
  
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
Exode chapitre 35 v 4-29 

ְקחּו  ה. ֵלאֹמר 'הִצָּוה -ֲאֶׁשר, ֶזה ַהָּדָבר :ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר-ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל- ֶאל, ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ד
ּוְתֵכֶלת  ו. ּוְנֹחֶׁשת, ָזָהב ָוֶכֶסף :’הֵאת ְּתרּוַמת  ְיִביֶאהָ  ִלּבוֹ  ְנִדיב ֹּכל, 'הלַ , ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה

. ַוֲעֵצי ִׁשִּטים, ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים ז. ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים, ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני
, ְוַאְבֵני--ֹׁשַהם-ְוַאְבֵני ט. ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים, ַהִּמְׁשָחהּוְבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ; ַלָּמאֹור, ְוֶׁשֶמן ח

- ֶאת יא. 'הֲאֶׁשר ִצָּוה -ֵאת ָּכל ,ָיֹבאּו ְוַיֲעׂשּו ,ָּבֶכם ֵלב- ֲחַכם- ְוָכל י. ְוַלֹחֶׁשן, ָלֵאפֹוד :ִמֻּלִאים
- ַעֻּמָדיו ְוֶאת- ֶאת, ְּבִריָחו-ֶאת, ְקָרָׁשיו-ְוֶאת, ְקָרָסיו-ֶאת; ִמְכֵסהּו-ְוֶאת, ָאֳהלוֹ -ֶאת-- ַהִּמְׁשָּכן
- ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת-ֶאת יג. ָּפֹרֶכת ַהָּמָס, ְוֵאת; ַהַּכֹּפֶרת-ֶאת, ַּבָּדיו-ָהָאֹרן ְוֶאת-ֶאת יב. ֲאָדָניו
; ֵנֹרֶתיהָ -ְוֶאת, ֵּכֶליהָ -ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת-ְוֶאת יד. ֶלֶחם ַהָּפִנים, ְוֵאת; ֵּכָליו-ָּכל-ְוֶאת, ַּבָּדיו
 ְוֵאת ְקֹטֶרת, ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה, ַּבָּדיו-ְוֶאת, ַהְּקֹטֶרת ִמְזַּבח-ְוֶאת טו. ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור, ְוֵאת

ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת -ְוֶאת, ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה טז. ְלֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן, ָמַס ַהֶּפַתח-ְוֶאת; ַהַּסִּמים
ַעֻּמָדיו -ֶאת, ֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר יז. ַּכּנוֹ - ְוֶאת, ַהִּכֹּיר-ֶאת; ֵּכָליו-לּכָ -ְוֶאת, ַּבָּדיו-ֶאת, לוֹ - ֲאֶׁשר
- ְוֶאת, ִיְתֹדת ֶהָחֵצר-ִיְתֹדת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ֶאת יח. ָמַס ַׁשַער ֶהָחֵצר, ְוֵאת; ֲאָדֶניהָ -ְוֶאת

ִּבְגֵדי -ְוֶאת, י ַהֹּקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהןִּבְגדֵ -ֶאת :ְלָׁשֵרת ַּבֹּקֶדׁש, ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד-ֶאת יט. ֵמיְתֵריֶהם
 ְנָׂשאוֹ - ֲאֶׁשר ִאיׁש- ָּכל ,ַוָּיֹבאּו כא. ִמִּלְפֵני ֹמֶׁשה, ִיְׂשָרֵאל-ֲעַדת ְּבֵני-ַוֵּיְצאּו ָּכל כ. ָבָניו ְלַכֵהן

- ּוְלָכל ֵעדִלְמֶלאֶכת ֹאֶהל מוֹ  'הְּתרּוַמת - ֵהִביאּו ֶאת ,ְוֹכל ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו ֹאתוֹ ; ִלּבוֹ 
 ָחח ָוֶנֶזם ֵהִביאּו, בלֵ  ְנִדיב ֹּכל ;ַהָּנִׁשים-ַעל, ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֹבאּו כב. ַהֹּקֶדׁש, ּוְלִבְגֵדי, ֲעֹבָדתוֹ 

-ֲאֶׁשר ִאיׁש-ְוָכל כג. 'הְּתנּוַפת ָזָהב לַ  ֲאֶׁשר ֵהִניף, ִאיׁש-ְוָכל, ְּכִלי ָזָהב-ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל
ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹעֹרת ; ְוִעִּזים ְוֵׁשׁש-- ֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִניּתְ , ִנְמָצא ִאּתוֹ 
ֲאֶׁשר  ְוֹכל; 'הֵאת ְּתרּוַמת  ,ֵהִביאּו, ְּתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנֹחֶׁשת ,ֵמִרים-ָּכל כד. ֵהִביאּו, ְּתָחִׁשים

ְּבָיֶדיָה , ֵלב- ַחְכַמת ִאָּׁשה- ְוָכל כה. ֵהִביאּו--הָהֲעֹבדָ  ְמֶלאֶכת-ְלָכל, ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים
-ְוָכל כו. ַהֵּׁשׁש- ְוֶאת, ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני-ֶאת, ָהַאְרָּגָמן-ְוֶאת ַהְּתֵכֶלת-ֶאת, ַוָּיִביאּו ַמְטֶוה; ָטוּו

