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הקהילה לנדבת המשכן
פרשת ויקהל

קלב )סתומה(פרשה 

להפרק 

ל  ְְׂשָרֵא֖ י יִ ת ְְּבֵנ֥ ת־ׇׇּכל־ֲעַד֛ ה ֶאֽ ל ֹמֶֶׁש֗ ַוַַּיְקֵה֣
ם  אֶמר ֲאֵלֶה֑ ַוַֹּי֣

ם׃ ת ֹאָתֽ ה ַלֲעֹֹׂש֥ ֖ ה ְיֹהוָ ים ֲאֶֶׁשר־ִצָָּו֥ ֔ ֶֶּלה ַהְְּדָברִ ֵא֚

מצוות שבת

ה ְמָלאָכ֒ה  ֶֶׁשת ָיִמי֮ם ֵֵּתָעֶֹׂש֣ ֵֶׁש֣
ֶדֶׁש  ם ֹק֛ ה ָלֶכ֥ ְהֶי֨ י יִ ָּוַבּ֣יֹום ַהְְּׁשִביִע֗

ה  ֑ ת ֶַׁשָָּב֖תֹון ַליֹהוָ ֶַׁשַָּב֥
ת׃ ה יָּוָמֽ ה ֛בֹו ְמָלאָכ֖ ׇׇּכל־ָהֹעֶֹׂש֥

ם  ֵתיֶכ֑ ל ֹמְֶׁשֹבֽ ֶׁש ְָּבֹכ֖ ֹלא־ְתַבֲע֣רָּו ֵא֔
ת׃ ְָּב֖יֹום ַהְַּׁשָָּבֽ

ון
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מצוות נדבות המשכן

קלג תפתוחה(פרשה 

ר  ל ֵלאֹמ֑ ְְׂשָרֵא֖ י־יִ ת ְְּבֵנֽ ה ֶאל־ׇׇּכל־ֲעַד֥ אֶמר ֹמֶֶׁש֔ ַוַֹּי֣

ר׃ ה ֵלאֹמֽ ֖ ה ְיֹהוָ ר ֲאֶֶׁשר־ִצָָּו֥ ֶז֣ה ַהְָּדָב֔

נדבות המשכן

ה  יֹהָו֔ ם ְֵּתרָּוָמ֙ה ַלֽ ִאְֵּתֶכ֤ ְק֨חָּו ֵמֽ
ה  ֑ ת ְיֹהוָ ת ְֵּתרָּוַמ֣ ָה ֵא֖ יב ִלָּ֔בֹו ְיִביֶא֕ ֣ ל ְנדִ ׇֹּכ֚

רשימת הנדבות

ב  ָזָה֥
ֶסף  ָוֶכ֖

ֶֶׁשת׃ ָּוְנֹחֽ

ֶלת  ָּוְתֵכ֧
ן  ְוַאְרָָּגָמ֛

י  ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֥
ֶׁש  ְוֵֶׁש֥
ים׃ ֽ ְוִעִּזִ

ים  ם ְמׇאְָּדִמ֛ ת ֵאיִל֧ ְוֹעֹר֨
ים  ת ְֵּתָחִֶׁש֖ ְוֹעֹר֥

ים׃ י ִֶׁשִִּטֽ ַוֲעֵצ֥
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ֶמן  ְוֶֶׁש֖
ַלָָּמ֑אֹור 

ָּוְבָֹׂשִמי֙ם 
ה  ֶמן ַהִָּמְֶׁשָח֔ ְלֶֶׁש֣

ים׃ ֶרת ַהַַּסִָּמֽ ְוִלְקֹט֖

ַהם  ְבֵני־ֶֹׁש֔ ְוַא֨
ים  ְוַאְבֵנ֖י ִמֶֻּלִא֑

ָלֵא֖פֹוד 
ֶֶׁשן׃ ְוַלֹחֽ

עשיית המשכן

אָּו ְוַיֲעֹׂ֔שָּו  ם ָיֹב֣ ב ָָּבֶכ֑ ְוׇכל־ֲחַכם־ֵל֖
ה׃ ֽ ה ְיֹהוָ ר ִצָָּו֖ ת ׇׇּכל־ֲאֶֶׁש֥ ֵא֛

רשימת העשיות

ן  ת־ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֔ ֶא֨
ת־ׇאֳה֖לֹו  ֶאֽ

הָּו  ְוֶאת־ִמְכֵס֑
ֶאת־ְקָרָסיו֙ 

יו  ְוֶאת־ְקָרֶָׁש֔
ו  יָח֕ ֶאת־ְָּברִ
יו  ֶאת־ַעָֻּמָד֖
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יו׃ ְוֶאת־ֲאָדָנֽ

ן  ֶאת־ָהָאֹר֥
יו  ְוֶאת־ַָּבְָּד֖

ֶרת  ֶאת־ַהַׇּכֹֹּפ֑

ְך׃ ֶכת ַהָָּמָסֽ ת ָֹּפֹר֥ ְוֵא֖

ן  ֶאת־ַהְֻּׁשְלָח֥
יו  ְוֶאת־ַָּבְָּד֖

יו  ְוֶאת־ׇׇּכל־ֵׇּכָל֑
ים׃ ֽ ֶחם ַהָֹּפנִ ת ֶל֥ ְוֵא֖

ת ַהָָּמ֛אֹור  ְוֶאת־ְמֹנַר֧
יָה  ְוֶאת־ֵׇּכֶל֖

יָה  ְוֶאת־ֵנֹרֶת֑

ֶמן ַהָָּמֽאֹור׃ ת ֶֶׁש֥ ְוֵא֖

ֶר֙ת  ח ַהְְּקֹט֙ ְוֶאת־ִמְזַָּב֤
יו  ְוֶאת־ַָּבְָּד֔

ה  ֶמן ַהִָּמְֶׁשָח֔ ְוֵא֙ת ֶֶׁש֣
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ים ֶרת ַהַַּסִָּמ֑ ת ְקֹט֣ ְוֵא֖

ן׃ ַתח ַהִָּמְֶׁשׇָּכֽ ַתח ְלֶפ֥ ְך ַהֶֹּפ֖ ְוֶאת־ָמַס֥

ה  ח ָהֹעָל֗ ת׀ ִמְזַָּב֣ ֵא֣
ֶֶׁש֙ת ֲאֶֶׁשר־֔לֹו  ר ַהְְּנֹח֙ ְוֶאת־ִמְכַָּב֤

יו  ֶאת־ַָּבְָּד֖
יו  ְוֶאת־ׇׇּכל־ֵׇּכָל֑

ר  ֶאת־ַהִׇּכֹּי֖
ְוֶאת־ַׇּכְּֽנֹו׃

ר י ֶהָחֵצ֔ ת ַקְלֵע֣ ֵא֚
יו  ֶאת־ַעָֻּמָד֖

ְוֶאת־ֲאָדֶנ֑יָה 

ר׃ ַער ֶהָחֵצֽ ְך ֶַׁש֥ ת ָמַס֖ ְוֵא֕

ן  ת ַהִָּמְֶׁשׇָּכ֛ ְתֹד֧ ֶאת־יִ
ר ת ֶהָחֵצ֖ ְתֹד֥ ְוֶאת־יִ

ם׃ ְוֶאת־ֵמיְתֵריֶהֽ

ֶדֶׁש ת ַָּבְֹּק֑ ד ְלֶָׁשֵר֣ י ַהְְּׂשָר֖ ֶאת־ִָּבְגֵד֥
ן  ן ַהׇֹּכֵה֔ ֶדֶׁ֙ש ְלַאֲהֹר֣ י ַהְֹּק֙ ֶאת־ִָּבְגֵד֤

