
                          -1-     ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

  ַצו ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  'וְלֶּפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
   ט"ז –י"ב  ְּפסּוִקים

  

��~~~ִמְנַחת�ֲחִביִתין�ּוִמְנַחת�ִחּנּוְך�~~~�
  

  :ִמְנַחת ֲחִביִתין

  __._____ְוַהְּׁשִנָּיה ְּבֵבין הַ  _____ַאַחת ּבַ  ,יב ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום ִמְנַחת ֲחִביִתיןַמְקִר _____ ַהֹּכֵהן הַ  

ִמְנַחת ִחּנּו:  

    .______ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַמְקִריב ִמְנַחת ______ ַהֹּכֵהן ַהֶהְדיֹוט ְּכֶׁשַּמְתִחיל ַלֲעבֹוד ַּבַּפַעם הַ  

  ?ת ַהִּמְקָּדׁשַמה ֵהם ְמִביִאים ְלֵבי. ֲהָבָאה

    ?_______.ַּכָּמה ֹסֶלת

  ְלַכָּמה ֲחָלִקים ָצִרי ְלַחֵּלק ֶאת                             .לֹוג 3  ?ַּכָּמה ֶׁשֶמן

  ֲחָלִקים?___ ָהִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ְוַהֶּׁשֶמן               ?______.ַּכָּמה ְלבֹוָנה

  

