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מה בפרשה? 
פרשת פקודי מתארת את החומרים היקרים שנאספו מהעם ושימשו לבניית המשכן, כליו ובגדי הכהן. בין השאר נעשה שימוש בבדי שש 
וארגמן, בזהב ובכסף. החושן והאפד אשר קישטו את מלבושי הכהן מתוארים לפרטי פרטים. על פי הפרשה פריטים אלו היו מרהיבים 

ביופיים. 

כעת, שהמשכן עומד ובנוי מתואר תהליך קידושו על ידי מריחת שמן המשחה עליו ועל הכלים המשמשים בו לעבודת ה'. לאחר קידוש 
המשכן מתקדשים גם אהרון הכהן ובניו.  כל כלי המשכן, ביניהם ארון העדות, הכיור ומזבח הזהב, מוכנסים אליו. 

כאשר העבודה מסתיימת, מכסה ענן את אהל מועד וכבוד ה' ממלא את המשכן. כל עוד הענן שוכן במשכן, חונים בני ישראל. רק כאשר 
הענן עולה מן המשכן ממשיכים בני ישראל במסעם. 

ֵאת  ָׁשם  ְוַׂשְמָּת  מֹוֵעד.  ֹאֶהל  ֶאת-ִמְׁשַּכן  ָּתִקים  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָהִראׁשֹון  ְּביֹום-ַהֹחֶדׁש  ֵּלאֹמר.  ֶאל-ֹמֶׁשה  ה'  ַוְיַדֵּבר   
ְוַהֲעֵליָת  ְוֵהֵבאָת ֶאת-ַהְּמֹנָרה  ְוָעַרְכָּת ֶאת-ֶעְרּכֹו  ְלָחן  ְוֵהֵבאָת ֶאת-ַהּׁשֻ ְוַסֹּכָת ַעל-ָהָאֹרן ֶאת-ַהָּפֹרֶכת.   ֲארֹון ָהֵעדּות 
ֶאת-ֵנֹרֶתיָה. ְוָנַתָּתה ֶאת-ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִלְקֹטֶרת ִלְפֵני ֲארֹון ָהֵעֻדת ְוַׂשְמָּת ֶאת-ָמַסְך ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן. ְוָנַתָּתה ֵאת ִמְזַּבח 
ָהֹעָלה ִלְפֵני ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל-מֹוֵעד. ְוָנַתָּת ֶאת-ַהִּכֹּיר ֵּבין-ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים. ְוַׂשְמָּת ֶאת-ֶהָחֵצר 
ָסִביב ְוָנַתָּת ֶאת-ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר. ְוָלַקְחָּת ֶאת-ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוָמַׁשְחָּת ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ּבֹו ְוִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו 

)שמות מ פסוקים א-י(ְוֶאת-ָּכל-ֵּכָליו ְוָהָיה ֹקֶדׁש.

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ִפּיּקּודי
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הצעה ליצירה
משכן זהב וכסף 

חומרים  

• בריסטול A4 חתוך לשניים
• דבק פלסטי

• מקלות ארטיק
• מספריים

• קישוטים בצבע זהב: מדבקות, נצנצים, פייטים
• תמונה של כהן 

תהליך היצירה

• בעזרת המספריים נחתוך בחצי הבריסטול חלון הנפתח 
לשני צדדים. 

• נדביק את חצי הבריסטול עם החלון על חלקו השני של 
הבריסטול. 

• נדביק את תמונת הכהן בתוך החלון. 

• מסביב נקשט בעזרת מקלות הארטיק שיהיו קרשי 
המשכן שלנו וקישוטי הזהב. 

           
    
   

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• מדוע לדעתכם מבקש ה' מבני ישראל העניים שאך יצאו 
הרי  מכספם?  ולתרום  המשכן  בבניית  להשתתף  מעבדות 
בני  ללא עזרתם של  ולייצר את המשכן  נס  בכוחו לעשות 

ישראל.

• המשכן נבנה מחומרים יקרים ומרהיבים ביופיים, מדוע לא 
לפאר  זקוק  אלוהים  האם  יותר?  זולים  בחומרים  הסתפקו 

של המשכן? 

• אולי דווקא בני האדם זקוקים למשכן מפואר?

• מדוע לדעתכם לבוש הכהן בבגדים מיוחדים בעת עבודת 
הקודש?     
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הבלוג של מיה נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר 
הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה 
יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם  תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר 
ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית  ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא  לחלק מעולמם של 
דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחקייה בבית דניאל. צילומים: עומר גרייסמן     
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