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 פקודי-פרשת ויקהל
 - המשכן  ותכנון אדריכלות

 ל שעריאדריכל אי

 של יוחד מפורט הסיפור המ,ספר שמותחותמות את ש, פקודי-ת ויקהלובפרש
כחלק מרצף האירועים החשובים בתולדות עם ישראל בהם מתגבשת זהותו , המשכן

חלק מהבחירה של עם ישראל באמונה באלוהות כשכן יצירת המ. של העם היהודי
 .  ובנשמעבנעשה - היחידה

לאחר  , בו בחר אלוהים  לשכון בתוך מחנה ישראלהסימלי המשכן הוא המקום 
מכלול . התהליך המורכב של מתן התורה וקבלת הדברות והמצוות על ידי ישראל

נן  של עם ישראל הייחודי והמתוכ , הפריק ,המשכן הוא המתחם הציבורי הנייד
אוהל מועד שמוביל את בני ישראל בנדודיהם אל ארץ הבחירה . לקראת משכן הקבע

לא ידוע על מערך , יותר במיתולוגיות של העמים הקדומים  . םאלוהיבאמצעות ענן 
 .מעין זהמורכב שלטוני נייד ייחודי -דתי

 של אדריכל ות ת מבט ומחשבובבניית המשכן אעשה מנקודו תכנוןאת ההתבוננות ב
בונה  - עבד של בית גדול -" גל-א-ארד "- בשומרית עתיקה יכלרדאמקור השם .    (

 ). בונה ראשי או בנאי אומן- ארכיטקט - וביוונית היכלות
לעם ישראל . התפיסה התכנונית של המשכן בהדגשת הנסתר באמצעים גשמיים

עליון ביסודה היא מאחר שהאמונה בכוח , היה קושי בתפיסה הרוחנית של האלוהות
מעשה העגל שקדם לבניית . מתוך קבלה והסכמה פנימית לעקרונות מוסריים

המשכן ממחיש את הקושי בתפיסה המופשטת והרצון הבסיסי של הבנה באמצעים 
 .מוחשיים של החושים הפיזיים

שמות כט "(לשכני בתוכם"וההבהרה ) שמות כה ח" (עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
 .   לציין השכנת מוסר התורה בפנימיות בני ישראל –לי במובן הסמ) מו

בניגוד לתרבות הסובבת , מתהווה כאן דפוס עצמאי ושונה במבנה ייחודילשם כך 
 מיתולוגיות של אלים ופולחני שמש ומתים, המבוססת על  צלמים רבים מעשה אדם

. 
ערב מ הלא  בניגוד לכיוון,תרתי משמע, מפנה עורף קשה, העם שיוצא ממצרים

החשובים למצרים , בניגוד לפולחני הטבע המתים ולשקיעת השמש במערב , ולנילוס
 . גם בניגוד להפניה לכיוון לצפון המקובל בפולחן הבעל .בערוב ימיהם

תוך התווית ציר ,  ישראל- לכיוון ארץ כנען ,הקביעה התכנונית הנה בהפניה למזרח
בנה אוהל המשכן וקודש מ, המזבח, דרך שער חצר המשכן, בתוך מערך כולל

 ).החזון וזכר שברו( ארון העדות עם לוחות הברית ושבריהם -הקודשים 
 בתוךחשובה להתמצאות , )מזרח= אוריינט -האוריינטציה   (-יצירת ציר הכיוון 

 שבלב  הסימליתבאמצעות השכינה, המתחם העצום של מחנות שבטי ישראל 
 .המחנה
 לאחר, תוך העם לאחר מתן תורהל נה מרכז המח אוהל מועד עובר אלמיקום

 המשכן במרכז העיר הנודדת ).'ג ו"שמות ל. ( מחוץ למחנההיההתוועדות האוהל ש
 המבדיל בין קודש -מסייע בבהירות ובארגון המרחבי  ויוצר רובד נוסף של משמעות 

 . לחול
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בשטח שמזוהה עם , למיקום האחד יש משמעות לאל האחד ולאחדות כל השבטים

