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י ָהֲעבֹוָדה ַלּבֵ רּושׁ  :ׁשְ  ּפֵ
ִמי ֲעבֹוָדה זֹו  ּבְ

ָרה ׁשֵ  ?ּכְ
    זרזרזרזרבבבב    גםגםגםגם    \\\\כהן כהן כהן כהן בבבב

סּוק  ק ֵמַהּפָ  )ט'-(ג'ַהֲעּתֵ

ה זֹאת ֻעּלָ ים ַהּמֹורֹות ַעל ּפְ ּלִ  ֶאת ַהּמִ

___ __ֶאת הַ _ ____ַהְּבָעִלים  ָאהַהבָ 
  __________.ְלֶפַתח 

 ___  _____  ________ֶאל "
 ___"___ַיְקִריב 

 ַעל_____ ֶאת ___ __ַהְּבָעִלים  ְסִמיָכה
  _______.הַ ֹראׁש 

___  _____  ָידֹו ____  וְ "
 __"____הַ 

ִחיָטה  ______ .ֶאת ַהָּקְרָּבן______  ׁשְ
___  __הַ __  ___  ___  ___וְ "

 __"ִלְפֵני 

ָלה  ֶׁשל ___ ְמַקֵּבל ֶאת הַ _____ הַ  ְוהֹוָלָכהַקּבָ
 ____.ַהָּקְרָבן ּומֹוִליכֹו לַ 

______ 
ֵני _____  וְ " _____  הַ  _____ּבְ

 ___"ֶאת הַ 

 ְזִריָקה
 ___זֹוֵרק ֶאת הַ ____ הַ 
 ,ַהִחיצֹון____ ַעל ַּגֵּבי  

 ____.ֶׁשֵהן _____ ְׁשֵּתי   -
______ 

 _ ____ֶאת __ ___וְ "
 "ָסִביב_____ הַ ____ 

ָטה  _______"ֶאת הַ ______ וְ " ______ ַהָּקְרָּבן___ ַמְפִׁשיִטים ֶאת  ַהְפׁשָ

 ________"ָתּה אֹ ______ וְ " ______ ______ַהָּקְרָּבן לְ ֶאת ______  ִנּתּוחַ 

  ְנִתיַנת ֵאשׁ 
 ַוֲעִריַכת ָהֵעִצים

 ֵאׁש _____ ַהֹּכֲהִנים 
 ______ ַעל ַּגֵּבי הַ 

 _____.ְועֹוְרִכים ָעָליו ֶאת הַ 
______ 

ֵני _____ וְ "  ______ ______ּבְ
 ______ ַעל הַ ____ 

 ____"ַעל הָ _____ ְוָעְרכּו 

ָחה  ____ְּבַמִים ֶאת ִקְרּבֹו ּו______  ַהּדָ
 .ֶׁשל ַהָּקְרָּבן 

______ 
 _____ ּו______ ______וְ "

 ______"בַּ 

____ הַ ְּבֶמַלח ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי ____  ְמִליָחה
 ____)הַ "ג ֵמֲעֵרַמת ַהֶּמַלח שע(

  מחלוקת.

ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי _____ ַהֹּכֵהן  ַהְקָטָרה
 _____.ַּגֵּבי הַ ַעל _____ הַ 

______ 
 ____הַ ___ ַהּכֵֹהן _______ וְ "

 "...עָֹלה_______ הַ 
 

י ַיְקִריב  ִמים   ____.ְוא ָזָכר     . ____ְוא ִמן הַ ָאָדם ּכִ  ___.ְּבא ּתָ

   __._________________________________ ?ַעל ַמהְוִנְרָצה לֹו 
 _________._______________ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֹוֶרֶדת ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָנְתנּו ֵאׁש   

  



  

                          ____________________ֵׁשםבס"ד  
    

 ַוִּיְקָרא ָּפָרַׁשת
 
 
 
 
 
 
 

 א'ְלֶּפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
 ז"י – י"ד ְּפסּוִקים

 

 
 

 

 