ן׃ יו ְלַכֵהֽ י ָבָנ֖ ְוֶאת־ִָּבְגֵד֥
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ון

ה׃ י ֹמֶֶׁשֽ ל ִמִִּלְפֵנ֥ ְְׂשָרֵא֖ י־יִ ת ְְּבֵנֽ ַוֵַּיְ֥צ֛אּו ׇׇּכל־ֲעַד֥

ון

הבאת הנדבות

יֶׁש ֲאֶֶׁשר־ְנְָׂש֣אֹו ִלְּ֑בֹו  אּו ׇׇּכל־ִא֖ ַוַָּיֹב֕
ה רּו֜חֹו ֹא֗תֹו  ל ֲאֶֶׁש֩ר ָנְדָב֨ ְוֹכ֡

ה  ת ְיֹהָו֜ יאּו ֶאת־ְְּתרּוַמ֨ ִב֠ ֵה֠
ֶהל מֹוֵע֙ד  אֶכת ֹא֤ ִלְמֶל֨

ָד֔תֹו  ּוְלׇכל־ֲעֹב֣
ֶדֶׁש׃ י ַהֹֹּקֽ ּוְלִבְגֵד֖

הבאת תכשיטי זהב

ים  ים ַעל־ַהָָּנִֶׁש֑ אּו ָהֲאָנִֶׁש֖ ַוַָּיֹב֥
יאּו  ִב֠ ב ֵה֠ יב ֵל֗ ֣ ל׀ ְנדִ ׇֹּכ֣

ח  ָח֣
ֶזם  ָוֶנ֜

ַעת  ְוַטְַּב֤
ְוכּוָמ֙ז 

ב  י ָזָה֔ ׇׇּכל־ְׇּכִל֣
ה׃ ֽ ב ַליֹהוָ ת ָזָה֖ יף ְְּתנּוַפ֥ ֛ ר ֵהנִ יֶׁש ֲאֶֶׁש֥ ְוׇכל־ִא֕

הבאת מיני תכלת וכו'

א ִאְּ֗תֹו  יֶׁש ֲאֶֶׁשר־ִנְמָצ֣ ְוׇכל־ִא֞
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ֶלת  ְְּתֵכ֧
ן  ְוַאְרָָּגָמ֛
ַעת  ְותֹוַל֥

י  ֖ ֶָׁשנִ
ֶׁש ְוֵֶׁש֣

ים  ֑ ְוִעִּזִ
ים  ם ְמׇאָָּדִמ֛ ת ֵאיִל֧ ְוֹעֹר֨

ים  ת ְְּתָחִֶׁש֖ ְוֹעֹר֥
יאּו׃ ֵהִבֽ

כסף ונחושת

ֶֶׁשת  ֶס֙ף ּוְנֹח֔ ים ְְּת֤רּוַמת ֶׇּכ֙ ֗ ׇׇּכל־ֵמרִ
ה  ֑ ת ְיֹהוָ ת ְְּתרּוַמ֣ יאּו ֵא֖ ֵהִב֕

עצי שיטים

ים  י ִֶׁשִִּט֛ א ִאְּ֜תֹו ֲעֵצ֥ ל ֲאֶֶׁש֩ר ִנְמָצ֨ ְוֹכ֡
ה  אֶכת ָהֲעֹבָד֖ ְלׇכל־ְמֶל֥

יאּו׃ ֵהִבֽ

נדבת הטווי

יָה ָט֑וּו  ב ְְּבָיֶד֣ ה ַחְכַמת־ֵל֖ ְוׇכל־ִאָָּׁש֥
ה  יאּו ַמְטֶו֗ ַוַָּיִב֣

ֶל֙ת  ת־ַהְְּתֵכ֙ ֶאֽ
ן  ַאְרָָּגָמ֔ ְוֶאת־ָהֽ

י  ֖ ַעת ַהָָּׁשנִ ֶאת־ְּתֹוַל֥
ֶׁש׃ ְוֶאת־ַהֵָּׁשֽ

ה  ָנה ְְּבׇחְכָמ֑ ן ֹאָת֖ א ִלְָּב֛ ר ָנְָׂש֥ ים ֲאֶֶׁש֨ ל־ַהָָּנִֶׁש֔ ְוׇכ֨
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ים׃ ֽ ָט֖וּו ֶאת־ָהִעִּזִ

אבני השהם

יאּו  ם ֵהִב֔ ְוַהְָּנְִׂשִא֣
ַהם  ת ַאְבֵנ֣י ַהָֹּׁש֔ ֵא֚

ים  ת ַאְבֵנ֣י ַהִִּמִֻּלִא֑ ְוֵא֖
ָלֵא֖פֹוד 
ֶֶׁשן׃ ְוַלֹחֽ

ְֶׂשם  ְוֶאת־ַהְֹּב֖
ֶמן  ְוֶאת־ַהָָּׁש֑

ְלָמ֕אֹור 
ה  ֶמן֙ ַהִִּמְֶׁשָח֔ ּוְלֶֶׁש֙
ים׃ ֶרת ַהַַּסִִּמֽ ְוִלְקֹט֖

סיכום הנדבות

ב ִלְָּב֮ם ֹאָת֒ם  ר ָנַד֣ ה ֲאֶֶׁש֨ יֶׁש ְוִאָָּׁש֗ ׇׇּכל־ִא֣
ה  ה ַלֲעְׂ֖שֹות ְְּבַיד־ֹמֶֶׁש֑ ֛ ה ְיֹהוָ ר ִצָּו֧ ה ֲאֶֶׁש֨ ְלָהִבי֙א ְלׇכל־ַהְִּמָלאָכ֔

ה׃ ֽ ה ַליֹהוָ ל ְנָדָב֖ ְְׂשָרֵא֛ יאּו ְבֵני־יִ ֵהִב֧

ון
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קרא ה' בשם בצלאל ואהליאב
קלד תפתוחה(פרשה 

לסדר 

ל  ְְׂשָרֵא֔ אֶמר ֹמֶֶׁש֙ה ֶאל־ְְּבֵנ֣י יִ ַוַֹּי֤

ם ה ְָּבֵֶׁש֑ ֖ א ְיֹהוָ ְר֛אָּו ָקָר֥
ה׃ ה ְיהָּוָדֽ י ֶבן־֖חָּור ְלַמִֵּט֥ ֥ ל ֶָּבן־אָּורִ ְָּבַצְלֵא֛

ים  א ֹא֖תֹו ֣רָּוַח ֱאֹלִה֑ ַוְיַמֵֶּל֥
ה  ְָּבׇחְכָמ֛
ה  ִָּבְתבָּוָנ֥
ַעת  ָּוְבַד֖

ה׃ ָּוְבׇכל־ְמָלאָכֽ

ת  ֲחֶָׁשֹב֑ ב ַמֽ ְוַלְחֶֹׁש֖
ֶֶׁשת׃ ֶסף ָּוַבְְּנֹחֽ ב ָּוַבֶׇּכ֖ ת ַָּבִָּזָה֥ ַלֲעֹֹׂש֛

את ֶבן ְלַמֶֹּל֖ ֶֶׁשת ֶא֛ ָּוַבֲחֹר֥
ץ ַלֲעֹׂ֖שֹות  ֶֶׁשת ֵע֑ ָּוַבֲחֹר֣

ֶבת׃ אֶכת ַמֲחֶָׁשֽ ְָּבׇכל־ְמֶל֥

ן ְָּבִלָּ֑בֹו  ת ָנַת֣ ָּוְלהֹוֹר֖
֕הָּוא 

ן׃ ְך ְלַמִֵּטה־ָדֽ ב ֶָּבן־ֲאִחיָסָמ֖ ֳהִליָא֥ ְוׇאֽ

ב  ם ׇחְכַמת־ֵל֗ א ֹאָת֜ ִמֵֶּל֨
ם  ֶׁש ׀ ְוֹחֵֶׁש֒ב ְוֹרֵק֞ אֶכת ָחָר֣ ַלֲעֹׂשֹו֮ת ׇׇּכל־ְמֶל֣