   ~~~�ִמְנַחת�ֲחִביִתין~~~�

  ַּפַעם ַאַחת ַּבֹּבֶקר ּוַפַעם ַהְּׁשִנָּיה ְּבֵבין ָהַעְרַּבִים, ְׁשֵני ְּפָעִמים ַּבּיוֹםַהֹּכֵהן ַמְקִריב ֹאָתּה 

  ָלֶעֶרב ַוֲחִצי ,ַלֹּבֶקר ִלְׁשֵני ֲחָלִקים ֲחִציָלֵכן ֵמַחֵּלק ֶאת ָּכל ַהַּכּמּות  
  .ֲחָלִקים__ ם ְוֶאת ַהֹּסֶלת ְוַהֶּׁשֶמן ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרָּבִים ְל ֲחָלִקי__ ַאַחר ָּכ ָהָיה ֵמַחֵּלק ֶאת ַהֹּסֶלת ְוַהֶּׁשֶמן ֶׁשל ַהֹּבֶקר לְ 

  

 לבונה

 שמן

  סולת

  ֲחִצי ַלּבֶֹקר
  ִעָּׂשרֹון? ___ ַּכָּמה ֹסֶלת
  ָוֵחִצי? ___ ַּכָּמה ֶׁשֶמן
  .ֹקֶמץ?____ ַּכָּמה ְלבֹוָנה

  
  ֶמן ֲחלּוַקת ַהֹּסֶלת ְוַהֶּׁש 

  .ֲחָלִקים ָׁשִוים 6 -לְ 
 

  ֲחִצי ָלֶעֶרב
  ִעָּׂשרֹון___ ? ַּכָּמה ֹסֶלת
  ָוֵחִצי? ___ ַּכָּמה ֶׁשֶמן
  .ֹקֶמץ?____ ַּכָּמה ְלבֹוָנה

  
  ֲחלּוַקת ַהֹּסֶלת ְוַהֶּׁשֶמן 

  .ָׁשִויםֲחָלִקים  6 -לְ 
  סולת  סולת 

  שמן  שמן

  סולת  סולת
  שמן  שמן

  סולת  סולת
  שמן  שמן

  סולת  סולת
  שמן  שמן

  סולת  סולת
  שמן  שמן

  סולת  סולת
  שמן  שמן

 ָּבֶעֶרב 6-ַּבּיוֹם וְ  6 ,ֲחָלִקים 12- ֵמַחֵּלק ֶאת ָּכל ַהַּכּמּות לְ בסה"כ 

לבונה 
( חצי קומץ) 

לבונה 
( חצי קומץ) 



  

 

סולת  סולת 
שמן שמן 

סולת  סולת 
שמן שמן 

סולת  סולת 
שמן שמן 

 

סולת  סולת 
שמן שמן 

סולת  סולת 
שמן שמן 

סולת  סולת 
שמן שמן 
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��~~~ִמְנַחת�ִחּנּוְך�~~~�
  

   ____ֶאת ָּכל ַהִּמְנָחה ְּבַפַעם ְּכֶׁשִּנְכַנס ַהֹּכֵהן ַהֶהְדיֹוט ָלִראׁשֹוָנה ַלֲעֹבד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַמְקִריב 

  .ֲחָלִקים ָׁשִוים 12ָלֵכן ֶאת ַהֹּסֶלת ְוַהֶּׁשֶמן ֵמַחֵּלק ְּבַפַעם ַאַחת ְל  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .ּוֵסֶדר ַהְקָרַבת ִמְנַחת ֲחִביִתין ּוִמְנַחת ִחּנ
ֵלם ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת ִמְנַחת ִחּנּוךְ וֲַחִביִתין ֵלם ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת ִמְנַחת ִחּנּוךְ וֲַחִביִתיןַהׁשְ ֵלם ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת ִמְנַחת ִחּנּוךְ וֲַחִביִתיןַהׁשְ ֵלם ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת ִמְנַחת ִחּנּוךְ וֲַחִביִתיןַהׁשְ         ....ַהׁשְ

        
  .ְוָׂשם ָּכל ֵחֶלק ְּבתֹו ְּכִלי ִנְפָרד) 6- אֹו ַּבֹּבֶקר לְ (ֲחָלִקים  ____ֵמַחֵּלק ֶאת ַהֹּסֶלת לֶ  -ֹסֶלת  )1

   ְלתֹו ַהֹּסֶלת ____ַהֹּכֵהן ׁשֹוֵפ ְקָצת  -ֶׁשֶמן )2

  .ִעם ַהֶּׁשֶמן _________ֵלל ֶאת הַ ּבוֹ  -ְּבִליָלה  )3

  ַעל ָהִעָּסה ________ ׁשֹוֵפ ַמִים –ֲחִליָטה  )4

  .ָהרֹוְתִחים___ ָלׁש ֶאת ָהִעָּסה ִעם הַ  -ִליָׁשה  )5

  _________._ַהֹּכֵהן עֹוֶׂשה ִמָּכל ִעָּסה ַחָּלה  )6

  .____ַהֹּכֵהן אֹוֶפה אֹוָתן ְקָצת ּבַ  -ֲאִפָּיה  )7

  )ִּבְׁשָאר ַהֶּׁשֶמן ֶּׁשִּנְׁשַאר( _____ַהֹּכֵהן ְמַטֵגן ָּכל ַחָּלה ַעל  - ִטּגּון )8

