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 חצר המשכןא: 
 

 חצר המשכן  : -1
מסביב למשכן ,  חצר הייתה

 50ארכה מאה אמה ורוחבה 
אמה , 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 

 56החצר (הייתה תלויה על 
 עמודי החצר).

אורכה מאתים ושמונה אמה 
 ת החצר .אשר הקיפה א

 
 עמודי החצר  -3
 ,עמודים מעצי שיטיםה

המקושטים בחישוקי כסף לנוי 
עמדו על אדני  ,ולשימור העץ

 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 

ובעזרת היתדות  ,במיתרים
(העשויים מנחושת)  תוקעים 

 אותם באדמה .
 
 מסך שער החצר  -5

  .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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 המשכןב: 
 

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

 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 .
 קודש  –אוהל מועד  -2

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

 השולחן , והמנורה.
 קודש הקדשים -3

 ,אמות 10אמות 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 : 

תכלת(ירקרק) , ארגמן (אדום כהה) , תולעת שני (אדום 
 בהיר וזוהר ) ומחוט שש משזר  (פשתן) .
–כרובים  : הפרוכת נארגה בדרך של מעשה חושב  

וב מצידה האחד של הפרוכת אינו דומה כרובים, הכר
 לכרוב מצידה השני , מצד אחד אריה ומהצד השני נשר .
הפרוכת נתלתה על ארבעה עמודי עצי שיטים מצופים 

העומדים על אדני כסף  שעמדו בין הקודש לבין   ,זהב
 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 : תכלת(ירקרק) , ארגמן (אדום כהה) , תולעת שני 
 (אדום בהיר וזוהר ) ומחוט שש משזר  (פשתן).

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

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

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

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

הקרשים היו עשויים מעצי שיטים ומצופים 
 זהב.

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

 האדנים .
 אדנים  -7

לתת ועדו נהאדנים 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 .

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

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

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

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

 הבריחים . כל טבעת חוברה לקרש על ידי שתי יתדות כעין מסמרים . הוכנסו
 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  ,שהוכנס לתוך הקרשים בקירות אוהל מועד דרך נקב ,במרכזי הקרשים הוכנס מוט ארוך

 באמצע כל קרש .
  "משולבות אשה אל אחותה"-12

 ,אשר חיברו קרש אחד אל השניוכ .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  ,כל דופן של המשכן הייתה מחולקת לשני חלקים

תון, קרשים חוברו בבריח חיצוני עליון  ובבריח חיצוני תח  10הדופן המערבית חוברה כך:  הלדוגמ(ובריח תיכון פנימי 
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 5הקרשים חוברו בבריח התיכון , סה"כ היה  20קרשים חוברו ע"י בריח חיצוני עליון ובריח חיצוני תחתון,  כל  10עוד 
 . )בריחים בכל דופן

 
 גוף המשכן

 
גוף 

 המשכן
 דברים קשורים הערות מטרה חומרים

 *יריעות
 (פרק כ"ו)

שש משזר, 
תכלת, ארגמן 

 ותולעת שני

היריעות הרכיבו 
המשכן  את אהל

והיוו את הכיסוי 
לקרשים שמהם 

 המשכן.בנוי היה 

 במשכן היו עשר יריעות.
היריעות היו מחוברות זו 

לזו בלולאות (תכלת) 
 וקרסים (זהב).

. 2. יריעות עזים. 1
 .עורות אילים מאדמים

שני . עורות תחשים. 3
סו את גג יהאחרונים כ

 .המשכן בלבד
 קרשים

 (פרק כ"ו)
היה גוף המשכן  עצי שטים

 .בנוי מקרשים
הקרשים היו נתונים בתוך 

 אדני כסף.
 . אדנים1
 . בריחים2

 אדנים
 (כ"ו)

היוו את הבסיסים  כסף
שבתוכם עמדו 
קרשי המשכן 

 .(כ"ו, יט)

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

 .לב) -לא

 

 בריחים
 (כ"ו)

חיברו את קרשי  עצי שטים
 המשכן זה לזה

מדו מוטות ארוכים שע
לרוחב כל קיר, (בתוך 
טבעות), שניים בחלקו 

העליון של הקיר (כל אחד 
מהם הגיע עד אמצע הקיר) 

 ושניים בחלקו התחתון.
הבריח  –באמצע הקיר 

התיכון, שאורכו כאורך כל 
 הקיר

 הבריח התיכון

חצר 
 המשכן

היו  עמודי חצר המשכן  
 .אדני נחושתנתונים בתוך 

 קלעיםעל העמודים היו 
זר (וילון עשוי משש מש

 .חוטים קלועים)

 . קלעים1
 . עמודים2

 . מסך לשער החצר3
 

 פרוכת
 (פרק כ"ו)

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 
 (כ"ז)החצר 

בכניסה לחצר  
 .המשכן

  עמד על ארבעה עמודים

 עורות תחשים.* כיסויי המשכן: יריעות המשכן, יריעות עזים, מכסה עורות אילים מאדמים, מכסה 
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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

 .א: להסתיר את המשכן מעין רואים
  .ב: שיהא המשכן דומה כבית

 .הרבות את יופיו מבפנים (מבפנים נראו היריעות)ג: ל
 ד: מחסה למשכן מפני הרוח, מטר וחול המדבר .

 
 יריעות המשכן 

 עשר יריעות שהיו רקומות בציורי כרובים "מעשה חושב" . 
תכלת, ארגמן  –פשתן ומצמר  –היריעות היו עשויות מחוטי שש 

 ותולעת שני.
  .ניםיריעות המשכן נראו רק לבאי המשכן מבפ

חמש  –עשר היריעות היו מחוברות אשה אל אחותה , שתי חוברות 
 יריעות בכל חוברת .