ֶלת  ַָּבְֵּתֵכ֣
ן  ַאְרָָּגָמ֗ ָּוָבֽ

י  ֛ ַעת ַהְָּׁשנִ ְָּבתֹוַל֧
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ֶׁש  ָּוַבְֵּׁש֖
ג  ְוֹאֵר֑

ה  ֹעֵֹׂשי֙ ׇׇּכל־ְמָלאָכ֔
ת׃ י ַמֲחֶָׁשֹבֽ ְוֹחְֶׁשֵב֖

לופרק 

ב  ל ְוׇאֳהִליָא֜ ְוָעָֹׂש֩ה ְבַצְלֵא֨
ב  יֶׁש ֲחַכם־ֵל֗ ל׀ ִא֣ ְוֹכ֣

ָָּמה  ה ָּוְתבָּוָנ֙ה ָָּבֵה֔ ה ׇחְכָמ֤ ן ְיֹהָו֜ ֲאֶֶׁש֩ר ָנַת֨
ֶדֶׁש  ת ַהְֹּק֑ אֶכת ֲעֹבַד֣ ת־ׇׇּכל־ְמֶל֖ ת ֶאֽ ַעת ַלֲעֹֹׂש֔ ָלַד֣

ה׃ ֽ ה ְיֹהוָ ל ֲאֶֶׁשר־ִצָָּו֖ ְלֹכ֥

ון

ויקרא משה לבצלאל ואהליאב

ה  א ֹמֶֶׁש֗ ַוִַּיְקָר֣
ֶאל־ְְּבַצְלֵא֮ל 

ֳהִליָא֒ב  ְוֶאל־ׇאֽ
ב  יֶׁש ֲחַכם־ֵל֔ ְוֶא֙ל ׇׇּכל־ִא֣

ה ְְּבִלְּ֑בֹו  ה ׇחְכָמ֖ ֛ ן ְיֹהוָ ר ָנַת֧ ֲאֶֶׁש֨
ר ְנְָׂש֣אֹו ִלְּ֔בֹו  ל ֲאֶֶׁש֣ ׇֹּכ֚

ּה׃ ת ֹאָתֽ ה ַלֲעְֹׂש֥ ה ֶאל־ַהְִּמָלאָכ֖ ְלׇקְרָב֥

ה  ַוִַּיְק֞חּו ִמִִּלְפֵנ֣י ֹמֶֶׁש֗
ת ׇׇּכל־ַהְְּתרּוָמ֙ה  ֵא֤
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ל  ְְׂשָרֵא֗ יאּו ְְּבֵנ֣י יִ ר ֵהִב֜ ֲאֶֶׁש֨
ּה  ת ֹאָת֑ ֶדֶׁש ַלֲעְֹׂש֣ ת ַהֹֹּק֖ אֶכת ֲעֹבַד֥ ִלְמֶל֛

ֶקר׃ ֶקר ְַּבְֹּבֽ ה ְַּבְֹּב֥ יו ֛עֹוד ְנָדָב֖ יאּו ֵאָל֥ ם ֵהִב֨ ֵה֠ ְו֠

מרבים העם להביא

ֶדֶׁש  אֶכת ַהֹֹּק֑ ת ׇׇּכל־ְמֶל֣ ים ֵא֖ ים ָהֹעְִׂש֕ ֲחָכִמ֔ אּו֙ ׇׇּכל־ַה֣ ַוַָּיֹב֙
ים׃ ִָּמה ֹעְִׂשֽ יֶׁש ִמְִּמַלאְכְּ֖תֹו ֲאֶֶׁשר־ֵה֥ יֶׁש־ִא֥ ִאֽ

ר  ה ִֵּלאֹמ֔ ַוַֹּיאְמרּו֙ ֶאל־ֹמֶֶׁש֣

ה  ֲעֹבָד֙ה ַלְָּמָלאָכ֔ י ָהֽ יא ִמְֵּד֤ ם ְלָהִב֑ ים ָהָע֖ ַמְרִָּב֥
ּה׃ ת ֹאָתֽ ה ַלֲעֹֹׂש֥ ֖ ה ְיֹהוָ ֲאֶֶׁשר־ִצָָּו֥

ִַּמֲחֶנ֮ה ֵלאֹמ֒ר  ירּו ֥קֹול ְַּבֽ ה ַוַַּיֲעִב֨ ו ֹמֶֶׁש֗ ַוְיַצ֣

ֶדֶׁש  ת ַהְֹּק֑ ה ִלְתרָּוַמ֣ ה ַאל־ַיֲעֹׂשָּו־֛עֹוד ְמָלאָכ֖ יֶׁש ְוִאְָּׁש֗ ִא֣

יא׃ ם ֵמָהִבֽ א ָהָע֖ ַוִַּיׇָּכֵל֥

ה ַדַָּי֛ם  ה ָהְיָת֥ ְוַהְִּמָלאָכ֗
ּה  ה ַלֲעְׂ֣שֹות ֹאָת֑ ְלׇכל־ַהְִּמָלאָכ֖

ר׃ ְוהֹוֵתֽ

ון
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עשיית המשכן
קלה תסתומה(פרשה 

ה  י ַהְִּמָלאָכ֛ ב ְְּבֹעְֵׂש֧ ַוַַּיֲעְׂ֨שּו ׇכל־ֲחַכם־ֵל֜

יריעות המשכן

חומר ומעשה יריעות המשכן

ן  ֶאת־ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֖
ת  יֹע֑ ְֶׂשר ְירִ ֶע֣
ר  ֶׁש ׇמְֶׁשָז֗ ֵֶׁש֣

ֶלת  ּוְתֵכ֤
ְוַאְרָָּגָמן֙ 

י  ַעת ֶָׁשִנ֔ ְותֹוַל֣
ים  ְׇּכֻרִב֛

ם׃ ה ֹאָתֽ ב ָעְָׂש֥ ה ֹחֵֶׁש֖ ַמֲעְֵׂש֥

מידות יריעות המשכן

ה  ַאִָּמ֔ י֙ם ְָּבֽ ת ְֶׁשֹמֶנ֤ה ְוֶעְְׂשרִ ַאַח֗ ה ָהֽ יָע֣ ֶרְך ַהְירִ ֹא֜
ת  ה ָהֶאָח֑ יָע֖ ה ַהְירִ ַאִָּמ֔ ע ְָּבֽ ַח֙ב ַאְרְַּב֣ ְוֹר֙

ת׃ יֹעֽ ת ְלׇכל־ַהְירִ ה ַאַח֖ ִמָָּד֥

חיבור היריעות

ת  ת ֶאל־ֶאָח֑ ת ַאַח֖ יֹע֔ ֶׁש ַהְירִ ַוְיַחְֵּב֙ר ֶאת־ֲחֵמ֣
ת׃ ת ֶאל־ֶאָחֽ ר ַאַח֖ יֹע֙ת ִחְַּב֔ ֶׁש ְירִ ְוָחֵמ֤
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לולאות

ֶלת  ת ְְּתֵכ֗ ְלֹא֣ ַעְׂש ֻלֽ ַוַַּי֜
ֶרת  ה ְַּבִַּמְחְָּב֑ ת ִמָֹּקָצ֖ ֶאָח֔ יָע֙ה ָהֽ ת ַהְירִ ל ְְׂשַפ֤ ַע֣