בדרך דומה נבחרה ירושלים להיות המרכז הרוחני .  אולם לא שייך לאף שבט,כולם
 .והשלטוני ומקום בית המקדש

 
. לריכוז סמכויות ומניעת ביזור -באופן בלעדיהמקום המיוחד מייחד את הפולחן 

, זוהי תפיסה חדשה וחיונית של סדר עבור ערב רב של עם עבדים שיוצא משעבוד
הסדר חשוב להבנת המכלול . שייה מאורגנת בארץ חדשהפיזור ופיצול אל חרות וע

אולם עדיין מאפשר לפרט לבחור בעשייה מסוימת   .ומיקומו של הפרט בהיררכיה
 .תוך אבחנה אישית בין טוב ורע בהתנסות ולימוד, בתוך המסגרת

  -המשכן נוצר בזכות בחירת ההתנדבות והתרומות של בני ישראל מעבר למה שצוו 

שמות ." (לעשות אותה' ם להביא מדי העבודה למלאכה אשר צווה המרבים ה"... 
 ).'ה, ו"ל

 במיוחד בולטת ומודגשת התנדבותן של הנשים בטוויה ובאריגה ותרומתן הרבה של 
 . זאת מול הימנעותן הסמויה לתרום למעשה העגל , עדיי זהב למשכן 

את העולם מעשה המשכן מפורט ארבע פעמים ובהיקף כתוב שעולה על תאור ברי
החשיבות שלו כה רבה מאחר שהוא מבטא את המעשה של . ועל בניית בית המקדש

ועשה . "עושי המלאכה וחכמי הלב, תוך הזדהות עמוקה של בני ישראל , העם
חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות ' בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה

וימלא אותו רוח ). "'ו א"ת לשמו". ('לכל אשר צווה ה, את כל מלאכת עבודת הקדש
לעשות בזהב ובכסף ,  ובכל מלאכה ולחשוב מחשבותעתדבתבונה ו, בחכמה', ה

" בצלאל        ( ").ה"שמות ל..." (מלא אותם חכמת לב. ולהורות נתן בלבו... ובנחושת
 ) . אב  - אהל–"אהליאב "; אל – בצל –

הזולת ממוד אחרים ובשותפות לליובעשייה ,ההדגשה על עבודת צוות בחשיבה 
 .ומכל הלב

כל העושה בו מלאכה  "-בניית המשכן נעשתה תוך שמירה חמורה על קדושת השבת 
  .מתוך ראייה מוסרית שמעשה הקודש אינו דוחה שבת, )'ה ב"שמות ל" (יומת

ודרגות שכבות ריבוד בתפיסה של , המשכן נעשה בתפיסה של מקום בתוך מקום
 אולםבהנמצא ,  שבתוך הדבירארון העדות-רכזבמ. טהרה סביב קודש הקודשים

חצר .  המלבנית  עם הכוהניםהחצר המקורה ומסביבו אוהל המשכן של הפנימי
השומרים ומובילי המשכן וסביבם מקיפים - שבט לויהמשכן מוקפת בחיץ של בני 

,  במבנה מיוחד שמגן על העדות החשובה ביותר של עם ישראלעשר השבטים-שנים
 .השכינה בלב המחנהלוחות הברית ו

חול אל המעבר מל  לתהליך של הכנה נפשית הדרגתיתבצורתו התכנון מתאים 
 .הקודש

) 'כחמישים מ( אמות 100 בצורה מלבנית באורך מבנה המשכן מוקף בחצר המשכן 
 44 בסברות שונות נע בין -גודל האמה . (עם שער למזרח ) 'מ 25-כ( אמות  50ורוחבה 

 של בית הבניין בסדר גודל ם חצר המשכן הנאלה של ממדים) מ" ס52-מ ל"ס
מתכות ,  שיטיםהחצר מורכבת מיחידות חזרתיות של מבנה משולב מעצי. המקדש

 פירוק ונשיאה , העמדה יציבה , מדויקתהניתנות להרכבה, ובדים צבעונייםעורות 
 .בקלות בעת המסעות

ארגמן , שני-  האדומיםבחצר המשכן ובמשכן בולטת הצבעוניות ושלל הגוונים
קיימת הבלטה . זהב וכסף  בניגוד והדגשה מול חולות המדבר,לבן , התכלת,ונחושת 