וחמישים  ,היריעות חוברו  ע"י חמישים לולאות תכלת בכל חוברת
 קרסי זהב חיברו בין שתי החוברות.

 
 יריעות האוהל   -יריעות עיזים

 שהיה עשוי מצמר עיזים . הכיסוי השני של המשכן , יריעות האוהל כיסו את יריעות המשכן
אחת עשרה יריעות מחוברות בשתי סדרות : חמש יריעות הסדרה האחת ושש יריעות הסדרה 

 השנית 
 גם הם חוברו כפי יריעות המשכן , הקרסים היו עשויים מנחושת.

 שלא נתכסו ע"י יריעות המשכן. ,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'
 
 
 

 א: ארון הברית 
 
 
 

 ב: שולחן הפנים
 
 
 

 ג: מנורה
 
 
 

 הקטורת  -ד: מזבח הזהב 
 
 
 

 מזבח העולה  –ה: מזבח הנחושת 
 
 
 

ו: הכיור
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 : כלי המשכן א
 

 א: ארון הברית 
 

, ָרְחּבֹו, ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָאְרּכֹו:  ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ֲעֵצי ִׁשִּטים, ֲארֹוןי ְוָעׂשּו 
ָזָהב ָטהֹור, ִמַּבִית ּוִמחּוץ ֹאתֹו  ְוִצִּפיתָ .  יא ֹקָמתֹוְוַאָּמה ָוֵחִצי, 

 ַאְרַּבע ַטְּבֹעתְוָיַצְקָּת ּלֹו,  , ָסִביב.  יבֵזר ָזָהבְּתַצֶּפּנּו; ְוָעִׂשיָת ָעָליו 
ַצְלעֹו ָהֶאָחת, -ָזָהב, ְוָנַתָּתה, ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעֹמָתיו; ּוְׁשֵּתי ַטָּבֹעת, ַעל

; ְוִצִּפיָת ַבֵּדי, ֲעֵצי ִׁשִּטיםַצְלעֹו ַהֵּׁשִנית.  יג ְוָעִׂשיָת -ּוְׁשֵּתי ַטָּבֹעת, ַעל
ים ַּבַּטָּבֹעת, ַעל ַצְלֹעת ָהָאֹרן, ַהַּבִּד -ֹאָתם, ָזָהב.  יד ְוֵהֵבאָת ֶאת

ָהָאֹרן, ָּבֶהם.  טו ְּבַטְּבֹעת, ָהָאֹרן, ִיְהיּו, ַהַּבִּדים:  לֹא -ָלֵׂשאת ֶאת
:  ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרָּכּה, ַכֹּפֶרת, ָזָהב ָטהֹוריז ְוָעִׂשיָת ....ָיֻסרּו, ִמֶּמּנּו

ַּתֲעֶׂשה  ַנִים ְּכֻרִבים, ָזָהב; ִמְקָׁשהְׁש ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחָּבּה.  יח ְוָעִׂשיָת 
ֹאָתם, ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכֹּפֶרת.  יט ַוֲעֵׂשה ְּכרּוב ֶאָחד ִמָּקָצה, ִמֶּזה, 

-ַהְּכֻרִבים, ַעל-ַהַּכֹּפֶרת ַּתֲעׂשּו ֶאת-ֶאָחד ִמָּקָצה, ִמֶּזה; ִמן-ּוְכרּוב
ְלַמְעָלה, ֹסְכִכים  ְכָנַפִים ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשיְׁשֵני ְקצֹוָתיו.  כ ְוָהיּו 

ִיְהיּו, --ַהַּכֹּפֶרת-; ֶאלָאִחיו-ּוְפֵניֶהם, ִאיׁש ֶאלַהַּכֹּפֶרת, -ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל
 ..ְּפֵני ַהְּכֻרִבים

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

 הארון היה מונח בקודש בקודשים .
צי שטים אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי הארון היה עשוי מע •

 קומתו.
 הארון היה מצופה זהב מבית ומחוץ מכל עבריו . •
הארון  האמצעי ארון עצי : הארון היה מורכב משלושה ארונות זה בתוך זה  •

 שיטים והארון החיצוני והפנימי  מזהב.
 על גבי הארון היה זר (עיטור) זהב סביב.   •
 ארון העדות כי נתנו בתוכו לוחות הברית .  הארון נקרא גם •
שהיו קבועים ברחבו של  ,שא ע"י שני בדים (מוטות) מצופים מזהביהארון 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 שפניה ,כרוביםלכפרת הזהב היו מחוברים שני  •

 פרושות מעל פניהם.
 
 

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

, ְוַאָּמה ָרְחּבֹוְוַאָּמה  ָאְרּכֹוַאָּמַתִים   :ֻׁשְלָחן, ֲעֵצי ִׁשִּטיםְוָעִׂשיָת  כג
  .ֵזר ָזָהב, ָסִביבָטהֹור; ְוָעִׂשיָת ּלֹו  ָזָהבָ ֹאתֹו, ְוִצִּפית כד  .ֹקָמתֹוָוֵחִצי 

ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו, -; ְוָעִׂשיָת ֵזרִמְסֶּגֶרת ֹטַפח, ָסִביבְוָעִׂשיָת ּלֹו  כה
ַהַּטָּבֹעת, ַעל -ָזָהב; ְוָנַתָּת, ֶאת ַאְרַּבע ַטְּבֹעתְוָעִׂשיָת ּלֹו,  כו  ָסִביב.