ית׃ ֽ ֶרת ַהֵָּׁשנִ ה ְַּבִַּמְחְֶּב֖ יצֹוָנ֔ ֣ ה ַהֹּקִ יָע֔ ת ַהְירִ ן ָעְָׂש֙ה ְִּבְְׂשַפ֣ ֵׇּכ֤
ה ָהֶאָח֒ת  יָע֣ ת ָעְָׂש֮ה ְַּבְירִ ים ֻלָלֹא֗ ֲחִמִָּׁש֣

ית  ֑ ֶרת ַהֵָּׁשנִ ר ְַּבִַּמְחְֶּב֣ ה ֲאֶֶׁש֖ יָע֔ ה ַהְירִ ת ָעְָׂש֙ה ְִּבְקֵצ֣ ים ֻלָלֹא֗ ַוֲחִמִָּׁש֣
ת׃ ת ֶאל־ֶאָחֽ ת ַאַח֖ ָלֹא֔ ַמְקְִּביֹל֙ת ַהִֻּל֣

קרסים

ב  י ָזָה֑ ים ַקְרֵס֣ ַעְׂש ֲחִמִָּׁש֖ ַוַַּי֕
ים  ת ֶאל־ַאַח֙ת ְַּבְֹּקָרִס֔ ת ַאַח֤ יֹע֜ ר ֶאת־ַהְירִ ַוְיַחְֵּב֨

ד׃ ן ֶאָחֽ י ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֖ ְֽיִה֥ ֽ וַ

ון

יריעות עיזים לאהל על המשכן
קלו תפתוחה(פרשה 

ים  ֔ ת ִעִּזִ יֹע֣ ַעְׂ֙ש ְירִ ַוַַּי֙
ן  ֶהל ַעל־ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֑ ְלֹא֖

ם׃ ה ֹאָתֽ ת ָעְָׂש֥ יֹע֖ ה ְירִ י־ֶעְְׂשֵר֥ ַעְֶׁשְֵּתֽ

מידות יריעות האהל

ה  ַאִָּמ֔ ת ְֶׁשֹלִֶׁשי֙ם ְָּבֽ ה ָהַאַח֗ יָע֣ ֶרְך ַהְירִ ֹא֜
ת  ה ָהֶאָח֑ יָע֣ ַחב ַהְירִ ע ַאִּ֔מֹות ֹר֖ ְוַאְרְַּב֣

ת׃ יֹעֽ ה ְירִ י ֶעְְׂשֵר֖ ת ְלַעְֶׁשְֵּת֥ ה ַאַח֔ ִמָָּד֣
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חיבור היריעות

ד  ת ְלָב֑ יֹע֖ ֶׁש ַהְירִ ר ֶאת־ֲחֵמ֥ ַוְיַחְֵּב֛
ד׃ ת ְלָבֽ יֹע֖ ֶׁש ַהְירִ ְוֶאת־ֵֶׁש֥

לולאות

ים  ת ֲחִמִָּׁש֗ ָלֹא֣ ַעְׂש ֻלֽ ַוַַּי֜
ֶרת  ה ַהִֹּקיֹצָנ֖ה ְַּבִַּמְחְָּב֑ יָע֔ ת ַהְירִ ל ְְׂשַפ֣ ַע֚

ית׃ ֽ ֶרת ַהֵָּׁשנִ ה ַהֹחֶב֖ יָע֔ ת ַהְירִ ת ָעְָׂש֙ה ַעל־ְְׂשַפ֣ ים ֻלָלֹא֗ ַוֲחִמִָּׁש֣

קרסים

ים  ֶֶׁשת ֲחִמִָּׁש֑ י ְנֹח֖ ַוַַּיַ֛עְׂש ַקְרֵס֥
ד׃ ת ֶאָחֽ ְהֹי֥ ֶהל ִלֽ ר ֶאת־ָהֹא֖ ְלַחְֵּב֥

ון

מכסה לאהל ומכסה התחשים

ֶהל  ַוַַּיַ֤עְׂש ִמְכֶס֙ה ָלֹא֔
ים  ם ְמׇאָָּדִמ֑ ת ֵאיִל֖ ֹעֹר֥

ְעָלה׃ ים ִמְלָמֽ ת ְְּתָחִֶׁש֖ ה ֹעֹר֥ ּוִמְכֵס֛

ון
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קרשים
קלז תסתומה(פרשה 

ן  ים ַלִִּמְֶׁשׇָּכ֑ ַוַַּיַ֥עְׂש ֶאת־ַהְֹּקָרִֶׁש֖
ים׃ ֽ ים ֹעְמדִ י ִֶׁשִִּט֖ ֲעֵצ֥

מידות הקרש

ֶרֶׁש  ֶרְך ַהָֹּק֑ ת ֹא֣ ְֶׂשר ַאִֹּמ֖ ֶע֥
ד׃ ֶרֶׁש ָהֶאָחֽ ַחב ַהֶֹּק֥ ה ֹר֖ ַאִָּמ֔ י ָהֽ ְוַאִָּמ֙ה ַוֲחִצ֣

ידות הקרש

ד  ֶאָח֔ ֶרֶׁ֙ש ָהֽ ת ַלֶֹּק֙ י ָיֹד֗ ְֶׁשְֵּת֣
ת  ת ֶאל־ֶאָח֑ ת ַאַח֖ ִָּלֹב֔ ְמֶֻׁש֨

ן׃ י ַהִִּמְֶׁשׇָּכֽ ל ַקְרֵֶׁש֥ ה ְלֹכ֖ ן ָעְָׂש֔ ֵׇּכ֣

פאת נגבה תימנה

ן  ים ַלִִּמְֶׁשׇָּכ֑ ַוַַּיַ֥עְׂש ֶאת־ַהְֹּקָרִֶׁש֖
ָנה׃ ֶֽגב ְֵּתיָמֽ ת ֶנ֥ ים ִלְפַא֖ ים ְקָרִֶׁש֔ ֣ ֶעְְׂשרִ

ים  ים ַהְֹּקָרִֶׁש֑ ֣ ַחת ֶעְְׂשרִ ה ְַּת֖ ֶסף ָעְָׂש֕ ְוַאְרְָּבִעי֙ם ַאְדֵני־ֶכ֔
יו  י ְיֹדָת֔ ֶרֶׁש ָהֶאָח֙ד ִלְֶׁשְֵּת֣ ַחת־ַהֶֹּק֤ ים ְַּתֽ י ֲאָדִנ֜ ְֶׁשֵנ֨
יו׃ י ְיֹדָתֽ ד ִלְֶׁשְֵּת֥ ֶרֶׁש ָהֶאָח֖ ַחת־ַהֶֹּק֥ ים ְַּתֽ ֛ ּוְֶׁשֵנ֧י ֲאָדנִ

פאת צפון

ת ָצ֑פֹון  ית ִלְפַא֣ ֖ ן ַהֵָּׁשנִ ַלע ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֛ ּוְלֶצ֧
ים׃ ים ְקָרִֶׁשֽ ֥ ה ֶעְְׂשרִ ָעְָׂש֖

ֶסף  ם ׇָּכ֑ ים ַאְדֵניֶה֖ ְוַאְרְָּבִע֥
ד ֶרֶׁש ָהֶאָח֔ ַחת ַהֶֹּק֣ ים ְַּת֚ ְֶׁשֵנ֣י ֲאָדִנ֗
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ד׃ ֶרֶׁש ָהֶאָחֽ ַחת ַהֶֹּק֥ ים ְַּת֖ ּוְֶׁשֵנ֣י ֲאָדִנ֔

ירכתי המשכן ימה

ן ָיִָּ֑מה  י ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֖ ּֽוְלַיְרְׇּכֵת֥
ים׃ ה ְקָרִֶׁשֽ ה ִֶׁשָָּׁש֥ ָעְָׂש֖