 מלאכת לבין , יום הגשמיים-בין העם ומעשי היום, להבדלה בין הקודש לחול
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לצבעים ולחומרים משמעויות רבות ( . והמנהיגים בפולחן הרוחני והייחודיםהכוהני

 ) .בתלמוד ובקבלה ,במשנה 
בחצר ,והכיור ממוקם מזבח העולה החיצוני לפני המשכן בתוך  הרחבה הפנימית

 , לתפילה לתודה, המשמשת כמקום הבלעדי של הפולחן הדתי להבעת רגשות האדם
 

זהו גם . תוך הקרבת הקורבנות כביטוי המקובל של אותה תקופה, לחרטה ולשמחה
ה זרה אחרת ולהכרה למניעת עבוד, הקורבנות המקום היחידי לשחיטה וזבח של 

  .מתמדת בייחודה של השכינה
מבנה . שוכן  מבנה המשכן הייחודי ובו ארון העדות, מעבר למרכז הרחבה הפנימית

 אמות 30באורך , )' מ5 -כ( אמות 10 מעין תיבה מלבנית לכיוון מזרח בגובה - המשכן
ח לכיוון מזרח המשכן סגור לכיוון מערב ופתו) .' מ6 -כ( אמות 12וברוחב ) ' מ15 -כ(

 המחלקות ומבדילות בין החצר למבואה הקדמית ובין  ,פרוכות-עם שתי מחיצות בד
 במבואה הקדמית .המשכן מקורה בארבע שכבות של עורות ובדים .המבואה לדביר 

 מעבר לפרוכת הפנימית. הכליםהמנורה והשולחן עם , ממוקם מזבח הקטורת
בתוך תיבת ,  לוחות הברית ושבריהםעם נמצא ארון העדות - הדביר-בחלק הפנימי

 1.5 אמות וברוחב ובגובה 2.5  המצופה זהב משני הצדדים בממדי אורך  צנועהעץ
 ). לדביר נכנס הכהן הגדול בכיפור (.שמאפשר ניודו בכל עת ,אמות

מצורות  בא לציין בחירה ייחודית במבנה שונה -המבנה הריבועי של המשכן 
בניגוד למבנים הפולחניים . י פולחן בעת העתיקההמעגל המקובלות למבנוהמשולש 

ים קווי נ המסמ והזוקיראת הבבלי המשופע הפירמידות המשולשות של מצרים-
טבע ל, שמשלפולחן ב מופיעיםבשונה מהמבנים המעגליים הגם . שאיפה לשמיים 

 . ולמתיםעונות השנהל,
ים האוהלים מעל , בולט בצורתו ובצבעוניותו,  והמסודרהמבנה הגבוה המלבני

 .במדבר ומול גבעות החול העגולות וההרים המשופעים
, במבנה מונומנטלי, בצבע ובכיוון, בצורה, קיימת כאן הדגשה תכנונית שונה במבנה

במבנה תלת מימדי הנע על ציר הזמן אל - מרשים ומכובד בהבעה רב מימדית
 .העתיד

ויקהל ופקודי , ווה תצ, פרטי המבנה ואבזריו המיוחדים מפורטים בפרשות תרומה
.  ומעשה העגל בפרשת כי תישאגם בתווך ). 'מ-ה"ל, ח"כ-ה"בספר שמות פרקים כ(

תחילת מעשה המשכן אחר מתן תורה והשלמת המבנה נעשתה תוך שנה מיציאת 
 .מצרים לקראת חג הפסח

בתחילה בניית ארון :  מפורטות ההנחיות התכנוניות לסדר העשייהבפרשת תרומה
מזבח , המשכן, המנורה והכלים, לאחר מכן את השולחן, עיקרהעדות שהוא ה

 מוזכרת השלמת מזבח בפרשת תצווה. העולה החיצוני והכיור ולבסוף חצר המשכן
 .הקטורת הפנימי

 ולאחר מכן בביצוע ארון קודם בביצוע של מבנה המשכן מתחילים בפרשת ויקהל
יצוני והכיור ולבסוף המזבח הח, מזבח הקטורת הפנימי, המנורה, השולחן, העדות