ְלֻעַּמת, ַהִּמְסֶּגֶרת, ִּתְהֶייןָ,  כז  ת, ֲאֶׁשר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו.ַאְרַּבע ַהֵּפאֹ 
-ְוָעִׂשיָת ֶאת כח  ַהֻּׁשְלָחן.-ְלָבִּתים ְלַבִּדים, ָלֵׂשאת ֶאת--ַהַּטָּבֹעת

 כט  ַהֻּׁשְלָחן.-ָבם, ֶאת-; ְוִנָּׂשאְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב, ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים
, ֲאֶׁשר יַֻּס�, ָּבֵהן; ָזָהב יו ְוַכֹּפָתיו, ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנִּקֹּיָתיוְּקָעֹרתָ ְוָעִׂשיָת 

ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים, ְלָפַני -ְוָנַתָּת ַעל ל  ָטהֹור, ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם.
  ָּ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 . •
 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 . •
שביניהן המנקיות היוצרות שתי מערכות כלים  קשוותהשולחן שתי משני צידי  •

  .חלות 12של ששה מדפים להנחת 
החלות היו יה יואחרי האפ ,לחם הפנים נאפה ביום שישי בקערות הברזל •

 מונחות בקערות זהב .
 

 בתוך אוהל מועד בקודש  : מיקום
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 ג: מנורה
 

ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה, ְיֵרָכּה  ִמְקָׁשה; רְמֹנַרת, ָזָהב ָטהֹוְוָעִׂשיָת  לא
ְוִׁשָּׁשה ָקִנים,  לב  ְוָקָנּה, ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה, ִמֶּמָּנה ִיְהיּו.

ְׁש�ָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה, ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד, ּוְׁש�ָׁשה ְקֵני   :ֹיְצִאים ִמִּצֶּדיהָ 
ְׁש�ָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד,  לג  ְמֹנָרה, ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני.

, ּוְׁש�ָׁשה ְגִבִעים ְמֻׁשָּקִדים ַּבָּקֶנה ָהֶאָחד, ַּכְפֹּתר ַּכְפֹּתר ָוֶפַרח
ּוַבְּמֹנָרה,  לד  ַהְּמֹנָרה.-ָוָפַרח; ֵּכן ְלֵׁשֶׁשת ַהָּקִנים, ַהֹּיְצִאים ִמן

ְוַכְפֹּתר ַּתַחת  לה  ֹּתֶריָה, ּוְפָרֶחיָה.ַּכפְ --ְמֻׁשָּקִדים  ַאְרָּבָעה ְגִבִעים:
ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה, ְוַכְפֹּתר ַּתַחת ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה, ְוַכְפֹּתר, 

  ַהְּמֹנָרה.-ְלֵׁשֶׁשת, ַהָּקִנים, ַהֹּיְצִאים, ִמן--ְׁשֵני ַהָּקִנים ִמֶּמָּנה-ַּתַחת
  ִיְהיּו; ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת, ָזָהב ָטהֹור. ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם, ִמֶּמָּנה לו
-ֵנֹרֶתיָה, ְוֵהִאיר, ַעל-ְוֶהֱעָלה, ֶאתֵנֹרֶתיָה, ִׁשְבָעה; -ְוָעִׂשיָת ֶאת לז

ִּכָּכר ָזָהב  לט  ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחֹּתֶתיָה, ָזָהב ָטהֹור. לח  ֵעֶבר ָּפֶניָה.
  ּוְרֵאה, ַוֲעֵׂשה: מ  ָהֵאֶּלה.ַהֵּכִלים, -ֵאת ָּכל--ָטהֹור, ַיֲעֶׂשה ֹאָתּה

    ַאָּתה ָמְרֶאה, ָּבָהר.-ֲאֶׁשר--ְּבַתְבִניָתם
 
 

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

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

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

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

 בגוף 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  •

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

ַאָּמה  ב  ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבַח, ִמְקַטר ְקֹטֶרת; ֲעֵצי ִׁשִּטים, ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו. א
 ג  ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָרְחּבֹו, ָרבּוַע ִיְהֶיה, ְוַאָּמַתִים, ֹקָמתֹו; ִמֶּמּנּו, ַקְרֹנָתיו.

ַקְרֹנָתיו; -ְוֶאת--ִקיֹרָתיו ָסִביב-ַּגּגֹו ְוֶאת-ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור, ֶאת
ּלֹו ִמַּתַחת -הּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַּתֲעׂשֶ  ד  ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב, ָסִביב.
ְׁשֵני ִצָּדיו; ְוָהָיה ְלָבִּתים -ַּתֲעֶׂשה, ַעל--ְלֵזרֹו, ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעָתיו

ַהַּבִּדים, ֲעֵצי ִׁשִּטים; -ְוָעִׂשיָת ֶאת ה  ְלַבִּדים, ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֵהָּמה.
ֲאֹרן -ְוָנַתָּתה ֹאתֹו ִלְפֵני ַהָּפֹרֶכת, ֲאֶׁשר ַעל ו  ְוִצִּפיָת ֹאָתם, ָזָהב.