ה  ּוְֶׁשֵנ֤י ְקָרִֶׁשי֙ם ָעְָׂש֔
ם׃ יִ ן ְַּבַַּיְרָכָתֽ ת ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֑ ִלְמֻקְצֹע֖

ִָּט֒ה  ְוָה֣יּו תֹוֲאִמ֮ם ִמְִּלַמ֒
ְה֤יּו ַתִִּמי֙ם ֶאל־ֹראֶׁ֔שֹו  ו יִ ְוַיְחָָּד֗

ת  ַעת ָהֶאָח֑ ֶאל־ַהִַּטְַּב֖
ת׃ ם ִלְֶׁשֵנ֖י ַהִִּמְקֹצֹעֽ ה ִלְֶׁשֵניֶה֔ ן ָעְָׂש֣ ֵׇּכ֚

ֶסף  ם ֶׇּכ֔ ים ְוַאְדֵניֶה֣ ְוָהיּו֙ ְֶׁשֹמָנ֣ה ְקָרִֶׁש֔
ים  ֑ ר ֲאָדנִ ה ָעְָׂש֖ ִֶׁשָָּׁש֥

ְֶׁשֵנ֤י ֲאָדִני֙ם 
ים  ְֶׁשֵנ֣י ֲאָדִנ֔

ד׃ ֶרֶׁש ָהֶאָחֽ ַחת ַהֶֹּק֥ ְַּת֖

בריחים

ים  י ִֶׁשִִּט֑ י ֲעֵצ֣ יֵח֖ ַוַַּיַ֥עְׂש ְְּברִ
ת׃ ן ָהֶאָחֽ ַלע־ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֖ י ֶצֽ ה ְלַקְרֵֶׁש֥ ֲחִמָָּׁש֕

ית  ֑ ן ַהֵָּׁשנִ ַלע־ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֖ י ֶצֽ ם ְלַקְרֵֶׁש֥ יִח֔ ה ְברִ ַוֲחִמָָּׁש֣
ִָּמה׃ ם ָיֽ יִ ן ַלַַּיְרָכַת֖ י ַהִִּמְֶׁשׇָּכ֔ יִח֙ם ְלַקְרֵֶׁש֣ ה ְברִ ַוֲחִמָָּׁש֤

ן  יַח ַהְִּתיֹכ֑ ֣ ַוַַּיַ֖עְׂש ֶאת־ַהְְּברִ
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ים  ַח֙ ְְּב֣תֹוְך ַהְֹּקָרִֶׁש֔ ִלְבֹר֙
ה׃ ה ֶאל־ַהָֹּקֶצֽ ִמן־ַהָֹּקֶצ֖

ציפוי הקרשים

ב  ה ָזָה֗ ים ִצָָּפ֣ ֶאת־ַהְֹּקָרִֶׁש֞ ֽ וְ

ב  ה ָזָה֔ ְוֶאת־ַטְְּבֹעָת֙ם ָעְָׂש֣
ם  יִח֑ ים ַלְְּברִ ְָּבְִּת֖

ב׃ ם ָזָהֽ יִח֖ ף ֶאת־ַהְְּברִ ַוְיַצ֥

ון

פרוכת

חומר ומעשה הפרוכת

ֶכת  ַעְׂ֙ש ֶאת־ַהָָּפֹר֔ ַוַַּי֙
ֶלת  ְְּתֵכ֧

ן  ְוַאְרָָּגָמ֛
י  ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֥
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֑ר  ְוֵֶׁש֣

ּה  ה ֹאָת֖ ב ָעְָׂש֥ ה ֹחֵֶׁש֛ ַמֲעְֵׂש֥
ים׃ ְׇּכֻרִבֽ

עמודי הפרוכת

ים  י ִֶׁשִִּט֔ ּה ַאְרְָּבָע֙ה ַעִּמּוֵד֣ ַוַַּיַ֣עְׂש ָל֗
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ב  ם ָזָה֔ ַוְיַצֵָּפ֣
ב  ם ָזָה֑ ָוֵויֶה֖

ֶסף׃ ה ַאְדֵני־ָכֽ ם ַאְרְָּבָע֖ ק ָלֶה֔ ַוִַּיֹצ֣

מסך לפתח האהל

ֶהל  ַתח ָהֹא֔ ַוַַּיַ֤עְׂש ָמָסְ֙ך ְלֶפ֣
ֶלת  ְְּתֵכ֧

ן  ְוַאְרָָּגָמ֛
י  ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֥
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֑ר  ְוֵֶׁש֣
ם׃ ה ֹרֵקֽ ַמֲעְֵׂש֖

יו ֲחִמָָּׁש֙ה  ְוֶאת־ַעִּמּוָד֤
ם  ֵֽויֶה֔ ֣ ְוֶאת־וָ

ב  ם ָזָה֑ ם ַוֲחֶֻׁשֵקיֶה֖ ה ָראֵֶׁשיֶה֛ ְוִצָָּפ֧
ֶֶׁשת׃ ה ְנֹחֽ ם ֲחִמָָּׁש֖ ְוַאְדֵניֶה֥

ון
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עשיית כלי המשכן

ארון
קלח תפתוחה(פרשה 

לאסדר 

לזפרק 

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ן ֲעֵצ֣ ל ֶאת־ָהָאֹר֖ ַוַַּיַ֧עְׂש ְְּבַצְלֵא֛

מידות הארון

ִצי ׇאְרׇּ֗כֹו  ם ָוֵח֜ יִ ַאִָּמַת֨
ִצי֙ ׇרְחְּ֔בֹו  ה ָוֵח֙ ְוַאִָּמ֤
ִצי ֹקָמֽתֹו׃ ה ָוֵח֖ ְוַאִָּמ֥

ציפוי הארון

ת ּוִמ֑חּוץ  יִ ב ָט֖הֹור ִמְַּב֣ הּו ָזָה֥ ַוְיַצֵָּפ֛

זר

יב׃ ב ָסִבֽ ר ָזָה֖ ַוַַּיַ֥עְׂש ֛לֹו ֵז֥

טבעות

יו  ע ַָּפֲעֹמָת֑ ל ַאְרְַּב֣ ב ַע֖ ת ָזָה֔ ק ֗לֹו ַאְרְַּב֙ע ַטְְּבֹע֣ ַוִַּיֹצ֣
ת  ֶאָח֔ ת ַעל־ַצְלעֹו֙ ָהֽ י ַטְָּבֹע֗ ּוְֶׁשְֵּת֣
ית׃ ֽ ת ַעל־ַצְל֖עֹו ַהֵָּׁשנִ ּוְֶׁשְֵּתי֙ ַטְָּבֹע֔

בדים

ים  י ִֶׁשִִּט֑ י ֲעֵצ֣ ַוַַּיַ֥עְׂש ְַּבֵָּד֖
ב׃ ם ָזָהֽ ף ֹאָת֖ ַוְיַצ֥

ת  י֙ם ְַּבִַּטְָּבֹע֔ א ֶאת־ַהְַּבָּדִ ַוַָּיֵב֤



28 ספר שמות • מעשה המשכן • עשיית כלי המשכן

ן  ת ָהָאֹר֑ ל ַצְלֹע֣ ַע֖
ן׃ את ֶאת־ָהָאֹרֽ ָלְֵׂש֖

ון

כפרת וכרובים

כפרת

ב ָט֑הֹור  ֶרת ָזָה֣ ַוַַּיַ֥עְׂש ַׇּכָֹּפ֖

מידות הכפורת

ּה  ִצי֙ ׇאְרׇָּכ֔ ם ָוֵח֙ יִ ַאִָּמַת֤
ּה׃ ִצי ׇרְחְָּבֽ ה ָוֵח֖ ְוַאִָּמ֥

כרובים

ב  ים ָזָה֑ י ְכֻרִב֖ ַוַַּיַ֛עְׂש ְֶׁשֵנ֥
ם  ה ֹאָת֔ ִמְקֶָׁש֙ה ָעְָׂש֣

ֶרת׃ ִמְָּׁשֵנ֖י ְק֥צֹות ַהַׇּכָֹּפֽ
ה  ד ִמָֹּקָצ֙ה ִמִֶּז֔ ְׇּכרּוב־ֶאָח֤

ה  ה ִמִֶּז֑ ד ִמָֹּקָצ֖ ּוְכרּוב־ֶאָח֥
יו׃ י ְקצֹוָתֽ ים ִמְָּׁשֵנ֥ ה ֶאת־ַהְׇּכֻרִב֖ ֶרת ָעְָׂש֥ ִמן־ַהַׇּכָֹּפ֛

