
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                   - 1-    _______ _________שם בס"ד  
                          

  אמורפרשת 

  
  

   וסיכום עבודת חזרה
  ט"זפס' כ"ב -כ"אלפרק 

  
  
  
  
  
 

 

 

  

  

  

  

  ל__ קרוביו, שהם: טמא ילהלו  מותר          

  ) ____ שעדיין לא ________.7)____. 6)____.  5)____.  4)____.  3)____.  2)____.  1

  שאין מי שיתעסק ב_______. - __________ חוץ מלמת ____שאר לו להיטמא ל אסוראבל 

  של הכהן הדיוט שמותר לו להיטמא לה? "_________________" אשתואיך מוזכרת בתורה 

  _____________________?___אפילו שהיא אשתולאיזו אשה אסור לכהן הדיוט להיטמא 

  לו להיטמא ל________________________. אסור            

  .לו להיטמא למת ____ מותראך           

  אילו עוד דברים אסור לכהן גדול לעשות כשמת לו מת? 

 פירוש:____________________. –" _____ֹראׁשֹו א " )1

 פירוש:____________________. –" א ִיְפֹרם____ ּו" )2

  מאילו מילים לומדים ש:  

  ________"_"______ . לא יוצא אחר המיטה אלא נשאר בבית המקדש גדולהכהן  א.

  "ו___ אפילו שהוא אונן.  ואין עבודתו מחוללתממשיך לעבוד בביהמ"ק  גדולב. הכהן 

  ____.?___עבודתו פסולה כשהוא אונןאיזה כהן אם עבד בבית המקדש ___________". ___
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  )________.2)_______.  1להתחתן רק עם:   מותר        

  להתחתן רק עם _______ ולא עם שאר נשים. מותר         

  ____________________________.______מה זה אשה "חללה"?  בת שנולדה מ_

  

  מוזכרים בפרשה?_____ כהנים בעלי ____.  כמה סוגי בעלי מומיןל

  "_______" - זה מזה בגודלםרח"ל שונים (עיניו או ידיו וכו') מי שאבריו   איך נקרא בתורה:

  "_______" -מום המבלבל את העין רח"ל מי שיש לו   

  "אֹו____ אֹו______" - מי שיש לו רח"ל אחד מסוגי השחין   

  "ֱאָקיואיך נקראים הקרבנות בפרשתינו? "____ 

  זה בשר קדשים מותר לכהן בעל מום לאכול? גם____________ וגם _____________.אי

   מאילו מילים לומדים:העתק מפסוק כ"ג, 

  _____________"____: "__אהל מועדבתוך  כנס לעבוד עבודהיאסור לה בעל מוםשלכהן • 

  _____________"__: "____אהל מועד בחצר כנס לעבוד עבודהיאסור לה בעל מוםשלכהן • 

  :  "____________________"פסולה עבודתובבית המקדש,  עבדש בעל מוםשכהן • 

����  לאילו כהנים אסור לאכול קדשים?___________, ואם יאכלו יקבלו עונש ____. ��� �� �� �� 	� �� �� �
��� �� � ���

  

  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  

    ____כל מי שהוא לא   איש זר

  עבד עברי
  של הכהן

    נרצע ועובד עד ה____ -" ּתֹוַׁשב"
    עובד ___ שנים -" ָׂשִכיר"

    וילדיה עבד כנעני, שפחה כנענית 

  בת כהן
    שהתחתנה עם איש ___

  התגרשה ממנושהתאלמנה או 
  ______ לה ילדים ממנו:יש 
  לה ילדים ממנו:______ אין

  

 ______._______________________________  



   

                         

 
 

 

 כ"א –א'  פס' גכ"לפרק  וסיכום עבודת חזרה
 

בס"ד  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  -1-  _______ _________שם בס"ד  
                         

 אמורפרשת 

 
 

  וסיכום עבודת חזרה
 כ"א-א'פס'  גכ"לפרק 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