 ז  ָהֵעֻדת, ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל�, ָׁשָּמה.-ִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת, ֲאֶׁשר ַעל--ָהֵעֻדת
-ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן, ְקֹטֶרת ַסִּמים; ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר, ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת

ַהֵּנֹרת ֵּבין ָהַעְרַּבִים, -ּוְבַהֲע�ת ַאֲהֹרן ֶאת ח  ַיְקִטיֶרָּנה.--ַהֵּנֹרת
ַתֲעלּו ָעָליו -לֹא ט  , ְלֹדֹרֵתיֶכם.'ְקֹטֶרת ָּתִמיד ִלְפֵני ה--ְקִטיֶרָּנהיַ 

ְוִכֶּפר ַאֲהֹרן  י  ְקֹטֶרת ָזָרה, ְוֹעָלה ּוִמְנָחה; ְוֵנֶס�, לֹא ִתְּסכּו ָעָליו.
ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים, ַאַחת ַּבָּׁשָנה   ַקְרֹנָתיו, ַאַחת ַּבָּׁשָנה:-ַעל

   .'ָקָדִׁשים הּוא, ַלה-ֹקֶדׁש--יו ְלֹדֹרֵתיֶכםְיַכֵּפר ָעלָ 
 

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 •
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 .  •
 

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

ָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶר� ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב, ָרבּוַע   ַהִּמְזֵּבַח, ֲעֵצי ִׁשִּטים:-ְוָעִׂשיָת ֶאת א
ִמֶּמּנּו, --ְוָעִׂשיָת ַקְרֹנָתיו, ַעל ַאְרַּבע ִּפֹּנָתיו ב  ִיְהֶיה ַהִּמְזֵּבַח, ְוָׁש�ׁש ַאּמֹות, ֹקָמתֹו.

ָ ַקְרֹנָתיו; ְוִצִּפיָת אֹ  ְוָעִׂשיָת ִּסיֹרָתיו, ְלַדְּׁשנֹו, ְוָיָעיו ּוִמְזְרֹקָתיו,  ג  תֹו, ְנֹחֶׁשת.ִּתְהֶיין
ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְכָּבר, ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת  ד  ֵּכָליו, ַּתֲעֶׂשה ְנֹחֶׁשת.-ּוִמְזְלֹגָתיו ּוַמְחֹּתָתיו; ְלָכל

ְוָנַתָּתה  ה  ַאְרַּבע ְקצֹוָתיו. ָהֶרֶׁשת, ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ְנֹחֶׁשת, ַעל,-ְנֹחֶׁשת; ְוָעִׂשיָת ַעל
ְוָעִׂשיָת  ו  ִמְּלָמָּטה; ְוָהְיָתה ָהֶרֶׁשת, ַעד ֲחִצי ַהִּמְזֵּבַח.--ֹאָתּה, ַּתַחת ַּכְרֹּכב ַהִּמְזֵּבחַ 

ת; ַּבָּדיו, ַּבַּטָּבעֹ -ְוהּוָבא ֶאת ז  ַבִּדים ַלִּמְזֵּבַח, ַּבֵּדי ֲעֵצי ִׁשִּטים; ְוִצִּפיָת ֹאָתם, ְנֹחֶׁשת.
  ְנבּוב ֻלֹחת, ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו: ח  ִּבְׂשֵאת ֹאתֹו.--ְׁשֵּתי ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבחַ -ְוָהיּו ַהַּבִּדים, ַעל

 ַּכֲאֶׁשר ֶהְרָאה ֹאְת� ָּבָהר, ֵּכן ַיֲעׂשּו.
ארבעה שמות היו לו למזבח : מזבח העולה, מזבח החיצון, מזבח אדמה ומזבח  •

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

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

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

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

 חריצים לנוי  . 
שהינו משטח משופע וללא  ,למזבח לא היו מעלות והיו עולים אליו בכבש •

 מדרגות .
שבה בערה האש תמיד ושם הוקרבו  ,על גבי המזבח היה מקום המערכה •

  .הקרבנות
 לטבעות הקבועות בארבע הפינות הובאו הבדים (המוטות) לשאת את הארון  . •

 
 מיקום חצר המשכן , ראה תרשים .

 
 ו: הכיור 

 
ְלָרְחָצה; ְוָנַתָּת --יָת ִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת, ְוַכּנֹו ְנֹחֶׁשתְוָעִׂש  יח  ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.-, ֶאל'ַוְיַדֵּבר ה יז

ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו, ִמֶּמּנּו,  יט  ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח, ְוָנַתָּת ָׁשָּמה, ָמִים.-ֹאתֹו, ֵּבין
ְולֹא ָיֻמתּו; אֹו --םַמיִ -ֹאֶהל מֹוֵעד, ִיְרֲחצּו-ְּבֹבָאם ֶאל כ  ַרְגֵליֶהם.-ְיֵדיֶהם, ְוֶאת-ֶאת

ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ְולֹא  כא  .'ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת, ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ַלה-ְבִגְׁשָּתם ֶאל
 {פ}  עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו, ְלֹדֹרָתם.-ָיֻמתּו; ְוָהְיָתה ָ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  •
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  .מיקום הכיור בחצר המשכן  ראה תרשים
 
 

 טבלה מסכמת כלי המשכן
 

דברים  מטרה חומרים מיקום כלי המשכן  
 קשורים

 הערות

 א
 

 ארון העדות 
 (ארון הברית)
 (פרק כ"ה)

קדש 
 הקדשים

 שטים,עצי 
 ציפוי זהב

בתוכו היו 
 .לוחות הברית

 . הכפורת1
 . הכרובים2

 טבעות 4לארון היו 
 בדיםזהב ושני 

(מקלות נשיאה) 
 .לשאת את הארון

 כפורת
 (פרק כ"ה)

מעל הארון, 
בקדש 
 הקדשים

ה' היה מדבר  זהב טהור
עם משה מעל 
הכפורת, מבין 

 .שני הכרובים

מעל הכפורת היו שני  
 , העשוייםהכרובים

 זהב.