ְעָלה  ם ְלַמ֗ יִ י ְכָנַפ֜ ַוִַּיְה֣יּו ַהְׇּכֻרִבי֩ם ָֹּפְרְֵׂש֨
ֶרת  ים ְְּבַכְנֵפיֶה֙ם ַעל־ַהַׇּכָֹּפ֔ ְכִכ֤ ֹסֽ

יו  יֶׁש ֶאל־ָאִח֑ ם ִא֣ ּוְפֵניֶה֖
ים׃ י ַהְׇּכֻרִבֽ ֶרת ָה֖יּו ְָּפֵנ֥ ל־ַהַׇּכָֹּפ֔ ֶא֨
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ון

שלחן
קלט תפתוחה(פרשה 

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ן ֲעֵצ֣ ַוַַּיַ֥עְׂש ֶאת־ַהָֻּׁשְלָח֖

מידות השלחן

ם ׇאְרׇּכֹו֙  יִ ַאִָּמַת֤
ה ׇרְחְּ֔בֹו  ְוַאִָּמ֣

ִצי ֹקָמֽתֹו׃ ה ָוֵח֖ ְוַאִָּמ֥

ציפוי השלחן

ב ָט֑הֹור  ף ֹא֖תֹו ָזָה֣ ַוְיַצ֥

זר

יב׃ ב ָסִבֽ ר ָזָה֖ ַוַַּיַ֥עְׂש ֛לֹו ֵז֥

מסגרת

יב  ַפח ָסִב֑ ֶֽרת ֹט֖ ַעְׂש ֥לֹו ִמְסֶָּג֛ ַוַַּי֨

זר למסגרת

יב׃ ב ְלִמְסַָּגְרְּ֖תֹו ָסִבֽ ַוַַּיַ֧עְׂש ֵזר־ָזָה֛

טבעות

ב  ת ָזָה֑ ע ַטְְּבֹע֣ ק ֔לֹו ַאְרְַּב֖ ַוִַּיֹצ֣
ת  ַוִַּיְֵּתן֙ ֶאת־ַהִַּטְָּבֹע֔

יו׃ ע ַרְגָלֽ ר ְלַאְרְַּב֥ ת ֲאֶֶׁש֖ ע ַהֵָּפֹא֔ ל ַאְרְַּב֣ ַע֚
ת  ֶרת ָה֖יּו ַהִַּטְָּבֹע֑ ְלֻעִַּמ֙ת ַהִִּמְסֶָּג֔
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ים  ֔ ְָּבְִּתי֙ם ַלְַּבָּדִ
ן׃ את ֶאת־ַהָֻּׁשְלָחֽ ָלְֵׂש֖

בדים

ים  י ִֶׁשִִּט֔ י֙ם ֲעֵצ֣ ַוַַּיַ֤עְׂש ֶאת־ַהְַּבָּדִ
ב  ם ָזָה֑ ף ֹאָת֖ ַוְיַצ֥

ן׃ את ֶאת־ַהָֻּׁשְלָחֽ ָלְֵׂש֖

כלי השלחן

ן  ר ַעל־ַהָֻּׁשְלָח֗ ים׀ ֲאֶֶׁש֣ ת־ַהֵׇּכִל֣ ַעְׂש ֶאֽ ַוַַּי֜
יו  ֶאת־ְקָעֹרָת֤
ְוֶאת־ַׇּכָֹּפָתיו֙ 

יו  ְוֵא֙ת ְמַנִֹּקַֹּיָת֔
ן  ְך ְָּבֵה֑ ר ֻיַַּס֖ ת ֲאֶֶׁש֥ ת־ַהְֹּקְָׂשֺו֔ ְוֶא֨

ב ָטֽהֹור׃ ָזָה֖

ון

מנורה
קמ תפתוחה(פרשה 

ב ָט֑הֹור  ה ָזָה֣ ַוַַּיַ֥עְׂש ֶאת־ַהְִּמֹנָר֖

מקשה

ה ֶאת־ַהְִּמֹנָר֙ה  ה ָעְָׂש֤ ִמְקֶָׁש֞
ּה  ְיֵרָכ֣
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ּה  ְוָקָנ֔
יָה  ְָּגִביֶע֛

יָה  ַׇּכְפְֹּתֶר֥
יָה  ּוְפָרֶח֖
ָָּנה ָהֽיּו׃ ִמִֶּמ֥

קני המנורה

יָה  ים ִמִִּצֶָּד֑ ים ֹיְצִא֖ ה ָקִנ֔ ְוִֶׁשָָּׁש֣
ד  ֶאָח֔ ה ִמִִּצָָּדּ֙ה ָהֽ ה׀ ְקֵנ֣י ְמֹנָר֗ ְֶׁשֹלֶָׁש֣
י׃ ֽ ּה ַהֵָּׁשנִ ה ִמִִּצָָּד֖ ּוְֶׁשֹלֶָׁש֙ה ְקֵנ֣י ְמֹנָר֔

גביעים

ַר֒ח  ר ָוֶפ֒ ים ְַּבָֹּקֶנ֣ה ָהֶאָח֮ד ַׇּכְפְֹּת֣ ֞ ֶֻׁשָֹּקדִ ים ְמֽ ִבִע֠ ה ְג֠ ְֶׁשֹלֶָׁש֣
ַרח  ר ָוָפ֑ ד ַׇּכְפְֹּת֣ ים ְְּבָקֶנ֥ה ֶאָח֖ ֛ ים ְמֶֻׁשָֹּקדִ ה ְגִבִע֗ ּוְֶׁשֹלֶָׁש֣

ה׃ ים ִמן־ַהְִּמֹנָרֽ ים ַהַֹּיְצִא֖ ֶֶׁשת ַהָֹּקִנ֔ ן ְלֵֶׁש֣ ֵׇּכ֚

כפתוריה ופרחיה

ים  ה ְגִבִע֑ ה ַאְרְָּבָע֣ ּוַבְִּמֹנָר֖
יָה׃ יָה ּוְפָרֶחֽ ים ַׇּכְפְֹּתֶר֖ ֔ ָֹּקדִ ְמֶֻׁש֨

ָָּנה  ים ִמִֶּמ֗ י ַהָֹּקִנ֜ ַח֩ת ְֶׁשֵנ֨ ר ְַּת֩ ְוַכְפְֹּת֡
ָָּנה  ַחת ְֶׁשֵנ֤י ַהָֹּקִני֙ם ִמִֶּמ֔ ְוַכְפְֹּת֙ר ְַּת֣
ָָּנה  ים ִמִֶּמ֑ ֖ י ַהָֹּקנִ ַחת־ְֶׁשֵנ֥ ר ְַּתֽ ְוַכְפְֹּת֕
ָָּנה׃ ים ִמִֶּמֽ ים ַהַֹּיְצִא֖ ֶֶׁש֙ת ַהָֹּקִנ֔ ְלֵֶׁש֙