 ְׁשַלֵּבי ָהֲעבוָֹדה
 ���������	
 ּושׁ רפֵּ �������

 .מֹוֵעד ____ְלֶפַתח ___ __ֶאת הַ _ ____ַהְּבָעִלים  _____________ 1

 __.__ֹראׁש הַ ֶׁשּלֹו ֶאת ______ קֹוֵצץ ִעם הַ  ___הַ  _____________ 2

 ִמּצּוי ַהָּדם 3
 )ּכֹוֵלל ָהֹראׁש( ַהָּׁשחּוט ____סֹוֵחט ֶאת ּגּוף הַ ____ הַ 

 .ְוַדם ָהעֹוף ִנְסַחט ְויֹוֵרד______ ֶאל ִקיר הַ 

 .ֶׁשִּנְמַלק____ מֹוֵלַח ֶאת ֹראׁש הַ  _____________ 4

  __.הַ ַעל ַּגֵּבי ____ ֹראׁש הַ זֹוֵרק ֶאת ____ הַ  _____________ 5

 ֲהָסַרת ֻמְרָאתוֹ  6
ֶׁשּלֹו ִעם ַהּנֹוָצה ֶׁשָעָליו ____ ֶאת הַ ___ ֵמִסיר ִמּגּוף הַ 
 ____ֶׁשּלֹו ּוַמְׁשִליָכם ְלָמקֹום הַ _____ ְוַגם ֶאת ְּבֵני הַ 

7 _____________ 
 ,ְּבִצָּפְרָניו ֶאת ָהעֹוף ִמַּגּבוֹ _____ ַהֹּכֵהן 

 .ֲחָלִקים ְלַגְמֵרי__ ְוא ַמְבִדילֹו לְ 

 ____.מֹוֵלַח ֶאת ָּכל ּגּוף הַ  _____________ 8

 ה__.ַעל ַּגֵּבי ____ ּגּוף הַ זֹוֵרק ֶאת ____ הַ  _____________ 9

 

 
  

 

 _______.ִיְקֹצץ ְּבִצָּפְרנֹו  _______.עֹוף ָּגדֹול  ._______עֹוף ָקָטן 

 ______.ִמְזָרח      _______.ֶזֶפק ֶׁשָּלּה ___________.    ְוִיְסַחט ֶאת ַהָּדם 

 ) ________.א ָצלּוי(ַעל ָהֵאׁש  ________.א ַיְפִריד  ______.ִיְקַרע 

 
 

 בהצלחה!!!

 \ַהְקָטַרת ָהֹראׁש  \ְמִליָקה  \ּצּוי ַהָּדם יִמ  \ְמִליַחת ָהֹראׁש  \ֲהָבָאה 

 ַהְקָטַרת ַהּגּוף \ְמִליַחת ַהּגּוף  \ּסּוַע יִׁש  \ֲהָסַרת ֻמְרָאתוֹ 
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  ַוִּיְקָרא ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  ְלֶּפֶרק ב'ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  ט"ז –א'  ְּפסּוִקים