צריך גם כשלבי"ד לקבוע את זמן החגים ו –פסוק לומדים שה' נתן רשות לישראל  מאיזה

 לעשות שני חודשי אדר, אדר א' ואדר ב'? – לעבר את השנהיכולים 

   " ֵאֶּלה ֵהם מוֲֹעָדי _____ֹאָתם ִמְקָרֵאי ______ ֲאֶׁשר ה' מוֲֹעֵדי ..."   (פס' ___)

ולקבוע אם החודש  לקדש את החודשלבי"ד  –פסוק לומדים שה' נתן רשות לישראל  מאיזה

    ?זמני המועדיםִיָּקְבעּו ועל פי זה  מלא או חסר

 "______ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ּבְ   _____ִמְקָרֵאי  ה' ____ֵאֶּלה "...  (פס' ___)

 

ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום  ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ תֹוןׁשֵ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ׁשַ ְ  ...ַהׁשּ

 _ מעלין את ה____ המחללשבת בפרשת המועדים? ללמדנו שכל  המדוע הוזכר        

 את ה______ המקייםעליו כאילו חילל את ה_______ וכל         

   מעלין עליו כאילו מקיים את ה______.        

   

 

 באיזה יום צריך להקריב קרבן פסח?   ____ בניסן

 (חצות היום) שעות ומעלה ִמֵּׁשׁש  – _______"ֵּבין הָ "באיזה זמן ביום? 

 

 .(יו"ט) יש בפסח?___ ימים טוביםכמה ימים חל חג הפסח?____.     כמה 

 ._______מתי חל יו"ט השני של פסח?______  .מתי חל יו"ט הראשון של פסח? ________
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שיש בה  -אסור לעשות מלאכה אפילו אם היא עבודה _____   "...א ַתֲעׂשּוָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה "

 ביו"ט?___________________ מותרתהפסד ממון.      איזה מלאכה  –חסרון כיס 

 

 את תבואתה? –מה ציווה ה' לעשות כשנבוא לארץ ישראל ונקצור את קצירה 

 ____"ֶאל הַ ? "של עומר שזה עשירת ה_____.    אל מי מידה  – _____"...ַוֲהֵבאֶתם ֶאת "

 "...ְקִציְרֶכם"______ מאילו מילים לומדים שאסור לקצור שום קצירה קודם קצירת העומר? 

 ממה מביאים את העומר מהחיטים או מהשעורים?____________

 ראשון של ____הממחרת יו"ט  - ____"ִמָּמֳחָרת הַ "מתי מביאים את מנחת העומר אל הכהן?  

 העומר?____________מה עושה הכהן עם 

 לקרבן _____ לה' -איזה קרבן מביאים יחד עם העומר? __________ 

 יין ______ ההין.  מהי מנחתו? ___ עשרונים _____ בלולה ב_____.      מהו נסכו?

 לפני שמקריבים את קרבן ה_____ אסור ל_____ מהתבואה החדשה.

ת התורה שאסור לאכלם קודם הקרבת מהתבואה החדשה מפרט –אלו ג' סוגי אופני מאכלים 

 שעשוי מה______ החדשה. – "ְוֶלֶחם") 1העומר?     

 קמח טחון משיבולים מיובשות ב_____. – "ְו___") 2        

 שיבולים קלויים ב_____. – "ְו_____") 3        

 ? גם לאחר הקרבת העומראיזה דבר אסור לעשות מהתבואה החדשה 

 עד חג השבועות שאז מקריבים מנחה חדשה לה'. –ה' להקריב ממנה ______ ל

 

 מאיזה יום חייב כל אדם לספור ספירת העומר?   

 ____ בניסן. -ראשון של ____ הממחרת יו"ט  –  ____"ִמָּמֳחָרת הַ "

 _______"ֶׁשַבע איך מספר זה כתוב בתורה? "   העומר?____.כמה ימים סופרים ספירת 
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 ? שלמות - "ְּתִמיֹמת"איך צריך לספור כדי שיהיו   "ֶׁשַבע ַׁשָּבתוֹת ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה"

 (כי אם לא כוללים את הלילה בספירה אין אלו ימים שלמים)להתחיל ולספור מה______.  

 ?    חג ה_______ 50-מה חל ביום ה

 

 מנחה מהתבואה החדשה. – "ַלה'______ ֶּתם ִמְנָחה ְוִהְקַרבְ "  מה מקריבים בחג השבועות? 

