
  ב"ה  

 פרק כ"טשמות,  :גבולות היחידה 

 מילוי ידי הכהנים לעבודת המשכן: נושא היחידה  
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 1: מספר שיעורים

  

פרק כ"ט הוא פרק שרובו לא נלמד בעיון על פי המתווה המפורט. לכן נעבור  הסבר כללי:  

ו ללמוד. פסוקים  נמעתה סייבקצרה על פסוקי הפרק הזה, ונקשר אותם למלאכת המשכן שזה 

,  מו( –)פסוקים מג  מב העוסקים בקרבן התמיד יילמדו בעיון, וכן פסוקי הסיום של הפרק –לח 

 המהווים פסוקי סיום לכל מלאכת המשכן.

 

 פתיחה:  

הכלים.   כל  על  למדנו  המשכן.  בניית  מלאכת  על  ללמוד  סיימנו  טובה,  מהם נשאלבשעה   :

לפי המיקום: בקודש הקודשים _______, ובקודש ____________.    ונבקש תשובההכלים?  

מהם הבגדים. היום נלמד כיצד    נזכירבחצר ______ וכן הלאה. למדנו גם על בגדי הכהנים:  

קבלו הכהנים את התפקיד. נסביר שהיה צריך למלא ידיהם של הכהנים, כלומר, למנות אותם 

ם אתם מכירים טקסים שבהם יש הסמכה של  : האנשאלזו מעין 'הסמכה' לתפקיד.    לתפקיד.

תפקידים?   הממשלה,   נזכירבעלי  ושרי  הכנסת  חברי  השבעת  חיילים,  של  השבעה  להם 

 .בארבע פעולות הסמכת הכהנים נעשיתנספר לילדים שהסמכת רב לתפקידו, ועוד.  

 

 עיון בפסוקים:  

 ידי הכהנים.שנעשו כדי למלא את  ארבע הפעולותמתארים את  ז ל –פסוקים א 

 :  את ארבע הפעולותעל הלוח נכתוב 

 טבילה •

 הלבשת הבגדים •

 משיחה •

 הקרבת קרבנות  •

 

משימה , ויסביר הסברים הכרחיים. בשעת הקריאה ניתן המורה יקרא בקול את הפסוקים

למצוא פסוק מתאים לכל שלב )או כמה פסוקים(. ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות, כך   לילדים

שכל קבוצה תחפש פסוק רק לשלב אחד. בכך נמנע פיזור הקשב. לאחר הקריאה נבקש את  

אפשר להסתפק רק באזכור פסוקים בלי   תשובות התלמידים. תשובותיהם נכתבו כאן בכחול.

יק של הפסוק שהם עונים יצטטו את החלק המדומידים הלהעתיק כלל. חשוב רק שהתל

בסוף היחידה נציע פעילות זו ברמת קושי נמוכה יותר.היות ופסוקים אלה אינם  מסתמכים עליו.

נלמדים בעיון לפי המתווה, אין צורך להעתיק כל זאת. הערה זו נכונה גם להצעה הראשונה,  

 .וגם להצעה השניה להלן



 
כאן ציטטנו את כל הפסוקים העוסקים בהלבשה. אין צורך לכתוב כל זאת על הלוח. מספיק תחילת פסוק ה' עד המילה   1

 'והלבשת'... עד פס' ט.' ובכך לצאת ידי חובה. העיקר הוא שהילדים עיינו ומצאו בפסוקים את העניין.  
 אף שיש דמיון מסוים למילואים הנוהגים היום.  2

 

 

ְקִריב ֶאל-תַאֲהֹרן ְואֶ -ְוֶאת ד  טבילה יו תַּ נָּ ִים-בָּ מָּ ם בַּ ְצתָּ ֹאתָּ חַּ ח ֹאֶהל מֹוֵעד ְורָּ  . ֶפתַּ

ְחתָּ ֶאת ה   הלבשת הבגדים קַּ ְשתָּ ֶאת-ְולָּ ִדים ְוִהְלבַּ ְבגָּ ֵאֹפד ְוֶאת-ַאֲהֹרן ֶאת-הַּ כֹֻּתֶנת ְוֵאת ְמִעיל הָּ ֵאֹפד -הַּ הָּ

ֵאֹפד-ְוֶאת הָּ ְבֵחֶשב  לֹו  ְדתָּ  ְוָאפַּ ֹחֶשן  ל ו   .הַּ עַּ ִמְצֶנֶפת  הַּ ְמתָּ  ֶאת-ְושַּ תָּ  ְונָּתַּ ל-ֹראשֹו  עַּ ֹקֶדש  הַּ -ֵנֶזר 