  

~~~~~~

  

  על פי חומש "רש"י מפורש") "המנחות הקרבתסדר "(סיכום 
  

ל ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה  .ֲחִמָּׁשה סּוֵגי ְמָנחוֹת ה סּוֵגי ְמָנחֹות ׁשֶ ָ ֵתנּו ֲחִמׁשּ ָפָרׁשָ   ?ַמה ֵהן, ּבְ

             ________ִמְנַחת  )1

     ?ִּכי ַּתְקִריב ָקְרָּבן ַלה'ְוֶנֶפׁש "ַמה ַהֵּפרּוׁש     ָעֶבה -_____ ִמְנַחת ַמֲאֶפה ַּתּנּור  )2

 _________________________       ַּדק - __ _____ִמְנַחת ַמֲאֵפה ַּתּנּור  )3

 _________________________       ַהְּמֻטָּגן ְּבַמֲחַבת - ______ ִמְנַחת  )4

 ְּכִלי ָעמֹוק ִעם ֶׁשֶמן -_______ ִמְנַחת  )5
  

  

  

  

  .ִמְנַחת ֹסֶלת
  

  

  

  ?ַמה ֵהן ְׁשלֹוֶׁשת ַהְּדָבִרים ֶׁשֵּמִביא ַלֲהָכַנת ִמְנַחת ַהֹּסֶלת

  .ֹקֶמץ  -ְּבָׂשִמים ____  )3_____. לֹוג ְלָכל  –ַזִית ____  )  ._____2א ָּפחֹות ִמ  -__ __ֶקַמח  )1

    
  ב.                א.                        

      :ֲעבוַֹדת ַהֹּכֵהן    :ֵסֶדר ַהֲהָכָנה ֶׁשל ִמְנַחת ַהֹּסֶלת   

ֹּכֵהן ַמִּגיׁש ֶאת ָהִעָּסה ְלֶקֶרן הַ  -ַהָּגָׁשה-) 1    ְּכֵדי____ ַמִּניַח ֶאת ֶהֳחָמִרים ִּבְכִלי  )1

 ______.ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית ֶׁשל הַ                 .ְלַקְּדָׁשם

  )         ְונֹוֵגַע ְּבחּוָדה ֶׁשל ֶקֶרן(          _____לֹוֵקַח ְּכִלי ָׁשֵרת ְויֹוֵצק ּבֹו  )2

 .ַלַּצד______ ק ֶאת הַ ְמַסּלֵ ) 2_____                           ַעל ַהֶּׁשֶמן ֵמִניַח ֶאת הַ  )3

 _____.ְּבִליָלה ּוֵמִניַח ִּבְכִלי הַ קֹוֵמץ מֵ ) 3        ַעל ַהֹּסֶלת ____ יֹוֵצק  )4

 _______.ָׂשם ַעל ַהְּקִמיָצה ֶאת הַ ) 4             .ִעם ַהֹּסֶלת_____ ְמַעְרֵּבב ֶאת הַ  )5

 ______.ֹוֵלַח ֶאת הַ עֹוֶלה ַעל ַהֶּכֶבׁש ּומ) 5      .ֶּׁשִּנְׁשַאר____ יֹוֵצק ֶאת ָּכל הַ  )6

 ______.ַמְקִטיר ֶאת ַהִּמְנָחה ַעל ַּגֵּבי הַ ) 6      .ַעל ַהֹּסֶלת_____ ֵמִניַח ֶאת הַ  )7

  .ֵמִביא ֶאת ָהִעָּסה ַלֹּכֵהן -הוָֹלָכה  - )8
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  אַוִּיְקָר  ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  ד'ָּפסּוק  'בְלֶּפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  

��~~~ֵסֶדר�ַהְקָרַבת�ַהְּמָנחֹות�ֶהְמֵׁשְך��~~~
  

  

  

  ?ַהְּמָנחֹות ַמה ֵהן ְׁשלֹוֶׁשת ַהְּדָבִרים ֶׁשֵּמִביא ַלֲהָכַנת

  __.___א ָּפחֹות ִמ  -____ ֶקַמח  )1

  _____.לֹוג ְלָכל  –ַזִית ____  )2

  .ֹקֶמץ  -ְּבָׂשִמים ____  )3

    

:ְרִקיִקים ַּתּנּור ַמֲאֵפה ֲהָכַנת ֵסֶדר          :ֵסֶדר ֲהָכַנת ַמֲאֵפה ַּתּנּור ַחּלוֹת
          

  

  

  

 .ְלַקְּדָׁשם ְּכֵדי_ __ַמִּניַח ֶאת ֶהֳחָמִרים ִּבְכִלי 

  _____.לֹוֵקַח ְּכִלי ָׁשֵרת ְוָׂשם ּבֹו ֶאת הַ ) 1   .     _____ֶאת הַ ֹו ּבְוָׂשם לֹוֵקַח ְּכִלי ָׁשֵרת  )1

   .ּפֹוְׁשִרים ַעל ַהֹּסֶלת___ ׁשֹוֵפ ) 2             .ַעל ַהֹּסֶלת ____יֹוֵצק  )2