ָָּנה ָה֑יּו  ם ִמִֶּמ֣ ם ּוְקֹנָת֖ ַׇּכְפְֹּתֵריֶה֥
ב ָטֽהֹור׃ ת ָזָה֥ ה ַאַח֖ ּה ִמְקֶָׁש֥ ׇֻּכִָּל֛
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נרות המנורה

ה  יָה ִֶׁשְבָע֑ ַוַַּיַ֥עְׂש ֶאת־ֵנֹרֶת֖

כלי המנורה

ב ָטֽהֹור׃ יָה ָזָה֥ יָה ּוַמְחְֹּתֶת֖ ּוַמְלָקֶח֥

שיעור הזהב

ּה ה ֹאָת֑ ב ָט֖הֹור ָעְָׂש֣ ר ָזָה֥ ִׇּכׇָּכ֛
יָה׃ ת ׇׇּכל־ֵׇּכֶלֽ ְוֵא֖

ון

מזבח הקטורת
קמא תפתוחה(פרשה 

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ֶרת ֲעֵצ֣ ח ַהְֹּקֹט֖ ַוַַּיַ֛עְׂש ֶאת־ִמְזְַּב֥

מידות המזבח

ה ׇאְרׇּכֹ֩ו  ַאִָּמ֣
ה ׇרְחְּ֜בֹו  ְוַאִָּמ֨

ָר֗בּוַע 
ָמ֔תֹו  ֙ם ֹקֽ יִ ְוַאִָּמַת֙

קרני המזבח

יו׃ ָּנּו ָה֥יּו ַקְרֹנָתֽ ִמִֶּמ֖

ציפוי המזבח

ב ָט֗הֹור  ף ֹא֜תֹו ָזָה֣ ַוְיַצ֨
ֶאת־ַָּגָּ֧גֹו

יב  יו ָסִב֖ ְוֶאת־ִקיֹרָת֛
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יו  ְוֶאת־ַקְרֹנָת֑

זר

יב׃ ב ָסִבֽ ר ָזָה֖ ַוַַּיַ֥עְׂש ֛לֹו ֵז֥

טבעות

ַחת ְלֵז֗רֹו  ְָׂשה־֣לֹו׀ ִמְַּת֣ ב ָעֽ ת ָזָה֜ ּוְֶׁשְֵּת֩י ַטְְּבֹע֨
יו  י ַצְלֹעָת֔ ל ְֶׁשְֵּת֣ ַע֚

יו  ל ְֶׁשֵנ֣י ִצָָּד֑ ַע֖
ים  ֔ ים ְלַבָּדִ ְלָבְִּת֣

ם׃ את ֹא֖תֹו ְָּבֶהֽ ָלְֵׂש֥

בדים

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ים ֲעֵצ֣ ֖ ַוַַּיַ֥עְׂש ֶאת־ַהְַּבָּדִ
ב׃ ם ָזָהֽ ף ֹאָת֖ ַוְיַצ֥

ון

שמן המשחה וקטורת הסמים

ֶדֶׁש  ֶמן ַהִִּמְֶׁשָח֙ה ֹק֔ ַעְׂש ֶאת־ֶֶׁש֤ ַוַַּי֜

ים ָט֑הֹור  ֶרת ַהַַּסִִּמ֖ ְוֶאת־ְקֹט֥
ַח׃ ה ֹרֵקֽ ַמֲעְֵׂש֖

ון
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מזבח העולה
קמא תסתומה(פרשה 

לחפרק 

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ה ֲעֵצ֣ ח ָהֹעָל֖ ַוַַּיַ֛עְׂש ֶאת־ִמְזְַּב֥

מידות המזבח

ָחֵמֶׁ֩ש ַאִּ֨מֹות ׇאְרׇּ֜כֹו 
ֵמֶׁש־ַאִּ֤מֹות ׇרְחְּבֹו֙  ְוָחֽ

ָר֔בּוַע 
ְוֶָׁשֹ֥לֶׁש ַאִּ֖מֹות ֹקָמֽתֹו׃

קרני המזבח

יו  ַוַַּיַ֣עְׂש ַקְרֹנָת֗
יו  ע ִָּפָֹּנָת֔ ל ַאְרְַּב֣ ַע֚

יו  ָּנּו ָה֣יּו ַקְרֹנָת֑ ִמִֶּמ֖

ציפוי המזבח

ֶֶׁשת׃ ף ֹא֖תֹו ְנֹחֽ ַוְיַצ֥

כלי המזבח

ַח  י ַהִִּמְזְֵּב֗ ת־ׇׇּכל־ְׇּכֵל֣ ַעְׂש ֶאֽ ַוַַּי֜
ת  ֶאת־ַהִַּסיֹר֤
ְוֶאת־ַהַָּיִעי֙ם 

ת  ְוֶאת־ַהִִּמְזָרֹק֔
ת  ֶאת־ַהִִּמְזָלֹג֖

ת  ְוֶאת־ַהִַּמְחְֹּת֑
ֶֶׁשת׃ ה ְנֹחֽ יו ָעְָׂש֥ ׇׇּכל־ֵׇּכָל֖
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מכבר

ר  ַח֙ ִמְכְָּב֔ ַוַַּיַ֤עְׂש ַלִִּמְזְֵּב֙
ֶֶׁשת  ֶֶׁשת ְנֹח֑ ה ֶר֣ ַמֲעְֵׂש֖

ִָּטה ַעד־ֶחְצֽיֹו׃ ַחת ַׇּכְרׇֻּכְּ֛בֹו ִמְִּלַמ֖ ְַּת֧

טבעות

ת  ע ַטְָּבֹע֛ ק ַאְרְַּב֧ ַוִַּיֹצ֞
ֶֶׁשת  ר ַהְָּנֹח֑ ע ַהְֹּקָצֺ֖ות ְלִמְכְַּב֣ ְְּבַאְרְַּב֥

ים׃ ֽ ים ַלְַּבָּדִ ְָּבְִּת֖

בדים

ים  י ִֶׁשִִּט֑ ים ֲעֵצ֣ ֖ ַוַַּיַ֥עְׂש ֶאת־ַהְַּבָּדִ
ֶֶׁשת׃ ם ְנֹחֽ ף ֹאָת֖ ַוְיַצ֥

ת  ים ְַּבִַּטְָּבֹע֗ ֜ א ֶאת־ַהְַּבָּדִ ַוַָּיֵב֨
ם  את ֹא֖תֹו ְָּבֶה֑ ַח ָלְֵׂש֥ ת ַהִִּמְזְֵּב֔ ל ַצְלֹע֣ ַע֚

ה ֹאֽתֹו׃ ת ָעְָׂש֥ ְנ֥בּוב ֻלֹח֖

ון

כיור וכנו
קמב תסתומה(פרשה 

ֶֶׁשת  ת ַהִׇּכַּ֣יֹור ְנֹח֔ ַעְׂש ֵא֚ ַוַַּי֗
ֶֶׁשת  ת ַׇּכָּ֣נֹו ְנֹח֑ ְוֵא֖

ת  ְבֹא֔ ְְּבַמְרֹא֙ת ַהִֹּצ֣
ד׃ ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ֹא֥ ְב֔אּו ֶָּפ֖ ר ָצֽ ֲאֶֶׁש֣