ֶפת ִמְצנָּ ֶאת ז   .הַּ ְחתָּ  קַּ ל-ְולָּ עַּ ְקתָּ  צַּ ְויָּ ה  ִמְשחָּ הַּ ֹאתוֹ -ֶשֶמן  ְחתָּ  שַּ ּומָּ ם  -ְוֶאת ח  .ֹראשֹו  ְשתָּ ְוִהְלבַּ ְקִריב  תַּ יו  נָּ בָּ

ֹנת ם ַאְבֵנט ַאֲהרֹ  ט.  כֻּתֳּ ְרתָּ ֹאתָּ גַּ ֹעתְוחָּ ֶהם ִמְגבָּ ְשתָּ לָּ בַּ יו ְוחָּ נָּ  1ן ּובָּ

ְחתָּ ִמן כא   משיחה קַּ ל-ְולָּ ם ֲאֶשר עַּ דָּ ל-הַּ ה ְוִהֵזיתָּ עַּ ִמְשחָּ ִמְזֵבחַּ ּוִמֶשֶמן הַּ ל-הַּ ל-ַאֲהֹרן ְועַּ יו ְועַּ דָּ ל-ְבגָּ יו ְועַּ נָּ -בָּ

יו ִאתֹו.  נָּ יו ּוִבְגֵדי בָּ נָּ יו ּובָּ דָּ ש הּוא ּוְבגָּ דַּ יו ִאתֹו ְוקָּ נָּ  ִבְגֵדי בָּ

ְבתָּ ֶאת י  הקרבת קרבנות ר ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד-ְוִהְקרַּ פָּ    ...  עד פסוק לו.הַּ

 

לילדים על שבעת    נספר : האם הם יודעים את העבודה?  נשאלוכנים לעבודה.  כעת הכהנים מ

ימי המילואים, בהם משה מלמד את הכהנים מה לעשות. הוא עושה את העבודה, והם לומדים  

אותה. כל מה שלמדנו היום נעשה במשך שבעה ימים הנקראים 'ימי המילואים'. כדאי להתעכב  

לנו, שיוצאים  הם הכהנים עושים מילואים כמו האבות שעל פירוש ביטוי זה. אלה לא ימים שב

המילואים האלה לשון מילוי ידיים.    –. מילואים  2ם פעם בשנה )בממוצע(לצבא לפרק זמן מסוי

פתחנו את מקבילים לתקופת השירות ה'סדיר' בצבא. לומדים את המלאכה ומתמלאים בידע.  

השיעור בביאור ביטוי זה, ונחזור אליו עכשיו. ימי המילואים הם הימים שבהם משה ממלא את  

הוא מכשיר   איך  זו.  לעבודה  אותם  ומכשיר  לעבודה במשכן  אותם  כלומר, ממנה  ידי הכהנים, 

? על ידי כך שמראה להם את העבודה ומלמד אותם. בסיומם של ימי המילואים יהיה היום  אותם

 השמיני, א' ניסן, היום שבו הוקם המשכן סופית, ועליו נלמד בחומש ויקרא.  

 

 מב: הציווי על עולת התמיד  –פסוקים לח 

 הקרבת הקרבנות.  –: מהי העבודה העיקרית של הכהנים במשכן? והתשובה נשאל

על הקרבנות שהם מסגרת לכל מה שיקריבו בכל יום. הקרבן    בימי המילואים מצטווים הכהנים

 הראשון והקרבן האחרון. 

נחלק לילדים דף קטן )מצורף בסיום היחידה( עם פרטים שיצטרכו למלא, ונקרא את הפסוקים.  

יש לחדד את עניין ה'תמיד'.    מכן, ניתן זמן לילדים לענות על השאלות, ואז נבדוק ביחד.לאחר  

מדובר כאן בעבודה תמידית, שהיא מסגרת לכל מה שיוקרב באותו יום )מוספים, קרבנות יחיד  

 יד'. בכל יום. גם בשבתות וחגים.  למיניהם ועוד...( העבודה הזו היא 'תמ

 

 הילדים לתת כותרת לפסוקים שקראו: קרבן התמיד.  לאחר הדיון וההסברים יצטרכו 

 



 מו: פסוקי הסיום –פסוקים מג  

פסוקים אלו יוקראו על ידי המורה באופן חגיגי ומיוחד. כדאי להדגיש את הפעלים שה' יעשה לאחר סיום  

 ונועדתי... וקדשתי... ושכנתי...והייתי להם לאלוקים...   מלאכת המשכן:

ישראל:   כִ ובני  ֲאִני  ְויְָּדעּו  ם  ה'י  ְבתֹוכָּ ְכִני  ְלשָּ ִים  ִמְצרַּ ֵמֶאֶרץ  ם  ֹאתָּ הֹוֵצאִתי  ֲאֶשר   ה' ֲאִני     ֱאֹלֵהיֶהם 