 .ִעם ַהֹּסֶלת___ ְמַעְרֵּבב ֶאת הַ  -ִליָׁשה ) 3      .ִעם ַהֹּסֶלת ____ְמַעְרֵּבב ֶאת הַ  -ְּבִליָלה  )3

4(  ֲחָלִקים___ ֵמַחֵּלק ֶאת ָהִעָּׂשרֹון לֶ ) 4          .ּפֹוְׁשִרים ַעל ָהִעָּסה___ ׁשֹוֵפ. 

 ______.אֹוֶפה ֶאת הַ ) 5        .ִעם ַהֹּסֶלת___ ְמַעְרֵּבב ֶאת הַ  -ִליָׁשה  )5

 .יםַעל ָהְרִקיִקים ָהֲאפּויִ ____ מֹוֵׁשַח ) 6        .ֲחָלִקים___ ֵמַחֵּלק ֶאת ָהִעָּׂשרֹון לֶ  )6

 __ חֹוֶצה ֶאת ָהְרִקיִקים לֶ  – ְּפִתיָתה) 7            __.____אֹוֶפה ֶאת הַ  )7

 .ִלְפִתיִתים םּופֹוֵתת אֹותָ  -__ ְוַאַחר ָּכ לֶ               __ חֹוֶצה ֶאת ַהַחּלֹות לֶ  – ְּפִתיָתה )8

     .יִתיםַעל ַהְּפִת _____ ָׂשם ) 8  .   ִלְפִתיִתים םאֹותָ ּופֹוֵתת  -__ ְוַאַחר ָּכ לֶ  )9

 .ַעל ַהְּפִתיִתים_____ ָׂשם  )10

  .ַלֹּכֵהןֵמִביא ֶאת ַהִּמְנָחה  -הוָֹלָכה  -
  

  ):ְּבָכל ַהְּמָנחוֹת( ֲעבוַֹדת ַהֹּכֵהן

  

  

         ְונֹוֵגַע ְּבחּוָדה ֶׁשל ֶקֶרן______ ְּדרֹוִמית ַמֲעָרִבית ֶׁשל הַ  ַהֹּכֵהן ַמִּגיׁש ֶאת ָהִעָּסה ְלֶקֶרן -ַהָּגָׁשה-) 1

  _____ּוֵמִניַח ִּבְכִלי  ְפִּתיִתיםהַ קֹוֵמץ מֵ  )2

  _______.ָׂשם ַעל ַהְּקִמיָצה ֶאת הַ ) 4

  ______.עֹוֶלה ַעל ַהֶּכֶבׁש ּומֹוֵלַח ֶאת הַ ) 5
  ______.ַמְקִטיר ֶאת ַהִּמְנָחה ַעל ַּגֵּבי הַ ) 6

  



  

                          -3-     ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

  ַוִּיְקָרא ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

  י"ג – 'הָּפסּוק  ְלֶּפֶרק ב'ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  

��~~~ֵסֶדר�ַהְקָרַבת�ַהְּמָנחֹות�ֶהְמֵׁשְך��~~~
  

  

ת     ִמְנַחת ַמֲחַבת וַּמְרֶחׁשֶ

  
  

  

  
  

  

  

  )ְּכִלי ִעם ׁשּוַלִים ְנמּוִכים(=ְּבִמְנַחת ַמֲחַבת 

  )ַלִים ְּגבֹוִהיםְּכִלי ִעם ׁשּו(=ּוְבַמְרֶחֶׁשת  

  םְּפָעִמי   3  ןֶׁשמֶ ֵיׁש ְיִציַקת 
  

  ?ַהְּמָנחֹות ַמה ֵהן ְׁשלֹוֶׁשת ַהְּדָבִרים ֶׁשֵּמִביא ַלֲהָכַנת

  _____.א ָּפחֹות ִמ  -____ ֶקַמח  )1

  _____.לֹוג ְלָכל  –ַזִית ____  )2

  .ֹקֶמץ  -ְּבָׂשִמים ____  )3
            

  

  .ְּכֵדי ְלַקְּדָׁשם___ ְכִלי ַמִּניַח ֶאת ֶהֳחָמִרים ּבִ 

 

   א').ַּפַעם (_____ לֹוֵקַח ְּכִלי ָׁשֵרת ְויֹוֵצק ּבֹו  )1

 _____.ַעל ַהֶּׁשֶמן ֵמִניַח ֶאת הַ  )2

          .')בַּפַעם ( ַעל ַהֹּסֶלת____ יֹוֵצק  )3

         ____.ְמַעְרֵּבב ֶאת ַהֶּׁשֶמן ִעם הַ  - ְּבִליָלה )4

5(  הּפֹוְׁשִרים ַעל ָהִעּסָ ___ ׁשֹוֵפ.     

         .ִעם ַהֹּסֶלת___ ְמַעְרֵּבב ֶאת הַ  - ִליָׁשה )6

           .ֲחָלִקים___ ֵמַחֵּלק ֶאת ָהִעָּׂשרֹון לֶ  )7

               .ְּבַמֲחַבת אֹו ְּבַמְרֶחֶׁשת______ ֶאת הַ  )ְמַטֵגן( אֹוֶפה )8