 בה מרכיבים את המשכן מופיע ההנחיה הביצועית בפרשת פקודיגם . חצר המשכן
 דין וחשבון –ומשה מדווח את פרוט הוצאות המשכן , המתוקנת כבפרשת ויקהל 

 .לשקיפות המידע ומניעת לזות שפתיים 
הדורות למבנה הפירוט המדוקדק והחזרתיות חשובים מעבר למסורת העשייה והבנייה במהלך 

 .להדגשה ולזכרון חשיבות השכינה הפנימית –הייחודי ביותר של עם ישראל 
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המשכן עבר מסעות רבים בנדודים במדבר במשך שלושים ותשע שנים עד עבר הירדן 

הארון . היה בבית אל ועבר למשכן בשילה , ולאחר מכן במסעי הכיבוש ובמלחמות
עד למיקומו ,  שמש ולקרית יעריםנדד לבית,  באפק-נשבה על ידי הפלשתים

 .בירושלים על ידי דוד המלך ולבניית בית המקדש על ידי שלמה המלך
מסמן , מעבר ארון העדות וחלק אביזרי המשכן אל מבנה בית המקדש בירושלים

 .כיבוש הארץ והנחלתה לעם ישראל, הקרבות, את תום תקופת הנדודים
 
 

אותו יזם דוד ,ול בית המקדש המפואר צנוע ממדים מ, מעשה המשכן שביצירת העם
 .המלך ונבנה על ידי בנו שלמה בסיוע חיצוני

, בבנית בית המקדש מתעצם הפאר של המשכן ונמשך תכנונו ועיצובו כמקום קדוש
המופנה מזרחה תוך הפרדה מדורגת בין הקהל לבין ,יחיד ומסתורי, מונומנטלי

 .ש הקודשיםתוך בידוד קוד, הלווים והכוהנים המשמשים בקודש
שהחל כנראה , כאן קיים ההבדל המהותי שבין המשכן והמקדש לבין בית הכנסת

בזמן ,להתפתח בזמן גלות בבל לאחר חורבן בית ראשון או בשלהי הבית הראשון 
המלך יאשיהו שביטל את הבמות בעקבות קריאת ספר התורה בעת בדק בית 

 ).  ג"כ-ב"מלכים כ. ( המקדש
קריאת ,  לתפילה-אחד מתוך רבים ,בית עם- קהילתי בית הכנסת משמש כמרכז

בית הכנסת כמוסד תפקודי . משפט ולמפגש חברתי ופוליטי, לימוד, התורה וחינוך
בעיצוב פשוט ובפתיחות , בקנה מידה אנושי,להתכנסות קהילתית יום יומית

להביא ולכנס ,  להנהיג-"סינאגוגי"המונח היווני . ( המאפשרת הצגת ספר תורה לכל
 .) את הקהל לבית הציבור-את העדה

ם קבע שלא יעשה אדם בית כתבנית היכל ולכן לתכנון בית כנסת נאמר "הרמב
הפניית בית הכנסת אינה למזרח אלא לכיוון הר ).ז"ט, א"יחזקאל י" (מקדש מעט"

      .הבית בירושלים 
שר כא, עד לתקופת בית שני היה הקורבן האמצעי העיקרי לאדם לבטא את רגשותיו

הקרבת הקורבנות היתה בלעדית בבית המקדש בהנהגה של הכוהנים והעם היה 
 .מחוץ למבנה

קריאת : לעומת זאת בבית הכנסת מתגבשים דפוסים נוספים לעבודת האלוהים כגון
 .שותפות והשתתפות הקהל במתרחש,תוך שקיפות , צומות , תפילות, לימוד, התורה

מבטאת , אה בתקופת בית ראשוןכנר, יצירת המשכן שתוארה מאוחר יותר 
, בצבעים וחומרים חמים ועממיים יותר , געגועים לתכנון אחר  מכובד וצנוע ממדים

 . תוך שותפות של העם בעשייה, השוכן בתוך מחנה ישראל בקנה מידה אנושי 
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