והרי כבר הקריבו מנחת העומר מהתבואה החדשה? אלא שמנחת העומר הביאו מן השעורים 

 , ומכאן לומדים אנו שמנחתבחג השבועות מקריבים מנחה חדשה מה______ -ואילו כאן 

לכן לא וקודם  "ִּבּכּוִרים ַלה'" –שתי הלחם בחג השבועות היתה ראשונה מהתבואה החדשה 

 .(אפילו מנחת קנאות הבאה מן השעורים)הקריבו מנחות מהתבואה החדשה אלא רק מהתבואה הישנה 

 

 .סולת ____ עשרונים  -איזה מנחה צריך להביא מהתבואה החדשה? שתי ______ 

 "ֵּתָאֶפיָנה"_____   באיזה אופן אופים את שתי הלחם?

 שתי הלחם?מה מקריבים בנוסף על 

 __________ - 2__________      - 1__________     - 7   לקרבן עולה:

 כמו כמות המנחות והנסכים המפורשים בכל בהמה. - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם"

 יין: סולת: 

 ____ ההין___ ____ עשרונים לפר:

 ____ ההין___ ____ עשרונים לאיל:

 ____ ההין___ עשרון ____ לכבש:

 

 _____________.   :שלמיםלקרבן         _____________.   :חטאתלקרבן 

 .של קרבן שלמים - את מי הניף הכהן כשהם חיים? _____________ "...ְוֵהִניף ַהֹּכֵהן ֹאָתם"

 שלמי ציבור קדושים בקדושת _____ קדשים. - "...ֹקֶדׁש ִיְהיּו ַלה' ַלֹּכֵהן"

 

 



   

                         

 
 

 

 ד"מ – כ"ג פס' גכ"לפרק  וסיכום עבודת חזרה
 

בס"ד  

 חודש תשריב –טובים שיש בחודש השביעי -ד' הימים



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  -1-   _______ _________שם בס"ד  
                         

 אמורפרשת 

 
 

  וסיכום עבודת חזרה
 מ"ד -כ"ג פס'  גכ"לפרק 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 חודש תשרי –טובים שיש בחודש השביעי  –ד' הימים 

   

 

 

 מתי חל ראש השנה? ____ לחודש _____.

 מותרואלו מלאכות  השנה לעשות ביו"ט של ראש אסוראלו מלאכות    ...ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתוֹן

 ________________________________________?__לעשות ביו"ט 

ולתקוע ______ ופסוקי ______   פסוקימה צריך להזכיר בראש השנה?    "...ִזְכרוֹן ְּתרּוָעה"

הוא שאנו תוקעים בו והשופר _  ___  שהקריב תחתיו_____  לזכור לכם עקידת   ______ב

לכן מזכירים  וצריך רחמים לפני הי"ת,_____ שבראש השנה דנים את כל ה  ____ מקרן של

 .לפניו את עקידת יצחק

 תקריבו בר"ה קרבנות _____   –   "...ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה'"

 

 מתי חל יום הכיפורים? _____ לחודש _____.

 יום ש______ על העברות. -  "יוֹם ַהִּכּפּוִרים הּוא"

 

ִביִעי    ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ  ...ּבַ
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 "? ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁשַא מה באה למעט המילה "

 _________________.ואינו מכפר ל______________ שיום הכיפורים מכפר רק ל

 ביום הכיפורים!_____ שצריך ל  ? "ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם"מה לומדים מהמילים 

ואסור לעשות אפילו  לשבות שביתה מוחלטתמאלו מילים לומדים שביום הכיפורים צריך 

 "...הּוא ָלֶכם_____   "____  שנאמר:מלאכת אוכל נפש?    

 ביום הכיפורים? _____ מי שלא צםמה דינו של 

 ביום הכיפורים? _____ העושה מלאכהמה דינו של 

הרי כבר כתבה התורה ם הכיפורים, ביו מלאכהאיסור עשיית מדוע כתוב שוב בפסוק ל"א את 

   שאדם שעושה מלאכה  -כדי לעבור עליו בהרבה _____   תירוץ א':      (רש"י)זאת בפס' כ"ח?  