36 ספר שמות • מעשה המשכן • עשיית כלי המשכן

ון

החצר
קמב תסתומה(פרשה 

ר  ַוַַּיַ֖עְׂש ֶאת־ֶהָחֵצ֑

פאת נגב תימנה

ָנה  ת׀ ֶנֶֽ֣גב ְֵּתיָמ֗ ִלְפַא֣
ר  ֶׁש ׇמְֶׁשָז֔ ָחֵצ֙ר ֵֶׁש֣ י ֶהֽ ַקְלֵע֤

ה׃ ה ְָּבַאִָּמֽ ֵמָא֖
ים  ֔ ם ֶעְְׂשרִ ַעִּמּוֵדיֶה֣

ֶֶׁשת  ים ְנֹח֑ ֖ ם ֶעְְׂשרִ ְוַאְדֵניֶה֥

ֶסף׃ ם ׇָּכֽ ים ַוֲחֶֻׁשֵקיֶה֖ ֛ י ָהַעִּמּודִ ֧ ָווֵ

פאת צפון

ת ָצפֹון֙  ְוִלְפַא֤
ה  ַאִָּמ֔ ה ָבֽ ֵמָא֣

ים  ֔ ם ֶעְְׂשרִ ַעִּמּוֵדיֶה֣
ֶֶׁשת  ים ְנֹח֑ ֖ ם ֶעְְׂשרִ ְוַאְדֵניֶה֥

ֶסף׃ ם ׇָּכֽ ים ַוֲחֶֻׁשֵקיֶה֖ ֛ ַעִּמּודִ י ָהֽ ֧ ָווֵ
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פאת ים

ם  ְוִלְפַאת־ָי֗
ה  ַאִָּמ֔ ים ְָּבֽ ְקָלִעי֙ם ֲחִמִָּׁש֣

ה  ם ֲעְָׂשָר֔ ַעִּמּוֵדיֶה֣
ה  ם ֲעְָׂשָר֑ ְוַאְדֵניֶה֖

ֶסף׃ ם ׇָּכֽ ים ַוֲחֶׁשּוֵקיֶה֖ ֛ י ָהַעִֻּמדִ ֧ ָווֵ

פאת קדמה מזרחה

ָחה  ְדָמה ִמְזָר֖ ת ֵק֥ ְוִלְפַא֛
ה׃ ים ַאִָּמֽ ֲחִמִָּׁש֥

ף  ה ֶאל־ַהׇָּכֵת֑ ה ַאִָּמ֖ ים ֲחֵמֶׁש־ֶעְְׂשֵר֥ ְקָלִע֛
ה  ם ְֶׁשֹלֶָׁש֔ ַעִּמּוֵדיֶה֣
ה׃ ם ְֶׁשֹלֶָׁשֽ ְוַאְדֵניֶה֖

ר  ָחֵצ֔ ַער ֶהֽ ה ּוִמִֶּז֙ה ְלֶַׁש֣ ית ִמִֶּז֤ ף ַהֵָּׁשִנ֗ ְוַלׇָּכֵת֣
ה  ה ַאִָּמ֑ ֶׁש ֶעְְׂשֵר֖ ים ֲחֵמ֥ ְקָלִע֕

ה  ם ְֶׁשֹלֶָׁש֔ ַעִֻּמֵדיֶה֣
ה׃ ם ְֶׁשֹלֶָׁשֽ ְוַאְדֵניֶה֖

ר׃ ֶׁש ׇמְֶׁשָזֽ יב ֵֶׁש֥ ר ָסִב֖ י ֶהָחֵצ֛ ׇׇּכל־ַקְלֵע֧

ֶֶׁש֒ת  י֮ם ְנֹח֒ ַעִֻּמדִ ים ָלֽ ֣ ְוָהֲאָדנִ
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ֶסף  ים ַוֲחֶׁשּוֵקיֶה֙ם ֶׇּכ֔ ֜ ַעִּמּודִ י ָהֽ ָוֵו֨
ֶסף  ם ׇָּכ֑ ְוִצָּ֥פּוי ָראֵֶׁשיֶה֖

ר׃ י ֶהָחֵצֽ ל ַעִֻּמֵד֥ ֶסף ׇֹּכ֖ ים ֶׇּכ֔ ֣ ְוֵה֙ם ְמֻחָָּׁשָקִ

מסך שער החצר

ַער ֶהָחֵצ֙ר  ְך ֶַׁש֤ ּוָמַס֞
ם  ה ֹרֵק֔ ַמֲעְֵׂש֣

ֶלת  ְְּתֵכ֧
ן  ְוַאְרָָּגָמ֛

י  ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֥
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֑ר  ְוֵֶׁש֣

ֶרְך  ים ַאִָּמ֙ה ֹא֔ ֤ ְוֶעְְׂשרִ
ֶׁש ַאִּ֔מֹות  ַח֙ב ָחֵמ֣ ה ְבֹר֙ ְוקֹוָמ֤

ר׃ י ֶהָחֵצֽ ת ַקְלֵע֥ ְלֻעִַּמ֖

ה  ֵדיֶה֙ם ַאְרְָּבָע֔ ְוַעִֻּמֽ
ֶֶׁשת  ה ְנֹח֑ ם ַאְרְָּבָע֖ ְוַאְדֵניֶה֥

ֶסף  ם ֶׇּכ֔ ָוֵויֶה֣
ֶסף׃ ם ׇָּכֽ ם ַוֲחֶֻׁשֵקיֶה֖ ְוִצָּ֧פּוי ָראֵֶׁשיֶה֛

ֶֶׁשת׃ יב ְנֹחֽ ר ָסִב֖ ן ְוֶלָחֵצ֛ ת ַלִִּמְֶׁשׇָּכ֧ ׇכל־ַהְיֵתֹד֞ ֽ וְ

ון
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מפתחות
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פרשיות המסורה

9 פרשה קלב )סתומה( 

10 פרשה קלג תפתוחהק 

17 פרשה קלד תפתוחהק 

20 פרשה קלה תסתומהק 

21 פרשה קלו תפתוחהק 

23 פרשה קלז תסתומהק 

27 פרשה קלח תפתוחהק 

29 פרשה קלט תפתוחהק 

30 פרשה קמ תפתוחהק 

32 פרשה קמא תפתוחהק 

34 פרשה קמא תסתומהק 

35 פרשה קמב תסתומהק 

36 פרשה קמב תסתומהק 

ון
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סדרים

17 סדר ל 

27 סדר לא 

פרקים

9 פרק לה 

18 פרק לו 

27 פרק לז 

34 פרק לח 

ון

ון
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השוואת החלוקות

הקהילה לנדבת המשכן
9 פרשה קלב )סתומה( 
9 פרק לה 

שבת

נדבות המשכן
10 פרשה קלג תפתוחהק 

נדבות המשכן

עשיית המשכן

הבאת הנדבות

קרא ה' בשם בצלאל ואהליאב
17 פרשה קלד תפתוחהק 
17 סדר ל 
18 פרק לו 

ויקרא משה לבצלאל ואהליאב

מרבים העם להביא

עשיית המשכן
20 פרשה קלה תסתומהק 

יריעות המשכן

יריעות עיזים לאהל על המשכן
21 פרשה קלו תפתוחהק 

מכסה לאהל ומכסה התחשים

קרשים
23 פרשה קלז תסתומהק 

פרוכת

מסך לפתח האהל

עשיית כלי המשכן

ארון
27 פרשה קלח תפתוחהק 
27 סדר לא 
27 פרק לז 

כפרת וכרובים
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כפרת

כרובים

שלחן
29 פרשה קלט תפתוחהק 

מנורה
30 פרשה קמ תפתוחהק 

מזבח הקטורת
32 פרשה קמא תפתוחהק 

שמן המשחה וקטורת הסמים

מזבח העולה
34 פרשה קמא תסתומהק 
34 פרק לח 

כיור וכנו
35 פרשה קמב תסתומהק 

החצר
36 פרשה קמב תסתומהק 

פאת נגב תימנה

פאת צפון

פאת ים

פאת קדמה מזרחה

מסך שער החצר


