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, )הסוף בעז"ה ביום שישי, תלוי בנסיבות( מראשיתה ועד סופה התצו פרשת סיום פרשת תרומה ואת נו בס"ד אתדמהשבוע ל

פקודי נעשה חזרה  –הציווי למשה רבנו. בעז"ה כשנגיע לפרשיות ויקהל  –ובזאת סיימנו את החלק הראשון של ענייני המשכן 

השבוע בתחילתו לא התאפקנו וכבר בנינו את המשכן  הבנייה שלו בפועל.מעשה נוספת על מעשה המשכן תוך כדי הלימוד של 

בהתרגשות מרובה. לאחר בניין הקירות שמנו את  י קפלותיעות. כל אחד בתורו זכה להעמיד שתבצורה מדויקת עם קפלות ויר

הכהנים זכו להביא את השולחן שעליו היה מונח המשכן וכן היו הבודקים שהכל נעשה שלמעלה. ארבעת היריעות עם עור התחש 

עשינו , כמספרו הראוי. אחרי שגמרנו את בניית המשכן הציע אחד הילדים שנוסיף ונבנה גם את המזבח החיצון העומד סמוך לו

  ת את המקדש בתפארתו. במהרה לראו שנזכהכעצתו ואפילו הבאנו כבש להקרבה. המשכן היה נראה יפה מאוד יהי רצון 

בין הקודש לקה"ק היתה פרוכת עשויה מתכלת, ארגמן, תולעת  –הפרוכות  -סוף תרומה )ביום ראשון למדנו את 
זו תלויה שני ופשתן. בצידה אחד ציור כרובים ובצידה השני נשר ואריה )בד"כ יש אותו ציור משני צידי האריגה(. פרוכת 

הב עם ווי זהב בראשם. בפתח המשכן פרוכת עשויה כנ"ל אלא שהציור הינו של נשר ואריה רק מצד מצופים ז םעל עמודי
 – המזבח החיצון . דיברנו על כך שככל שהדבר יותר קדוש הוא יותר מוצנע ומכוסה.אחד. תלויה על גבי חמשה עמודים

 מודים מקיפים אותה ועליהם תלויים וילונות. ע 06 –חצר המשכן  עשוי מעצי שיטים מצופים נחושת. כבש. קרבנות.

הציווי על עשייתו, עשייתו מזיתים מובחרים ומהכבישה הראשונה שלהם שיהיה  – שמן זית למאור -פרשת תצוה 
 כולו זך, ההתרגשות מהדלקת המנורה והקדושה ששרתה בכל העולם בזכות האור שלה.

 בגדי כהן הדיוט )ארבעת הראשונים( ובגדי הכה"ג )כל השמונה(. - בגדי הכהונה

 עשויה מפשתן, כמידת הכהן, כולה ארוגה כחתיכה אחת. – כתונת
 עשויים מפשתן ומכסים מהמתניים ועד הירכיים. מתחת הכתונת, – מכנסיים

  .אורך ל"ב אמה גלול על בטן הכהן כנגד הלב – אבנט
 ה גלול על ראש הכהן עשוי מפשתן.אורך ט"ז אמ - מגבעת / מצנפת

 עשוי מזהב, כמין כתר על מצח הכה"ג וכתוב עליו קודש לה', קשור מאחורה עם פתיל תכלת. –ציץ 
תכלת, כל חוט שזור מי"ב חוטים, בתחתיתו פעמוני זהב ורימונים ארוגים מחוטים. ונשמע קולו בבואו אל  – מעיל

 הקודש.
וי מתכלת, ארגמן, תולעת שני ופשתן )כל אחד מהם שזור משישה חוטים חוטים. עש 82כל חוט עשוי מ – אפוד

 גם חוט של זהב העשוי מזהב אמיתי(. תוף כל אחד מהםובנוסף שזור ב
, מחוברים על בגד העשוי מהצבעים דלעיל. הבגד עצמו מקופל ובתוכו י"ב אבנים עם שמות השבטים – חושן

בכל אבן היו שש אותיות כתובות: שם השבט ואותיות האותיות שהארכנו בעניין עם שם ה' המפורש.  מוכנס קלף
למדנו  .(, בכדי להשלים את כל אותיות הא"ב)להשלים לששם יצחק יעקב שבטי ישרון" המהמילים: "אברנוספות 

  על השאלה והמענה באורים ותומים. החושן חובר לאפוד בשרשרת זהב.

כ"כ קדוש שאפילו הכהנים הקדושים בבגדיהם המקודשים אינם המשכן  – הציווי על חינוך הכהנים לעבודת המשכן
חלק דמם להזות על המזבח ו ומנחה לקרבן, את יםיכולים להתחיל לעבוד בלי חינוך מקודם. הם צריכים להביא פר, איל

ה משה רבנו צריך להניפם להראות שהם קדושים לה' כקרבן. כל החינוך הזמשח בשמן המשחה. ה  על עצמם ול  מדם האיל 
 צריך להעשות מידי יום בשבעת הימים שיקדמו להקמת המשכן.

אמה על אמה. מקטירים עליו את הקטורת  , ורוחבשתי אמותגובה מעצי שיטים מצופים בזהב,  – המזבח הפנימי
 נחום                     שבת שלום!                                                                                בבוקר ולקראת ערב.

שרנו: אשרי איש ירא את ה', רחם בחסדך... חזרנו ו

 )ויזניץ'( ולמדנו השבוע גם את ההמשך: יבנה המקדש... 

 עדכון קריאה
הקודמים וקלטו את הניקוד בקלות  השבוע התחלנו את הניקוד חיריק, רוב הילדים כבר הבינו את העיקרון מהניקודים

י )זה הניקוד הכי פיצי  יצִּ ִּ יולפעמים נוספת י' קטנה(  ,נקודה אחת -ובמהירות. לילדים שקצת התקשו הוספנו "מילת חיזוק": פ  ִּ -פ 
י י-צִּ י, אִּ ִּ י-פ  י-צִּ . בשבוע הבא                            :כל עמודי הניקוד חיריקעניינים מ וכן על זה הדרך. נא להתאמן בספר על חִּ

 .נתחיל בע"ה בשליחת הסיפורים

 