 לא תעשה ולא בלאו אחד... -ביוהכ"פ עובר בכמה לאווים                                         

 __.מלאכת ___ וגם מלאכת __ לעשות גםלהזהיר שאסור  תירוץ ב':       

 ממתי עד מתי צריך לענות את הנפש ביום הכיפורים?  

 מ_______________________ עד _____________________

 

 חג הסוכות?___ חלכמה ימים     מתי חל חג הסוכות? _____ לחודש ______  

    "...ַּבּיוֹם ָהִראׁשוֹן ִמְקָרא ֹקֶדׁש"

 (אך לא במאכל ובמשתה כי זה יום צום)ובתפילה   _____ בכסות  -ַקְּדֵׁשהּו ביום הכיפורים 

 _____. וב(בגדים נקיים) ____  בכסות_____, במאכל וב -ַקְּדֵׁשהּו  (כגון כאן בחג הסוכות) אך בשאר יו"ט

 לעשות בחג הסוכות? מותרלעשות בחג הסוכות ואלו מלאכות  אסוראלו מלאכות 

____________________________________________________ 

 

 החג?___ קרבנות מוסף שלבמשך כמה ימים צריך להקריב את 
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 ___""__ יום השמיני?היו"ט שעושים באיך נקרא   ..."ַּבּיוֹם ַהְּׁשִמיִני ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם"

לכך וכך ימים,  שאומר ה': עצרתי אתכם אצלי, כמלך שזימן את בניו ל_____ מדוע נקרא כך?

בבקשה מכם ______ עימי עוד  ָּבַניאמר המלך, (ממנו וללכת לדרכם) כיוון שהגיע זמנם ל______ 

 יום _____ כי קשה עלי פרידתכם...

קשה עלי פרידתכם לכן כך הקב"ה אומר לבני ישראל הייתם אצלי ברגל __ ימים ועכשיו 

 "...ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת" -תישארו עימי עוד יום _____ גם ביום השמיני 

 "...ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה א ַתֲעׂשּו"

 גם היא אסורה לכם!שתפסידו כסף אם לא תעבדו בה  -אפילו מלאכה שיש בה חסרון ____ 

 עבודה"מלאכת "מאיזו מילה לומדים שאיסור מלאכה הוא רק ביו"ט אבל בחול המועד מותר 

 ____"ֲעֶצֶרת "שנאמר:  וכו'...?

 לה' קרבנות מוסף -"  ְלַהְקִריב ִאֶּׁשה ַלה' ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁשה' ֵאֶּלה מוֲֹעֵדי "

 "ּוְנָסִכים שלמים  – ֶזַבח"   הנסכים שלה ומנחת -"  ּוִמְנָחה" _____קרבן  -"  ֹעָלה"

 –אבל אם עבר יומו  – קרבנות שה' ציווה להקריב כל יום ביום שלו - " ְּדַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ"

 .וואי אפשר להשלימ______   בטל -עבר זמנו 

 ..."ִמְּלַבד"  לה' והקרבנות האלה של חג הסוכות נקרבים
 

 מוסף של _____ שצריך להקריב גם אותו. מקרבןחוץ   -  _______"ִמְּלַבד "

 המתנות שלכם: עולת ראיה ושלמי חגיגה. -מקרבנות חוץ   -  _______"_ּוִמְּלַבד "

 ")ֲהֵרי ָעַלי(שאמר "מקרבנות של כל ה_______ שלכם   חוץ   -  _______"_ּוִמְּלַבד ָּכל "

 ")זוֹ ֲהֵרי (שאמר "מקרבנות של כל ה_______ שלכם   חוץ   -  _______"_ּוִמְּלַבד ָּכל "

 בנוסף לקרבנות החג... -שגם אותם צריכים אתם להקריב ל__  - "ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלה'"

 ה'"ֶאת ַחג "_____   חגיגה?  שלמימאילו מילים לומדים שצריך להביא בחג 



  

  בס"ד

 

  

  

  

  

  

  לצילום עבור תינוקות של רבן –לזיכוי הרבים 

  

  

  :ניתן גם לקבל במייל
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