 השולחן ב
 (פרק כ"ה)

 אהל מועד
(לצד הקיר 

 הצפוני)

 עצי שטים,
ציפוי זהב 

 טהור

עליו היה לחם 
 .הפנים

כלי השולחן: 
קערות, 

כפות, קשוות, 
 מנקיות

 טבעות 4בשולחן היו 
לשאת את  בדיםושני 

 .השולחן

 המנורה ג
 (פרק כ"ה)

 אהל מועד
(לצד הקיר 

 הדרומי)

רה . המנו1 הארת המשכן זהב טהור
היתה עשויה 
מירך, קנה 

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

העלאת 
 קטורת

, מזבח הקטורת .1 
 .המזבח הפנימי

. היו לו ארבע 2
 בדיםושני  טבעות

 לנשיאתו.
 מזבח הנחושת ה

 (פרק כ"ז)
בחצר 
 המשכן

עצי שטים, 
 ציפוי נחושת

הקרבת 
 קרבנות

כלי מזבח 
הנחושת: 

סירות, יעות, 
מזרקות, 
מזלגות, 
 מחתות.

מזבח . נקרא גם 1
המזבח וגם  העולה

 .החיצון
. היו לו ארבע 2

 בדיםושני  טבעות
 לנשיאתו.

 כיור ו
 רק ל')(פ

חצר 
 המשכן

רחצת  נחושת
הכהנים את 

ידיהם 
ורגליהם לפני 

בואם אל 
 הקדש.

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

 א: בגדי כהן הדיוט  
 
 
 

 ב: בגדי כהן גדול 
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 ג: בגדי כהונה 

 
 

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

 .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 . יאשר כ ,הכותנת עשויה שש בד פשתן

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

 
  : האבנט2

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

 האבנט היה מבדיל בין חלק הגוף העליון לחלק גוף התחתון . 
 

מיני חוטים תכלת וארגמן, תולעת  ההיה רקום מארבע של כהן גדול  האבנט
(לשיטת הרמב"ם האבנט של כהן גדול היה  .מעשה רוקםשני ושש  משזר 

 .של כהן גדול)בדומה לאבנטו 
 

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

 .מחוט שזור כפול שמונה 
 

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

 סביב הראש.
יה לכהן ה גדול של כהן  המצנפת אלא שבמקום  ,בדומה  לבגדי כהן הדיוט

אך סודרה על הראש בצורה אחרת בכדי  צנפתהדומה למ גבעת מ דיוט ה
 .להבדילו משאר הכהנים 
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  כהן גדול  –זהב בגדי 

ָּבָניו ִאּתֹו, ִמּתֹו� ְּבֵני -ַאֲהֹרן ָאִחי� ְוֶאת-ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי� ֶאת א
ְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ְּבֵני ָנָדב ַוֲאִביהּוא אֶ --ַאֲהֹרן  ִלי:-ְלַכֲהנֹו--ִיְׂשָרֵאל
 ג  ֹקֶדׁש, ְלַאֲהֹרן ָאִחי�, ְלָכבֹוד, ּוְלִתְפָאֶרת.-ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ב  ַאֲהֹרן.

ֵלב, ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו, רּוַח ָחְכָמה; ְוָעׂשּו -ַחְכֵמי-ָּכל-ְוַאָּתה, ְּתַדֵּבר ֶאל
ה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו, ְוֵאּלֶ  ד  ִלי.-ְלַכֲהנֹו--ִּבְגֵדי ַאֲהֹרן, ְלַקְּדׁשֹו-ֶאת

ֹקֶדׁש -; ְוָעׂשּו ִבְגֵדיַאְבֵנטוְ  ִמְצֶנֶפת, ּוְכֹתֶנת ַּתְׁשֵּבץ, ְמִעילּו ֵאפֹודוְ  ֹחֶׁשן
   ִלי.-ְלַכֲהנֹו--ְלַאֲהֹרן ָאִחי�, ּוְלָבָניו

זהב אשר לבשם בכל ימות השנה בעבודתו במשכן או בבית  מערכת בגדי 
. 2. כתונת 1רבעה בגדי לבן (כפי שראינו לעיל) הייתה מורכבת מא המקדש

 .. אבנט4. מצנפת 3מכנסיים 

 ועליהם נתווספו ארבעה בגדים מיוחדים לכהן הגדול.  

 . ציץ 8. מעיל 7. חשן 6. אפוד 5

 . אפוד 5

ה ַמֲעׂשֵ --ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני, ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר  ָהֵאֹפד:-ְוָעׂשּו, ֶאת ו
ְוֵחֶׁשב  ח  ְוֻחָּבר.--ְׁשֵני ְקצֹוָתיו-ּלֹו ֶאל-ְׁשֵּתי ְכֵתֹפת ֹחְבֹרת, ִיְהֶיה ז  ֹחֵׁשב.

--ָזָהב, ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני  ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו, ְּכַמֲעֵׂשהּו ִמֶּמּנּו ִיְהֶיה:
ֹׁשַהם; ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם, ְׁשמֹות ְּבֵני -ְׁשֵּתי ַאְבֵני-ְוָלַקְחָּת, ֶאת ט  ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר.

ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים, -ִׁשָּׁשה, ִמְּׁשֹמָתם, ַעל, ָהֶאֶבן ָהֶאָחת; ְוֶאת י  ִיְׂשָרֵאל.
ִּפּתּוֵחי ֹחָתם ְּתַפַּתח --ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש, ֶאֶבן יא  ְּכתֹוְלֹדָתם.--ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית-ַעל
ְׁשֹמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ֻמַסֹּבת ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב, ַּתֲעֶׂשה -ָבִנים, ַעלְׁשֵּתי ָהאֲ -ֶאת

ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים, ַעל ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד, ַאְבֵני ִזָּכֹרן, ִלְבֵני -ְוַׂשְמָּת ֶאת יב  ֹאָתם.
 {ס}  ֹרן.ְלִזּכָ --ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו-, ַעל'הְׁשמֹוָתם ִלְפֵני -ִיְׂשָרֵאל; ְוָנָׂשא ַאֲהֹרן ֶאת

    
היה מעין בגד מרובע, דמוי סינר ארוך, ארוג מחוטים הטוויים מזהב האפוד  •

   .(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  •

 עין חצאית. הכהן הגדול, ועל פי רשב"ם היה האפוד סינר שלם, מ
האפוד נמשך מאחורי גוף הכהן עד כתפיו, ומשם ירדו שתי כתפות מלפניו  •

שהיה " חשבעד למתניו. במתני הכהן נקשר האפוד לגוף הכהן על ידי ה"
 מעין חגורה . 