 _______.ְמפֹוֵרר ֶאת ַהַּמֲאֶפה ְל  – ְּפִתיָתה )9

                         .ְּפִתיִתיםַעל הַ __ ג') _ַּפַעם (יֹוֵצק  )10

 .ַעל ַהְּפִתיִתים_____ ָׂשם  )11

  .ֵמִביא ֶאת ַהִּמְנָחה ַלֹּכֵהן - הוָֹלָכה  -
  

  .ְּבָכל ַהְּמָנחוֹתְּכמוֹ  ֲעבוַֹדת ַהֹּכֵהן
  

  

  



  

                          ____________________ֵׁשםבס"ד  
    

 ַוִּיְקָרא ָּפָרַׁשת
 
 
 
 
 
 
 

 'גְלֶּפֶרק ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
 
 

 ְׁשָלִמיםָקְרָּבן 
 

 

  

 

 .ֶׁשָּקָרה לוֹ  __ְּכגֹון ַעל  –ַׁשְלֵמי ּתֹוָדה ) 2. _____ִּבְׁשֶׁשת הָ  –ַׁשְלֵמי חֹוָבה ) 1 סּוֵגי ְׁשָלִמיםב' ֶיְׁשָנן 

 ?_______________________________.ֵמֵאּלּו סּוֵגי ְּבֵהמֹות ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ָקְרָּבן ְׁשָלִמים

 _____.ֲאָבל ַחָּיב ֶׁשִּיְהֶיה ?______________. ָזָכר אֹו ְנֵקָבה, ְרָבןֵמֵאיֶזה ִמין ָצִרי ִלְהיֹות ַהָּק 

 ._____________________________________א.     "?ְׁשָלִמים"ַמּדּוַע ַהָּקְרָבן ִנְקָרא 

 .______ֵמהַ ֶׁשֻּכָּלם ְמַקְּבִלים ֵחֶלק  -_____ ְוָׁשלֹום לַ _____ ָׁשלֹום לַ _____, ָׁשלֹום לַ ֶׁשֵּיׁש ּבֹו .ב
 

 .ֵמַהֹּצאןַּבָּבָקר ּוָבֵעז    ?ֵאילּו ֲחָלִקים ֵמַהָּקְרָּבן ִנְקָטִרים ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

 _____. ְׁשֵּתי הַ ) 3  _____. ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל הַ ) 2 .  _____ַהְמַכֶּסה ֶאת הַ ____ הַ )1

 __. __יֹוֶתֶרת ִעם ְקָצת ֵמהַ ) 6_____. ַהֵחֶלב ֶׁשְּבִצֵּדי הַ ) 5. ֶׁשֲעֵליֶהן____ הַ ) 4

���������������� ________. ? ִמִּמין ַהֶּכֶבׂש ַבָּקְרַּבן ְׁשָלִמיםֵאיֶזה עֹוד ֵחֶלק ִהְקִטירּו  ������ 	
�� � �� 	
 ��� �� ��
 ����������������	
�� � ���� 	
�� � �� 	
 ��� �� ��
 ���
������ ֵסֶדר ַהְקָרַבת ָקְרָּבן ְׁשָלִמים�� �� �! " �#$ � " % �� &'($)*&� �$�+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ַהָּבָאה

 ְסִמיָכה

 ִנּתּוחַ 
 ְוהֹוָצַאת ַהֲחָלִבים 

 ְׁשִחיָטה

 'הֹוָדָיה ַלה

 ִיםְׁשִפיַכת ַהִּׁשירַ 

 ַקָּבַלת ַהָּדם
 הַהְפָׁשטָ 

 ּוְמִליָחההֹוָלָכה 
 לה'

 ַלֲחָלִביםְּתנּוָפה 

 ּוְזִריָקה 
 תהֹוָלכָ 
 ַהָּדם

 ִיםֲאִכיַלת ַהִּׁשירַ  הַהְקָטרָ 
 ַלּכֲֹהִנים ְוַלְּבָעִלים



ת                        __________________ֵׁשםבס"ד       ָרׁשַ ְקָרא ּפָ  ַויִּ
    

 ְלֶּפֶרק ד'ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .ָקְרָּבן ֶׁשֵּמִביא ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֶּׁשָחָטא –ֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ַחָּטאת ) 1: ֵיׁש ְׁשֵני סּוֵגי ַחָּטאֹות ְּפִניִמּיֹות

 .ַהַּסְנֶהְדִרין ְוָעַבר ְּבׁשֹוֵגג ַעל ָלאו ֶׁשְּזדֹונֹו ָּכֵרת"י עַ הּוְטָעה ֶׁשַהִּצּבּור  –ַּפר ֶהְעֵלם ָּדָבר ֶׁשל ִצּבּור ) 2
 

 