  .ֲחָלִקיםְלַכָּמה  ____ַהֹּכֵהן ְמַקֵּפל ָּכל  - ְּפִתיָתה )9

  .נֹוָסף ____ ְכִניס ֶאת ָּכל ַהַחּלֹות ַהְּׁשבּורֹות ִלְכִלי מַ  ַהֹּכֵהן )10

  __________.__נֹוֵתן ֲעֵליֶהם ֶאת הַ  -ְלבוָֹנה  )11

      ְּבחּודֹו ֶׁשל _____ נֹוֵגַע ִעם הַ _____ ו_ַהֹּכֵהן ִנַּגׁש ִעם ַהְּכִלי ֶׁשְּבתֹוכֹו ַהַחּלֹות לַ  -ַהָּגָׁשה  )12

  .ַהִּמְזֵּבחַ       

  .ָהִעָּסה ֵמַהֶּמַלח ֶׁשְּבֹראׁש ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאת_____  וַהֹּכֵהן עֹוֶלה ַעל ַהֶּכֶבׁש  -ְמִליָחה  )14

  ______.ַהַּמֲעָרָכה הַ  ַהֹּכֵהן ַמְקִטיר ֶאת ַהֹּכל ַעל -ַהְקָטָרה ) 15

  

ֲהִנים אֹוְכִלים ֵמֶהם ַח ְוֵאין ַהּכֹ ְזּבֵ ִליל ַעל ַהּמִ ִרין ּכָ   __________________?ֵאילּו עֹוד ְמָנחֹות ִנְקַטָ

  

  לבונה
  (קומץ)

 



  

                          ____________________ֵׁשםבס"ד  
    

 
 

 ַצו  ָּפָרַׁשת
 
 
 
 
 
 
 

 'וְלֶּפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
 כ"ג –פס' י"ז 
 

 

 זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת
 

 

  
 

 פס' י"ח

 :ַהְּׁשִחיָטהְמקוֹם 
______________ 

 ______.ְּכמֹו ְּבָקְרָּבן 

 ______________. :ָקדוֹׁש ִּבְקֻדַּׁשת

 פס' י"ט

ֵאיֶזה ֹּכֵהן ָיכוֹל 
 ?ֶלֱאכוֹל אוָֹתה

_______________ 
_______________ 

ְּבֵאיֶזה ָמקוֹם 
 ?ְיכוִֹלים ְלָאְכָלה

________________ 

 פס' כ'

ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִהְתַּבֵּׁשל 
אוֹ ִנְמַלח ִעם ְּבַׂשר 

 ?ַהַחָּטאת ַמה ִּדינוֹ 

__________________ 
 

ִאם ֻהַּתז ִמָּדָמּה ַעל 
 ?ַהֶּבֶגד ַמה ִּדינוֹ 

__________________ 

 פס' כ"א
 ְּבַׂשר ַחָּטאת 
 ֶׁשֻּבַּׁשל ִּבְכִלי

 ?ַמה ִּדין ַהְּכִלי 

:______. ְּכִלי ֶחֶרס
 ?_______________ַמּדּועַ 

___________________ 

:___________. ְנֹחֶׁשתְּכִלי 
 ?_______________ַמּדּועַ 

___________________ 

 פס' כ"ב
ֵאּלּו ֹּכֲהִנים ֻמָּתִרים 

 ?ַּבֲאִכיַלת ְּבָׂשָרּה
________________ 

 פס' כ"ג
ִאם הּוָבא ִמָּדָמּה 
ְלתוֹ ֹאֶהל מוֵֹעד 

 ?ַמה ִּדין ַהָּקְרָבן
________________ 

 



 

                         -1-          ____________________ֵׁשםבס"ד  
    

 
 

 ַצו  ָּפָרַׁשת
 
 
 
 
 
 
 

 ְלֶּפֶרק ז'ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
 ל"ד -כ"א,  כ"ח –פס' י"א 

 
 

 ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים
 

 

  
 

 

 נדבה אושלמי נדר          שלמי תודה

      ְּבַׁשְלֵמי ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה     ?ַמה ֵמִביא ָהָאָדם ְּבנֹוָסף ַעל ַׁשְלֵמי ּתֹוָדה    

 _____.סּוֵגי  40א ְמִביִאים          .סּוֵגי ְלָחִמים__      

  �ָלִמיםהְַּׁש רֲאִכיַלת ְּבַׂש�           ._____ַחּלֹות __ )1

 ? ְנָדָבהאֹו  ֶנֶדרַמה ְזַמן ֲאִכיַלת ַׁשְלֵמי               ____.ְרִקיֵקי __ )2