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



 לשימוש פרטי ולתלמידים –סיכום ספר במדבר  
 

  www.meir-avitan.co.ilמתוך האתר של מאיר אביטן   
 

 436 

 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  ,על הכתפות היו משובצות שתי אבני שוהם •

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

 

 . החושן  6

ְּכַמֲעֵׂשה' ֵאֹפד, ַּתֲעֶׂשּנּו; ָזה'ב ְּתֵכֶלת --ִׂשיָת ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט, ַמֲעֵׂשה' ֹחֵׁשבטו ְועָ 
ַּתֲעֶׂשה' ֹאתֹו.  טז ָרבּוַע ִיה'ֶיה', ָּכפּול; ֶזֶרת --ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני, ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר

ן, ַאְרָּבָעה' טּוִרים ָאֶבן:  טּור, ֹאֶדם ָאְרּכֹו, ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו.  יז ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת ֶאבֶ 
ֹנֶפ� ַסִּפיר, ְוָיה'�ם.  יט --ה'ּטּור, ה'ֶאָחד.  יח ְוה'ּטּור, ה'ֵּׁשִני--ִּפְטָדה' ּוָבֶרֶקת

ַּתְרִׁשיׁש --ֶלֶׁשם ְׁשבֹו, ְוַאְחָלָמה'.  כ ְוה'ּטּור, ה'ְרִביִעי--ְוה'ּטּור, ה'ְּׁשִליִׁשי
-ְמֻׁשָּבִצים ָזה'ב ִיה'יּו, ְּבִמּלּוֹאָתם.  כא ְוה'ֲאָבִנים ִּתה'ֶיין ַעלְוֹׁשה'ם, ְוָיְׁשֵפה'; 

ְׁשמֹו, -ְׁשֹמָתם; ִּפּתּוֵחי חֹוָתם, ִאיׁש ַעל-ַעל--ִיְׂשָרֵאל, ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה'-ְׁשֹמת ְּבֵני
ֲעֵׂשה' ה'ֹחֶׁשן ַׁשְרֹׁשת ַּגְבֻלת, מַ -ִּתה'ֶיין, ִלְׁשֵני ָעָׂשר ָׁשֶבט.  כב ְוָעִׂשיָת ַעל

-ה'ֹחֶׁשן, ְׁשֵּתי, ַטְּבעֹות ָזה'ב; ְוָנַתָּת, ֶאת-ֲעֹבת, ָזה'ב, ָטה'ֹור.  כג ְוָעִׂשיָת, ַעל
ְׁשֵּתי ֲעֹבֹתת -ְׁשֵני, ְקצֹות ה'ֹחֶׁשן.  כד ְוָנַתָּתה', ֶאת-ְׁשֵּתי ה'ַּטָּבעֹות, ַעל

ה'ֹחֶׁשן -ִיְרְּכסּו ֶאתוְ  ....ְקצֹות, ה'ֹחֶׁשן.  -ֶאל--ְׁשֵּתי, ה'ַּטָּבֹעת-ה'ָּזה'ב, ַעל
-ֵחֶׁשב ה'ֵאפֹוד; ְולֹא-ַטְּבֹעת ה'ֵאפֹוד, ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת, ִלה'יֹות, ַעל-ִמַּטְּבֹעָתו ֶאל

ִיְׂשָרֵאל ְּבֹחֶׁשן -ְׁשמֹות ְּבֵני-ִיַּזח ה'ֹחֶׁשן, ֵמַעל ה'ֵאפֹוד.  כט ְוָנָׂשא ַאה'ֹרן ֶאת
-ה', ָּתִמיד.  ל ְוָנַתָּת ֶאל-ֶדׁש:  ְלִזָּכֹרן ִלְפֵניה'ּקֹ -ְּבֹבאֹו ֶאל--ִלּבֹו-ה'ִּמְׁשָּפט, ַעל

ֵלב ַאה'ֹרן, ְּבֹבאֹו ִלְפֵני -ה'ֻּתִּמים, ְוה'יּו ַעל-ה'אּוִרים ְוֶאת-ֹחֶׁשן ה'ִּמְׁשָּפט, ֶאת
 ָּתִמיד.  --ִלּבֹו, ִלְפֵני ה'-ִיְׂשָרֵאל ַעל-ִמְׁשַּפט ְּבֵני-ה'; ְוָנָׂשא ַאה'ֹרן ֶאת

 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 •

אבנים יקרות במשבצות זהב , על כל אבן היה כתוב שם של  12משובצים 
 שבט אחר.

