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...מסר גדול, סיפור קטן
ה"ב

סוף סוף קנה כרטיס  . אדם שרצה לנסוע לסין, רחוקהבארץ , היו היה
בעודו שוכב בתאו שמע דפיקות בלתי  . ונכנס לספינה היוקרתית

שהשכן  , הוא נכנס לחדר הסמוך והזדעזע לגלות. פוסקות מהתא השכן
.אוחז גרזן בידיו ופוער חור גדול בדופן הספינה

השכן נענע  , אודות הסכנה והאסון הצפוי, כשהתחיל להסביר בבהלה
,בעודו מניף שוב את הגרזן, הוא אמר” אל תדאג“. בראשו והחל לצחוק

”!אני עושה את החור רק בתא שלי“



ה"ב

,  אוהל מועד, יריעות המשכן: בני גרשון אחראיים על נשיאת המשכן
.  מסך פתח אוהל מועד ומסך פתח החצר, קלעי החצר, הכיסויים

,  הבריחים, הקרשים: בני מררי אחראיים על נשיאת קרשי המשכן
.  האדנים ועמודי החצר, העמודים

אלו שבין גיל שלושים –מפקד המונה את הלויים הכשירים לעבודה 
.8,580סך כל פקודי הלויים שעובדים במשכן הוא . לחמישים

נשיאת כלי המשכן –בני קהת ' < כ-'א

נשיאת המשכן–בני גרשון < ח "כ-א"כ

נשיאת קרשי המשכן–בני מררי < ג "ל-ט"כ

מפקד בני לוי< ט "מ-ד"ל

חלוקה 
נושאים ל

'פרק ד



ה"ב

בני קהת אחראיים על כיסוי כלי המשכן לפני  
החשש הוא  הפרשה כפי שעולה מסוף . הנסיעה

-ִיְגעּו ֶאל-ְולֹא"וימותו , שהלויים יגעו בכלי המשכן
(.טו" )ַהקֶֹדׁש ָוֵמתּו

ארגמן  , לכן יש לכסות את כלי המשכן בבגדי תכלת
.  או מכסה עור תחש

אחרי שמוודאים שכל הכלים מכוסים ניתן לצאת רק 
. ובני קהת נושאים את כלי המשכן, לדרך

נשיאת כלי המשכן –בני קהת ' < כ-'א
חלוקה 

נושאים ל
'פרק ד



למה מונים פעם  
?  נוספת את הלווים

'גבפסוק עייני 

ה"ב



ה"ב



ה"ב

,  משאלעבודת הראוייןמהם את מנה 
,  שנהמבן שלשים ועד בן חמשים והם 

, כחווהפחות משלשים לא נתמלא 
',  לכחשלשים בן 'אמרו מכאן 

.מעתהמכחיש כחועל בן חמשים והיותר 



ה"ב

?מי הם בניו של לוי
קהת ומררי, גרשון

'עייני בפסוק ד

למה דווקא בני קהת 
?  נמנים ראשונים



ה"ב

והשלחןהארון -המקודש שבכולן 
.שרתוהמנורה והמזבחות והפרוכת וכלי 



ה"ב



'ח-'פסוקים ד| כלי המשכן 
ה"ב

שולחן לחם הפניםפרוכת המסך

כפות

קערות

קשות

מנקיות



ה"ב



א"י-'פסוקים ט| כלי המשכן 
ה"ב

מלקחייםהמנורה מחתה -מזבח הזהב
הקטרת-הפנימי



ה"ב



ד"י-ב"פסוקים י| כלי המשכן 
ה"ב

-מזבח הנחושת
החיצון-העולה

יעים מזלגותמחתה

?בשביל מה משמש כל כלי: י"הסתכלי ברש



:ראיתי במדרכה שקית ניילון גדולה

1

2

3

? ה"ב

,  מישהו עלול להחליק ממנה
.הדרךעם הרגל את השקית לצד אגרור 

..לשקיתאפילו לא שמתי לב , אמשיך ללכת

.הקרובאזרוק את השקית לפח 



:שבועייםיש למחנכת יומולדת בעוד 

1

2

3

? ה"ב

מה עושים  הבנות בכיתה אתייעץ עם 
..כזהתאריך לכבוד 

, המורה תחגוג עם משפחתה
.עניין שלנוזה לא 

לא אכפת לי  , אם גם ככה מישהי תארגן
...איתהלזרום 



במדרגות  ראיתי אישה 
:כבדותשקיות 3עם 

1

2

3

? ה"ב

..להוריד לה מהכובד, אציע לה עזרה

אם  , נעים להידחף לה לחייםלא 
.היא רוצה שתבקש

...זהלא שמתי לב שהא הולכת לאט בגלל 



,  זמן לעצמיהתפנה לי 
סלי כביסה2מונחים הספה ועל 

1

2

3

? ה"ב

?למה אני, בביתיש כאן עוד אנשים שגרים 

..אקפל מיוזמתילא , יבקשו ממני-יצטרכו אם 

.שאספיקאשב על הספה ואקפל כמה 



ה"ב



ה"ב

,  המשחהושמן , וקטרת,  שמן           –אותם לשאת שהוא ממונה עליהם 
.חנייתןעליו מוטל לצוות ולזרז ולהקריב בעת , ו               מנחת התמיד



ה"ב



ה"ב

.שימותותגרמו להם אל 



ה"ב

...סרטון קצר לסיום