   ____________         ______.ַחּלֹות ִמֹּסֶלת __ )3

 ?       ַמה עֹוִׂשים ִעם ַמה ֶׁשּנֹוָתר ִמְּבַׂשר ַהֶּזַבח   .      ְלָחִמים____. = __ ַחּלֹות ֶלֶחם __ )4

 ___________________________           ? ְוֵאּלּו ְלָחִמים לֹוֵקַח ַהֹּכֵהןַּכָּמה         

    _________________________ 

 ?_______ִמי אֹוֵכל ֶאת ְׁשָאר ַהַחּלֹות     

 �ָלִמיםהְַּׁש רֲאִכיַלת ּבְַׂש�       

 ?_________ּתוָֹדהַמה ְזַמן ֲאִכיַלת ַׁשְלֵמי 

 

 

 :נוָֹסִפיםִּדיִנים ג' 

ּגּול א. ר ּפִ ׂשַ  .ּבְ

 "?_________________________________ִּפּגּול"ְּבֵאיֶזה ִמְקֶרה ָקְרָּבן ַהְּׁשָלִמים ַנֲעָׂשה 

 ?__________ַמה עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ָהאֹוֵכל ְּבַׂשר ִּפּגּול?___________________.   ַמה ִּדין ַהָּקְרָבן
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ְטָמא .ב ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ  .ּבָ

 ? _________________ְּבַמה ָנַגע ַהָּבָׂשר ֶׁשָאסּור ְלאֹוְכלוֹ 

 ?______ַהִאם ָאָדם ֶׁשָאַכל ָּבָׂשר ָטֵמא ַחָּיב ָּכֵרת?___________________.   ַמה ִּדין ַהָּבָׂשר
 

 .ָאָדם ָטֵמא .ג

 ? __________ֶלֱאכֹול ִמְּבַׂשר ַהְּׁשָלִמיםִּבְתַנאי ַמה ֻמָּתר ָלָאָדם 

 ___.?_______ְלִמי ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמְּבַׂשר ַהְּׁשָלִמים

 _____._____________ָאָדם ֶּׁשָּנַגע ּבְ ) 1    ? ֻּדְגָמאֹות ֶׁשל ֻטְמַאת ָאָדם ָּכתּוב ַּבּתֹוָרהג' ֵאּלּו 

 __________________.ָאָדם ֶּׁשָּנַגע ּבְ )2

 __________________.ֶּׁשָּנַגע ּבְ ָאָדם )3

 ?_______.ַמה ַהִּדין ִאם ָאַכל ֶאת ַהָּבָׂשר ְּכֶׁשֻּטְמָאתֹו ָעָליו

  

 .ְּתנּוָפה ְוהַקְטָָרה
 ____".___? "______ֵמֵאיֶזה ִמִּלים ֶזה ִנְלַמד?______.  ְּבָיָדיו ִמי ַמְחִזיק ֶאת ַהֲחָלִבים

 ?______.  ַהֲחָלִביםעֹוד הּוַנף ְּבַיַחד ִעם ַמה 

 ?_____ָאז ִּבְׁשִביל ַמה הּוַׂשם ֶהָחֶזה ְּבַכּפֹות ָיָדיו ֶׁשל ַהְּבָעִלים?____.  ֶאת ֶהָחֶזהַהִאם ַמְקִטיִרים 

 ? "__________________________"ֵמֵאיֶזה ִמִּלים ֶזה ִנְלַמד

 ____.ַמֲעֶלה ּו__ __מֹוִלי ּו_______.    ִעם  ______ ?ִמי ֵמִניף ֶאת ַהֲחָלִבים ְוֶהָחֶזה

  __________.___?ֶאת ַמה ַמְקִטיר ַהֹּכֵהן

 ? ___ַּכָּמה ֹּכֲהִנים ִהְׁשַּתְּתפּו ַּבְּתנּוָפה

��  כהן א': �� �� ���	 
� �� � � �� �� ��
 ____

���� �� � �� �� � ���� ��� �� �� �� �� �� � � �� ��
 ____

���	 �� �� �� 	 �� 

  כהן ב':
� ��� ��� ��� ��� � ���� � �� ��____

� ������
._____ 

��  כהן ג': � � � ���	 _____
���	 �� �� �� 	 � �� ���� ����� � �� �� 	 �� � � � �� �� ���� � �� �� ��	 ��.______ 

 

 _________.?__________ִמָּמַתי ֻמָּתר ַלֹּכֲהִנים ֶלֱאכֹול ֶאת ֶהָחֶזה_____.  לַ ? ְלִמי ַׁשָּי ֶהָחֶזה

 ?_______.ן ַלֹּכֲהִנים ַלֲאִכיָלהַמה עֹוד ִנַּת 

 _________________._________?_____ֵאיֶזה ֹּכֵהן ְמַקֵּבל ֶאת ֶהָחֶזה ְוַהּׁשֹוק

 __________________________?____ַמה ֹחק ְלָכל ַהּדֹורֹות

 כל הכבוד!!!