 ֱאֹלֵהיֶהם

שוב יש כאן מערכת גומלין: ה' מצדו ובני ישראל מצדם. בני ישראל יבנו את המשכן, וה' ישרה את  

הסיבה שבשבילה הוציא ה' את  שכינתו בתוך בני ישראל. התזכורת ליציאת מצרים מזכירה לנו מה 

 .  ישראל ממצרים? )מלבד הראיה בעניים של בנ"י( נבקש מהילדים להיזכר, או לעיין שוב בפרק ג' , יב

 

 

 להמחשה:   הצעות

רצוי   על מנת להמחיש את הלבשת הבגדים ניתן לצלם דף עם הבגדים, לצלם דמות כהן •

וילבישו את הכהן לפי הסדר. ניתן לצבוע. . הילדים יגזרו את הבגדים  על בריסטול קשיח

 לסיום ניתן להדביק את הדמות על שיפוד. 

 דף עבודה על קרבן התמיד. מופיע בסיום היחידה.  •

כתיבת דף מיומן של ילד מבנ"י שראה את עבודת המשכן באחד מימי המילואים. ניתן   •

 לתאר את הבגדים, את המשיחה או הקרבנות, האש היורדת מן השמים, ועוד. 

 

 מסרים והפנמה:  

למדנו על קרבן התמיד שניתן בימי המילואים, על מנת שנחדש בכל יום תמיד את אותה  •

 בבחינת 'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים' ותשמח בהם כמו בכל דבר חדש. העבודה, 

למדנו על כך שתכלית היציאה ממצרים היא השראת שכינה בעם, וזו מתאפשרת כאשר  •

 מסיימים לבנות את המשכן. בני ישראל 

 

 מבט שלם:  

בגדי   בכהנים:  עוסקת  כולה  תצוה  פרשת  כליו.  וכל  המשכן  בנית  על  למדנו  תרומה  בפרשת 

הנותן מסגרת   –פרקנו עוסק בימי המילואים ובקרבן התמיד    הכהונה והכנת הכהנים לעבודה.

יום.  בכל  עוסק במזבח הקטורת, שהוא    לעבודה הנעשית  לכהונה, סיום הפרשה  מובהק  סמל 

 ועל כך ביחידה המתאימה. מזבח הקטורת משמש כהשלמה למשכן וכליו. 

 

 

 סיכום:  

הכהנים  ידי  את  למלא  יש  וכעת  מוכן,  המשכן  המשכן.  מלאכת  של  הסיום  פסוקי  את  למדנו 

המילואים בימי  נעשה  זאת  כל  המלאכה.  את  וללמדם  אותם  למנות  כלומר,  טקס    לעבודתם, 

בשחניכת   למדנו  שעליהם  היפים  הבגדים  לבישת  שבהם  שלבים,  ארבעה  כולל  יעור  הכהנים 

לימי המילואים,    חלקםש  הקודם, הקרבת קרבנות שונים, הקרבת קרבן התמיד, ומיוחדים רק 

במהרה להקריבו   ממשיך להיות מוקרב בכל יום תמיד. יהי רצון שנזכהשבנוסף לימי המילואים,  

 שוב.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 פסוקי הסיום של מלאכת המשכן.  –ם לעניין הבא  זה מוביל אותנו ג 3

 

 למקורות אחרים: הרחבה והפניה 

ת    מב  :  3מג' כתוב  –עולת התמיד גם 'מתמידה' לנו את מעמד הר סיני. כיצד? בפסוק מב'   ֹעלַּ

ח ֹאֶהל ִמיד ְלֹדֹרֵתיֶכם ֶפתַּ ֶכם  ה'  מֹוֵעד ִלְפֵני  -תָּ ֵעד לָּ ה ֲאֶשר ִאּוָּ מָּ ם  שָּ ֵבר ֵאֶליָך שָּ ְדִתי  מג .  ְלדַּ ה ְוֹנעַּ מָּ ִלְבֵני    שָּ

ש ִבְכֹבִדי ֵאל ְוִנְקדַּ  .ִיְשרָּ

הר  ישראל. במעמד  לבני  נועד  ה'  מוקרבת במקום שבו  נראה, שעולת התמיד  מפסוקים אלה 

של   מפורטת  רשימה  יש  פנחס,  בפרשת  במדבר,  בחומש  ישראל.  לבני  התגלה  נועד,  ה'  סיני 

דומים מאוד לפסוקים  קרבנות המוספים בחגים. הרשימה הזו פותחת בעולת התמיד, בפסוקים  

 שלנו, וכך נוסף בפסוקים שם:  