 ._____ֶׁשֶּיְחָטא ּבְ  )1? ְּתָנִאים ָצִרי ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּיב ְּבָקְרָּבן ַחָּטאתֵאילּו ְׁשֵני 

 ____.ָהָיה ִמְתַחֵּיב ּבְ ____ ֶׁשִאם ָהָיה עֹוֶׂשה אֹותֹו ּבְ ) א ַּתֲעֶׂשה(ֶׁשהּוא ָעַבר ַעל ָלאו ) 2

 

 

ְרָבן ֵלם ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת  .ֵסֶדר ַהְקָרַבת ַהּקָ ְרָבן ֵמֲהבָ ַהׁשְ ֵרָפתוֹ ַהּקָ ְרָבן ְוַעד ׂשְ  .ַאת ַהּקָ
 
 
 
 
 
 

 ָׁשִנים:____ ִּגיל ַהָּפר                                                                                               ֲהָבָאה

  ִוּדּויוְסִמיָכה 

ִחיָטה  .ֶׁשל ַהִּמְזֵּבחַ ____ ְּבַצד : ְמקֹום ַהְּׁשִחיָטה                                                                   ׁשְ

ם ַלת ַהּדָ   ַקּבָ

ם   הֹוָלַכת ַהּדָ

ם   ַהזַָּאת ַהּדָ

ם   ְמִריַחת ַהּדָ

יַרִים ִ ִפיַכת ַהׁשּ   ׁשְ

ת ּוְלִקיַחת  ַהְפָרׁשַ
 ָהֵאמּוִרים

 :ּומֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶאת___ ַהֹּכֵהן חֹוֵת ֶאת ְּכֵרסֹו ֶׁשל הַ 

 _____.ְׁשֵּתי הַ ) 3_____. ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל הַ ) 2_____ ַהְמַכֶּסה ֶאת הַ ____ הַ ) 1

 ______.יֹוֶתֶרת ִעם ְקָצת ֵמהַ ) 6_____. ַהֵחֶלב ֶׁשְּבִצֵּדי הַ ) 5. ֶׁשֲעֵליֶהן____ הַ ) 4

  ָהֵאמּוִריםהֹוָלַכת 

  ְמִליָחה ְוַהְקָטָרה

ר  הֹוָצַאת ַהּפָ
  ֶאל	ִּמחּוץ	ַלַּמֲחֶנה

ט( ִנּתּוחַ    )ְללֹא ֶהְפׁשֵ

ר ֵרַפת ַהּפָ   ׂשְ

 



  

     בס"ד  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ ַהַּדָּיִנים ָטעּו ְּבַאַחת ִמָּכל ִאּסּוֵרי ָּכֵרת ֶׁשַּבּתֹוָרה ְוהֹורּו ְלכּוָּלם ֶׁשֶּזה ___ ַהַּסְנֶהְדִרין ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל 

ָּכל ֵׁשֶבט ָצִרי  ,ְּבׁשֹוֵגג_____ ָעׂשּו ַמֲעֶׂשה ַעל ִּפי אֹוָתה הֹוָרָאה ְוָיָצא ֶׁשָחְטאּו ָּכל הַ ) ַעם ִיְׂשָרֵאל(ְוַהָּקָהל 

 . ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל _____ְלָהִביא ָקְרָּבן 

ר ֶהְעֵלם  ן ּפַ ָבר ֵסֶדר ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ל ִצּבּור ּדָ  ׁשֶ
ׁשּוַח  ר ַהּכֵֹהן ַהּמָ ֲהָבָאתוֹ ׁשֹוֶנה ִמּפַ ִמיָכה ּוְבִוּדּוי , ַרק ּבַ ּסְ ָעָליוּבְ  ׁשֶ

נֹותַאְך  ְרּבָ ֵני ַהּקָ ִוים ׁשְ ָבִרים ׁשָ ָאר ַהּדְ  .ִבׁשְ
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ָׁשִנים:____ ִּגיל ַהָּפר                                                                                               ֲהָבָאה

  ִוּדּויו ְסִמיָכה

 

�

�

�

��

ן  ָקְרּבָ מֹו ּבְ ְרָבן ּכְ ָאר ֲעבֹוַדת ַהּקָ   _______________________________.ׁשְ
