
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            - 1-              _______    _________ֵׁשם בס"ד  
     

                          

  בחוקתיפרשת 

  
  

  כוםיעבודת חזרה וס
  "זכ – א'פס'  כ"זלפרק 

  
  
  
  
 

 

 

 

  

  של אדםערכין 
  

ָך ְנָפׁשֹת ַלה' ֶעְרּכְ י ַיְפִלא ֶנֶדר ּבְ   .  ִאיׁש ּכִ

     דר שיתן לבדק הבית נאדם  :כלומר  "ֶׁשַּנְפׁשֹו ְּתלּוָיה ּבֹו ָעַליָּדָבר "אדם שאומר    

                          את אחד מאבריו שהחיים שנודר לתת רק  וגם( מסוים סכום ערך של אדם     

  זה נחשב שנדר את כל ערך האדם כי בלי איבר זה לא יוכל לחיות) לויים בו י    ת

  שווי ערך אדם

  נקבה  זכר  גילאים:

      שנים 5 –חודש 

      שנים 20 - 5

      שנים 60 - 20

      שנים ומעלה 60

  

בדיוק בגיל זה ירדה  הנקבהואילו  ביותר משלישירד מערכו  הזכרומעלה  60מדוע מגיל 

  .___________________________________________________ולא יותר?_ שליש

  מה דינו?_____________.  של אדם מסוים, רגלואו  ידואם אדם נדר לתת את ערך 

  מדוע?___________________________________________________________.

  אם לנודר אין מספיק כסף לשלם את הערך של אותו אדם, מה יעשו עמו?_____________

._______________________________________________________________  

  

  בהמותשל ערכין 
  

  

  אדם שהקדיש בהמה לה' (לבדק הבית) מה דינו?

  אם הקדיש את כל הבהמה:__________________. 

  



  

            - 2-                בס"ד  
  

  

 רגלשהקדיש את כגון  בו שאין הנפש תלויה י הבהבמהאיבראת אחד מאם הקדיש מה הדין 

   _____________".________לו מילים זה נלמד? "___מא    .לה' ____אותו איבר  פרה?ה

 חוץאיך עושים זאת? מוכרים את הבהמה לצרכי ____, ונותנים למקדיש את שווי הבהמה 

   בית.לבדק ה שאת ערכו הקדיש ____משווי אותו 

  את הבהמה שהקדיש?__________________________________ להחליףבמה אסור 

  את הבהמה בבהמה אחרת?________________________ המירמה הדין אם בכל זאת 

בבהמה שהקדיש ואי אפשר להקריבה?  הכהן מעריך את השווי של  נפל מוםמה הדין עם 

  ה_____  והגזבר מוכר אותה באותו הסכום והכסף הולך לבדק ה____.

  מה הדין אם המקדיש רוצה לפדותה לעצמו?______________________________.

  של בתיםערכין 
  

  

  ______________מה עושה הכהן?_____   לה'.אדם שהקדיש את ביתו 

  ____________________________הרוצה לקנות את הבית?___ אדם אחרכמה משלם 

  _________________________אם רוצה לפדות את הבית לעצמו? המקדישכמה משלם 

   של שדותערכין 

  .שדה אחוזתו 
לפי כמות   למי שייכת השדה אחרי שהקדישה?_________.  איך מעריכים את שווי השדה? 

  המקום שאפשר לזרוע בו________. כמה שווה שטח של בית כור שעורים?____________. 

  _________________________________________.באיזה מקרה הסכום הוא כזה? 

 -ל ___ שנים  –מחלקים את ה___ שקלים   שנים עד היובל? 49-מה הדין אם יש פחות מ

שזה יוצא ________ לכל שנה, ואת סכום זה כופלים במספר השנים שנשאר לקונה 

  לגזבר. הקונה להשתמש בשדה עד היובל... ואת זה משלם 

   .__. למי תהיה אז שייכת?_____ _____בחזרה?_____ לגואלהרוצה  המקדישמה הדין אם 

  ______________.______להיכן חוזרת השדה ביובל?___את שדהו  אלג המקדיש לאאם 

  מקנתו.שדה  
, איך אותה מאחר _____ש אשהיא לא שלו אלשדה  - אם אדם הקדיש "שדה מקנתו" 

  _________________________מעריכים את שווי השדה?____________________

  למי השדה חוזרת ביובל?______________________________________________

  ______________________________., באלו שקלים מדובר?כל ערך שכתוב בו "שקלים"