לַּ   ... ג ְקִריבּו  תַּ ֲאֶשר  ִאֶשה  הָּ ְבֵני   ה'ֶזה  ִשים  ִמיד-ְכבָּ תָּ ה  ֹעלָּ ּיֹום  לַּ ִים  ְשנַּ ְתִמיִמם  ה  נָּ ִמיד   ו ... שָּ תָּ ת  ֹעלַּ

י  ר ִסינַּ יָּה ְבהַּ ֲעשֻּ  ה'  " ְלֵריחַּ ִניֹחחַּ ִאֶשה להָּ

תמיד   עולת  ומהי  כ"ח,  )במדבר  רש"י  סיני?  בהר  הראשון  העשויה  שהכוונה    (בפירוש  מסביר 

עולת התמיד המוזכרת בפרק שלנו. העולה הזו מחברת בין חנוכת    –לעולת התמיד של ימי המילואים  

המשכן בימי המילואים  לעולת התמיד הקבועה שניתנה לדורות. המשכן, הענן, אש התמיד, התגלות ה'  

את מעמד הר סיני. שלא יהיה זה מעמד חד פעמי, אלא ביטוי קבוע להשראת ה'  כל אלה ממשיכים    –

ולחבר בקשר   את שכינתו בתוך בני ישראל. נסכם: קרבנות התמיד תפקידם 'להתמיד' את מעמד סיני 

ולכן,   במשכן,  עבודת הקרבנות שתיעשה  לכל  מסגרת  מהווים  לה'. הם  ישראל  בין  מתאימה    אין קבוע 

 להיות חלק מ'טקס' חניכת הכהנים לעבודתם במשכן.   ממנה )מעולת התמיד( 

 



 מב.   –לפניכם הדף שיש לחלקו לקראת קריאת פסוקים לח  

 

 

 

 מב:  –משימה לקריאת פסוקים לח  

 כמה כבשים יש להקריב? ___ .1

 .  ________________2.   ________________   1מתי מקריבים כל כבש?  .2

מנחה ונסך מהחומרים המוזכרים בפסוק מ' והם:  _________   __________    לכבשים יש להוסיף  .3

________ 

מהי המילה החוזרת בפסוק לח' ובפסוק מב'?  ___________ מכאן, שמדובר על קרבן הנקרא    .4

_________________________ 

 קרא את פסוק לב: האם זו מצוה קבועה או חד פעמית?  _______________ .5

 את תשובתך . ________________ק מב' מילה שממנה ניתן ללמוד  העתק מפסו 

 

 

 לז ברמת קושי נמוכה יותר מהמוצע למעלה:   -להלן הפעילות הראשונה לפסוקים א 

 הקרבת קרבנות  •

הפסוקים הבאים, כתובים בגדול. את פסי הבריסטול נדביק בצד הלוח, שלא  נדביק על הלוח פסי בריסטול עם 

לפי הסדר של הפעולות שכבר כתבנו. לאחר הקריאה הילדים יצטרכו לשייך כל פסוק לפעולה המתאימה.  

 המורה יזיז את הבריסטול למקום הנכון. 

 על הלוח נכתוב את ארבע הפעולות:  

 טבילה •

 הלבשת הבגדים •

 משיחה •

ְקִריב -ַאֲהֹרן ְוֶאת-ְוֶאת ד יו תַּ נָּ ִים-ֶאלבָּ מָּ ם בַּ ְצתָּ ֹאתָּ חַּ ח ֹאֶהל מֹוֵעד ְורָּ  . ֶפתַּ

ְחתָּ ֶאת ה  קַּ ְשתָּ ֶאת-ְולָּ ִדים ְוִהְלבַּ ְבגָּ ל-הַּ ְקתָּ עַּ צַּ ְחתָּ ֹאתוֹ -ַאֲהֹרן ְויָּ שַּ נָּ -ְוֶאת ח .  ֹראשֹו ּומָּ ם בָּ ְשתָּ ְקִריב ְוִהְלבַּ  יו תַּ

ל  ... כא  -  כ  ה עַּ תָּ מֹו ְונָּתַּ ְחתָּ ִמדָּ קַּ ל-ְולָּ ל-ְתנּוְך ֹאֶזן ַאֲהֹרן ְועַּ ִנית ְועַּ ְימָּ יו הַּ נָּ ל-ְתנּוְך ֹאֶזן בָּ ִנית ְועַּ ְימָּ ם הַּ ֹבֶהן  -ֹבֶהן יָּדָּ

ִנית ְימָּ ם הַּ ְגלָּ  ... רַּ

ְבתָּ ֶאת י  ר ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד-ְוִהְקרַּ פָּ  ...הַּ