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                __________________ֵׁשםבס"ד  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 "א ַּתֲעֶׂשה"ַעל ִמְצַות ְוָעַבר  ְּבׁשוֵֹגגֶּׁשָחָטא   –ַהָּיִחיד ַהָּנִׂשיא אֹו ִחיצֹוִנית ִהיא ַחָּטאת ַחָּטאת 

 .ַחָּיב ָּכֵרתְּבֵמִזיד ָהָיה  ָהָיה חֹוֵטא ָּבּהֶׁשִאם  
 

 

 

 

 

את ן ַחּטָ ִחיד ָקְרּבָ יא  \ ַהּיָ ׂשִ  ַהּנָ

 

 

יא ֵאיֶזה סּוג ָקְרָּבן ֵמִביא    ._____ִמִּמין ___________ֶּׁשָחָטאָנׂשִ
 ._____ִמִּמין __________אוֹ .   _____ִמִּמין __________ֶּׁשָחָטא אוֹ ָיִחיד ֵאיֶזה ָקְרָּבן ֵמִביא ָאָדם 

 
תּוִבים ְלָפֶניָך  ֶרתּכְ נֹות ְבצּוָרה לֹא ְמֻסּדֶ ְרּבָ י ֲעבֹוַדת ַהּקָ ַלּבֵ   ............................................ׁשְ

 

ים  ַלּבִ ֶדרַסֵדר ֶאת ַהׁשְ ִרים( .ְלִפי ַהּסֵ י ִמְסּפָ  )ַעל ּפִ

  

 .ַהְקָטַרת ָהֵאמּוִרים ַעל ַהִּמְזֵּבחַ  -ַהְקָטָרה 

 .ַעל ֹראׁש ַהָּקְרָבןַּבַעל ַהָּקְרָבן סֹוֵמ ֶאת ָיָדיו  -ְסִמיָכה 

 . הֹוָלַכת ַהָּדם ַלִּמְזֵּבחַ  -הוָֹלַכת ַהָּדם 

 .ַהָּקְרָבןַהְפָׁשַטת ָהעֹור ֶׁשל  - ַהְפָׁשָטה

 .ַהֹּכֵהן מֹוֵלַח ֶאת ָהֵאמּוִרים ַעל ֶּכֶבׁש ַהִּמְזֵּבחַ  -ְמִליָחה 

  )ְּבִכְׂשָּבה ַּגם ָהַאְלָיה(ִנּתּוַח ַהָּקְרָבן ְוהֹוָצַאת ָהֵאמּוִרים  -ִנּתּוַח 

 ַקָּבַלת ַהָּדם ֶׁשל ַהָּקְרָבן - ַקָּבָלה

 .ְלֶכֶבׁש ַהִּמְזֵּבחַ הֹוָלַכת ָהֵאמּוִרים  -הוָֹלַכת ָהֵאמּוִרים 

 .ַּבַעל ַהָּקְרָבן ִמְתַוֶּדה ַעל ַחָּטאתוֹ  -ִוּדּוי 

 .ְקָרנֹות ִמְזֵּבַח ָהעֹוָלה 4ַהֹּכֵהן טֹוֵבל ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ּומֹוֵרַח ֶאת ַהָּדם ַעל  -ְמִריַחת ַהָּדם 

 .ַהָּבָׂשר ֶנֱאָכל ַלֹּכֲהִנים - ֲאִכיָלה

 )ַלָחֵצר(ִביִאים ָקְרָּבן ָלֲעָזָרה ַהְּבָעִלים ְמ  -ַהָּבָאה 

 .ְׁשִחיַטת ַהָּקְרָבן -ְׁשִחיָטה 

                                               .ְׁשִפיַכת ְׁשָיֵרי ַהָּדם ַעל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַהְּדרֹוִמי - ְׁשִפיַכת ַהִּׁשיַרִים

 



                         -1-   ____________________ֵׁשםבס"ד  
    

 ַוִּיְקָרא ָּפָרַׁשת
 
 
 
 
 
 
 

 י"ג – 'אָּפסּוק  ְלֶּפֶרק ה'ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
 ֵׂשִעיָרה             ִּכְׂשָּבה         

 

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד    ָקְרּבָ

 
 

 

 
 

 

 

 

 .הּוא ָקְרָּבן ַהִּמְׁשַּתֶּנה ְלִפי ֶהֵּׂשג ָידֹו ֶׁשל ַהחֹוֵטאעוֶֹלה ְויוֵֹרד ָקְרָּבן 
 

 

 _________________אֹו __________ אוֹ : הּוא ֵמִביא ְלָקְרָּבןָעִׁשיר ִאם ַהחֹוֵטא הּוא 

 __________________אֹו :_____________ הּוא ֵמִביא ְלָקְרָּבן ָעִני ִאם ַהחֹוֵטא הּוא 

 :______________הּוא ֵמִביא ְלָקְרָּבןָּדל ִאם ַהחֹוֵטא הּוא 

 

 ?ַעל ֵאילּו ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ַחָּטִאים ַחָּיב ַהחֹוֵטא ְלָהִביא ָקְרָּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּכֵּפר ֶחְטאוֹ 