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

  .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

רֹאׁשֹו, ְּבתֹוכֹו; -ִפי 'ָיה'ְוה לב  ֵאפֹוד, ְּכִליל ְּתֵכֶלת.'ְמִעיל ה-ְוָעִׂשיָת ֶאת לא
-ְוָעִׂשיָת ַעל לג  לֹא ִיָּקֵרַע.--ּלֹו-'ֶיה'ֹאֵרג, ְּכִפי ַתְחָרא ִיה 'יו ָסִביב ַמֲעֵׂשהְלפִ  'ֶיה'ִיה 'ָׂשָפה

  ב ְּבתֹוָכם, ָסִביב.'ׁשּוָליו, ָסִביב; ּוַפֲעֹמֵני ָזה-ַעל--ׁשּוָליו, ִרֹּמֵני ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני
ֹרן, 'ַאה-ַעל 'ָיה'ְוה 'לה  ְּמִעיל, ָסִביב.'ׁשּוֵלי ה-ִרּמֹון, ַעלב וְ 'ב ְוִרּמֹון, ַּפֲעֹמן ָזה'ַּפֲעֹמן ָזה לד

 ְולֹא ָימּות--, ּוְבֵצאתֹו'ֹּקֶדׁש ִלְפֵני ה'ה-ְלָׁשֵרת; ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבֹבאֹו ֶאל

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

 .(כטלית קטנה) המעיל נחלק לשתי כנפות •
פעמון זהב ורימון   –רימונים  36פעמונים ו 36בשולי המעיל היו מחוברים  •

 . רימונים  ופעמונים ) 72בכל כנף (סה"כ 
הפעמונים היו עשויים מזהב והרימונים היו ארוגים מתכלת ארגמן ותולעת  •

 שני .
 

 

 . הציץ8

ְוַׂשְמָּת ֹאתֹו  לז  .'ָוה'ּתּוֵחי ֹחָתם, ֹקֶדׁש ַליהֹור; ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ּפִ 'ב ָטה'ְוָעִׂשיָת ִּציץ, ָזה
, 'ָיה'ְוה לח  .'ֶיה'ִּמְצֶנֶפת, ִיה'ה-מּול ְּפֵני-ִּמְצָנֶפת; ֶאל'ה-ַעל 'ָיה'ְּפִתיל ְּתֵכֶלת, ְוה-ַעל
-, ְלָכלֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל'ן הֲעֹו-ֹרן ֶאת'ֹרן, ְוָנָׂשא ַאה'ֵמַצח ַאה-ַעל

   .'ם ִלְפֵני ה'ִמְצחֹו ָּתִמיד, ְלָרצֹון ָלה-ַעל 'ָיה'ם; ְוה'ַמְּתֹנת ָקְדֵׁשיה

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

 מאוזן לאוזן .
 .באמצע הציץ בלטו המילים "קדש לה' " •
יו בשני הנקבים שמשני צידי הציץ ובנקב שבאמצע הציץ מלמעלה ה •

 .מושחלים פתילים של תכלת נקשרו מאחור (ונעשה הציץ כמין כובע)
 .המעיל נחלק לשתי כנפות (כטלית קטנה) •

 
 סדר לבישת בגדי כהן הגדול היה כך:

נת ואבנט , מעליהם מעיל, ומעליהם הולבשו אפוד וחושן ומכנסיים , כת
 לבסוף את 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 חלוק נתוהכת

   .הרגלים
 

  : האבנט2
ים כחגורה יבאזור המתנ נת ומעל הכת ארוך אשר נקשר סביב הגוףובד צר 

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

 
תכלת וארגמן, תולעת שני ושש   :מיני חוטים ההיה רקום מארבע של כהן גדול  האבנט
ן מעשה רוקם. (לשיטת הרמב"ם האבנט של כהן גדול היה בדומה לאבנטו של כהמשזר 

 .גדול)
 

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

 .מחוט שזור כפול שמונה 
 

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

 סביב הראש.
הן היה לכ גדול של כהן  המצנפת אלא שבמקום   ,גדולבדומה  לבגדי כהן 

אך סודרה על הראש בצורה אחרת בכדי  צנפת,הדומה למ גבעת מ דיוט ה
 .להבדילו משאר הכהנים 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (פרק כ"ח) בגדי הכהונה
 

בגדי 
 כהונה

דברים קשורים/  חומרים
 הערה

כהן גדול/  מטרה
 כהן הדיוט

 
יום 

 כיפור*
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זהב, תכלת  האפוד
וארגמן, 

תולעת שני 
 ושש משזר

על  שתי אבני שהם
 האפוד. כתפות

על כל אבן היו 
שמות ששה 

 משבטי ישראל.

האבנים מהוות 
זכרון לבני ישראל 

על עבודת ה' 
וזכרון לה' על 

 בריתו עם ישראל.

רק כהן 
 גדול

 
 ----- 

זהב, תכלת  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 
ישראל "על לבו 
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

 בד נתוכת

כהן גדול     אבנט
 והדיוט

 אבנט בד

מכנסי 
 בד

כהן גדול    
 והדיוט

 מכנסי בד

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

 
 

 
 

 שאלות
 
 
1. 

 ם.העשוי כל אחד מ היהמשכן וכתוב מאילו חומרים היו בחצר הא. ציין שני כלים ש
 יו אבנים. הם השב הונהב. ציין שני בגדי כ

 ?ןתפקיד/ ןמטרת 'הית'ה 'הומ ?אלוהבגדים האחד מכל על יו 'האבנים  'הכמ



 לשימוש פרטי ולתלמידים –סיכום ספר במדבר  
 

  www.meir-avitan.co.ilמתוך האתר של מאיר אביטן   
 

 440 

י ”עפ
שאלת 
 בגרות

 

י ”עפ
שאלת 
 בגרות

 נחושת.    הב ומזבח הזהמשכן נכללו מזבח הא. בין כלי 
 ?המקומו של כל אחד ממזבחות אל היהיכן ה. 1

 קדשים).הל מועד או בקדש המשכן, באהבחצר  היהמקום ה(יש לציין אם 
 ?השימש כל אחד ממזבחות אל ה. למ2