ֵאת ַאְבֵני --ֵהִביאּו ְוַהְּנִׂשִאם כז. ָהִעִּזים-ֶאת, ָטוּו :ְּבָחְכָמה, ֹאָתָנה ִלָּבן ָנָׂשא ֲאֶׁשר-- ַהָּנִׁשים
-- ְלָמאֹור :ַהָּׁשֶמן-ְוֶאת, ַהֹּבֶׂשם-ְוֶאת כח. ְוַלֹחֶׁשן, ָלֵאפֹוד :ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים, ַהֹּׁשַהם

ְלָהִביא , ֹאָתם ִלָּבם ָנַדב ֲאֶׁשר ,ְוִאָּׁשה ִאיׁש- ָּכל כט. ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים, ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה
   .'הלַ , ְנָדָבה ִיְׂשָרֵאל-ְבֵניֵהִביאּו --ֹמֶׁשה-ְּבַיד ַלֲעׂשֹות 'הֲאֶׁשר ִצָּוה  ,ַהְּמָלאָכה-לְלכָ 
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ְלַמֵּטה , חּור-אּוִרי ֶבן-ל ֶּבןְּבַצְלאֵ , ְּבֵׁשם 'הְראּו ָקָרא , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ל
ִהים, ַוְיַמֵּלא ֹאתוֹ  לא. ְיהּוָדה . ְמָלאָכה-ּוְבָכל, ְּבָחְכָמה ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת, רּוַח ֱא

את לג. ּוַבְּנֹחֶׁשת, ַלֲעֹׂשת ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף--ַמֲחָׁשֹבת, ְוַלְחֹׁשב לב ּוַבֲחֹרֶׁשת , ּוַבֲחֹרֶׁשת ֶאֶבן ְלַמ
ֲאִחיָסָמ -ְוָאֳהִליָאב ֶּבן, הּוא :ְּבִלּבוֹ  ָנַתן ,ּוְלהֹוֹרת לד. ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת-ְּבָכל ,ַלֲעׂשֹות ;ֵעץ

ַּבְּתֵכֶלת  ְוֹרֵקם, ְמֶלאֶכת ָחָרׁש ְוֹחֵׁשב- ָּכל ַלֲעׂשֹות, ֵלב- ָחְכַמת ֹאָתם ִמֵּלא לה. ָדן-ְלַמֵּטה
  ַמֲחָׁשֹבת, ְוֹחְׁשֵבי, ְמָלאָכה-ָּכל, ֹעֵׂשי ;ְוֹאֵרג, ׁשּוָבַאְרָּגָמן ְּבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבּׁשֵ 

, ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה ’ֲאֶׁשר ָנַתן ה ,ֵלב- ֲחַכם ִאיׁש ְוֹכל ְבַצְלֵאל ְוָאֳהִליָאב ְוָעָׂשה א 
- ֶאל, ֹמֶׁשה ָראַוִּיקְ  ב. 'הִצָּוה - ְלֹכל ֲאֶׁשר-- ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ְמֶלאֶכת-ָּכל-ֶאת, ַלֲעֹׂשתָלַדַעת 

 ְנָׂשאוֹ  ֲאֶׁשר ֹּכל--ְּבִלּבוֹ  ָחְכָמה 'ה ָנַתן ֲאֶׁשר ֵלב- ֲחַכם ִאיׁש- ָּכל ְוֶאל ,ָאֳהִליָאב-ְּבַצְלֵאל ְוֶאל
ר ֲאׁשֶ ַהְּתרּוָמה -ֵאת ָּכל, ִמִּלְפֵני ֹמֶׁשה ַוִּיְקחּו ג. ָתּהאֹ  ַלֲעֹׂשת ַהְּמָלאָכה-ְלָקְרָבה ֶאל ,ִלּבוֹ 
--ְנָדָבה, ֵאָליו עֹוד ֵהִביאּו ְוֵהם; ֹאָתּה ַלֲעֹׂשת-- ְׂשָרֵאל ִלְמֶלאֶכת ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁשיִ  ְּבֵני אּוֵהִבי

ִאיׁש - ִאיׁש-- ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש-ֵאת ָּכל ,ָהֹעִׂשים, ַהֲחָכִמים- ָּכל, ַוָּיֹבאּו ד. ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר
ִמֵּדי , ְלָהִביא ַמְרִּבים ָהָעם, ֶׁשה ֵּלאֹמרמֹ -ַוֹּיאְמרּו ֶאל ה. ֹעִׂשים ֵהָּמה-ֲאֶׁשר, ִמְּמַלאְכּתוֹ 

, ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאֹמר, ֹמֶׁשה ַוְיַצו ו. ָתּהאֹ ַלֲעֹׂשת  'הִצָּוה -ֲאֶׁשר, ָהֲעֹבָדה ַלְּמָלאָכה
, ְוַהְּמָלאָכה ז. ֵמָהִביא ַוִּיָּכֵלא ָהָעם; ִלְתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש, עֹוד ְמָלאָכה- ַיֲעׂשּו- ַאל ִאיׁש ְוִאָּׁשה

 ,ַהְּמָלאָכהְּבֹעֵׂשי  ֵלב- ֲחַכם- ָכל ַוַּיֲעׂשּו ח. ְוהֹוֵתר; ֹאָתּה  ֲַעׂשֹותל--ַהְּמָלאָכה- ָהְיָתה ַדָּים ְלָכל
ַמֲעֵׂשה  ְּכֻרִבים--ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני, ֵׁשׁש ָמְׁשָזר :ֶעֶׂשר ְיִריֹעת-- ַהִּמְׁשָּכן-ֶאת
  ֹאָתם ָׂשהעָ  ,ֹחֵׁשב
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