 ב. עיין בפרק כ"ו.
 אדנים.   השימושם של  היה האדנים במשכן וציין מהיו עשויים הם ה. כתוב שני חומרים שמ1 
 יו עשויים?       ה הבריחים וממהשימשו  ה. למ2

2. 
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

 ם טבעות ובדים.הלעשות ל הנצטוו הכלים שמש ה. ציין שלוש1א. 
 בדים? הטבעות והנעשו  היו עשויים ולשם מה הבדים, ממהם המ
 קדשים).הל מועד או קדש המשכן, אהכלים שציינת? (ציין אם בחצר המקומו של כל אחד מ היהיכן ה. 2

 עשוי כולו ממתכת.     הם חלק עשוי מעץ וכלי אחד הב היהב. ציין שני כלים ש
3. 
י ”עפ

שאלת 
 תבגרו

 שימש. העשוי ולמ היה הכיור, ממהיכן עמד הא. ציין 
 ן גדול לובש אותם.הכ היהוכתוב מתי  "בגדי לבן"ם ארבעת הב. ציין מ

4. 
י ”עפ

שאלת 
 בגרות
(קיץ 
תשס"

 ג)

משכן המתאים בתרשים לכל אחד מפריטי המספר הו המשכן שלפניך וציין במחברתך מה תרשיםא. עיין ב
 .הקטורת, מנורה, מזבח העולהבאים: מזבח ה

 שים לב: בתרשים יש שני מספרים מיותרים.
 שתמשו בשש מושזר?הצורך  השתמשו בעורות אילים מאדמים ולאיזהצורך  הב. לאיז

 

 עיין בפרק כ"ו. 5
 יריעות זו לזו.המשכן וכתוב כיצד חוברו הציין את מספר יריעות  .1א. 

 גג ?היו עשויות יריעות החומר ממנו הו ה. מ2
 בו? הנעש היריעות ומהעודף" של ה"סרח  והב. מ

6. 
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

 במשכן? המנורהשל  המקומ היהיכן הא. 
 קודשים).הל מועד, או בקודש המשכן, באוהבחצר  היה ה(ציין אם מקומ

 .המנורה הציין שני כלים נוספים שעמדו במשכן באותו מקום שבו עמד
 ?הזהכלי המקום במשכן נמצא  האיזכרובים, ובהיו המשכן הכלי מכלי  הב. על איז

7. 
 

 באות: השאלות השב על הלז ו -עיין בפרק כ"ו פסוקים לא
 כפורת?    השל  התפקיד היה הפרוכת ומהשל  התפקיד היה ה. מ1א. 

 זו?       המבחינ הדומ היהפריטים לעיל המשני  המסך ולאיזהתפקידו של  היה ה. מ2
 עשוי?     היה השימש וממ הלמ שולחן,המדויק של המקומו  היה הב. מ

8. 
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

משכן, הללו (חצר הכלים המקומו של כל אחד מ היהיכן הם נחושת וכתוב הב היתהא. ציין שני כלים ש
 קדשים).   הל מועד או קדש הא

 ללו.   הכלים המקומו של כל אחד מ היהכן 'הב וכתוב הם זהב היהב. ציין שני כלים ש

י ”עפ
שאלת 

 ותבגר

 ואר?ה התמיד ובמהמקומו של נר  היה הא. מ
 תיכון? (כ"ו, כח)הבריח השימש  השתמשו בעורות תחשים ולמהצורך  הב. לאיז

 
9. 
י ”עפ

שאלת 
 בגרות

 יו לכל מזבח.  היו שני מזבחות. ציין שני שמות ש'ה. במשכן 1א. 
 משכן).הו בחצר קדשים אהבקודש, בקדש  היהם (ציין אם המקומו של כל אחד מ היהיכן ה. 2

 ן אבני חן.   היו בהרן ובניו שלא המבגדי א הב. ציין שמות של שלוש
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 ח. -וכ"ז, א העיין בפרקים כ" 10
 ?'התגלות הקשר שלו לה העדות ומהעשוי ארון  היה הא. ממ

 ן שייכת לשולחן ואיזו למזבח:הב. לפניך שתי קבוצות פריטים. ציין איזו מ
 מזלגות, מחתות. . סירות, יעות, מזרקות,1
 . קערות, כפות, קשוות, מנקיות.2
 

 .העיין בפרק כ" 11
 כלים?הלעומת שאר  הייחד אות הומ המנורה העשוי היתיה הא. ממ

יו פריטים לנוי בלבד: ירך, גביעים, 'הם הואילו מביני ?כרחייםהה היו חלקיהבאים ה המנורהב. אילו מפריטי 
 , כפתורים, פרחים, קנים?הקנ

 
 ין בפרק כ"ח.עי 12

פעמונים המטרתם של  'היתיה הב ורימון", מהב ורימון פעמות זהגדול כלל "פעמון זהן הכהמבגדי  הא. איז
 חושן?האפוד והלעומת  העשוי בגד ז היהחומר ממנו הייחודו של  היה הרימונים ומהו

 קשור? היהן רהבגד מבגדיו של א המונח ולאיז היהיכן הור, הטהב הזהתפקידו של ציץ  היה הב. מ
 

באים: כרובים, פתיל תכלת, הדברים הקשור כל אחד מ היהמשכן שאליו הא. ציין פריט אחד מפריטי  13
 קלעים, גביעים משוקדים.

 ב.הם זהב היהגדול שהן הכהבגדים מבגדי  הב. ציין שלוש
 

 שתמשו בשש משזר.הם המשכן שבהמפרטי  הא. ציין שלוש 14
 דיוט.הן הן גדול ולכהיו משותפים לכהבגדים ש הב. ציין שמות ארבע
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