 א.____________________________________________________________

 __________________________________ב.__________________________

 ג._____________________________________________________________

 

ל  א. ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ׁשֶ ירָקְרּבָ  ָעׁשִ

 .ְלַחָּטאת_______________ ְנֵקָבה אֹו  -_______ אוֹ ? ֵאיֶזה ָקְרָּבן ֵמִביא ֶהָעִׁשיר

 _____.הּוא ְּכֵסֶדר ַהְקָרַבת ָקְרָּבן ַחָּטאת הַ ֵסֶדר ַהְקָרַבת ַהָּקְרָבן 

 

 

ְרָבן.............. י ַהְקָרַבת ַהּקָ ַלּבֵ ִרים ְלֵבין ׁשְ ְסּפָ ין ַהּמִ  ..............ְמׁשְֹך ַקו ּבֵ

 .ְׁשִפיַכת ְשָייֵרי ַהָּדם ֶאל ְיסֹוד ַהְּדרֹוִמי ֶׁשל ִמְזֵּבַח ָהעֹוָלה.1

 .ְׁשִחיַטת ַהָּקְרָבן.2

 .ָהֵאמּוִרים ַהְקָטַרת.3

 .ַקָּבַלת ַהָּדם ְוהֹוָלָכתֹו ַלִּמְזֵּבחַ .4

 .ְמִליָחה ְּבַמֲעֵלה ַהֶּכֶבׁש.5

 .ְמִריַחת ַהָּדם ַעל ַאְרַּבע ְקָרנֹות ִמְזֵּבַח ָהעֹוָלה.6

 .ֲהָבַאת ַהָּקְרָבן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.7

 .ְסִמיָכה ַעל ֹראׁש ַהָּקְרָבן ַוֲאִמיַרת ִוּדּוי ַעל ֶחְטאוֹ .8

 .ּוחוֹ ת ַהָּקְרָבן ְוִניּתַהְפָׁשטַ .9

 .ָהֵאמּוִרים ֵמַהָּקְרָּבן -הֹוָצַאת ַהֲחָלִבים .10

 .ֲאִכיַלת ְּבַׂשר ַהָּקְרָבן ֶּׁשִּנְׁשַאר ַלֹּכֲהִנים.11
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ל  .ב ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ׁשֶ  ָעִניָקְרּבָ

 ____________.ְׁשֵניאֹו  __________ְׁשֵניאֹו  ? ֵאיֶזה ָקְרָּבן ֵמִביא ֶהָעִני

 ________.ְוָהעֹוף ַהֵּׁשִני ְלָקְרַּבן ________.  ְלָקְרַּבן ָהעֹוף ָהִראׁשֹון 

 

ל ָהעֹוף  ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ׁשֶ את ָהעֹוף ְלעֹוַלת ָהעֹוףֵסֶדר ַהְקָרַבת ָקְרּבָ ין ַחּטָ ינּוִים ּבֵ  .................ְוַהׁשִ
 

 

את ָהעֹוף עֹוַלת ָהעֹוף   ַחּטָ

מֹוֵלק ֵמָהֹעֶרף ֶאת ְׁשֵני ַהִּסיָמִנים ַּגם ֶאת  ְמִליָקה
 ּוַמְפִריד ֶאת ָהֹראׁש___ ְוַגם ֶאת הַ ____ הַ 

 ִסיָמן ֶאָחד ַהֹּכֵהן מֹוֵלק ְבִצפֹוְרנֹו ֵמָהֹעֶרף 
 ___אֹו ֶאת הַ ____ אֹו ֶאת הַ ִּבְלַבד 

 ____.ְוא ַמְפִריד ֶאת הַ 

ם  ֲעבֹוַדת ַהּדָ

 
 

ַהֹּכֵהן לֹוֵחץ ֶאת ּגּוף    :ּגּוף ָהעוֹף ִמּצּוי)  1
ְוסֹוֵחט _____ ְלִקיר הַ  )ּכֹוֵלל ָהֹראׁש( ____הַ 

 .ֶאת ָדמוֹ 

 

ַהֹּכֵהן , ָהֹראׁשִלְפֵני ַהְקָטַרת   :ָהֹראׁש ִמּצּוי) 2
ְלִקיר ַהִּמְזֵּבַח  ָהעֹוף ____ ֶאת ַרק ׁשּוב לֹוֵחץ 

 __.___ֶאת ְוסֹוֵחט 

____ ֶאת ּגּוף הַ ְמַנֲעֵנַע ַהֹּכֵהן  :ַהָּזָאה )1
 ______.ּוַמִּתיז ֶאת ָדמֹו ַעל ִקיר הַ 

____ הַ ָּדם ַהֹּכֵהן סֹוֵחט ֶאת   :ִמּצּוי) 2
 ______.ְיסֹוד הַ ֶאל  ֶּׁשִּנְׁשַאר

ְמִליַחת ְוַהְקָטַרת 
 ָהרֹאשׁ 

ֶאת ָהֹראׁש ְּבֶמַלח ֶׁשְּבֹראׁש ____ ַהֹּכֵהן 
 .ּוַמְקִטיר אֹותוֹ ______ הַ 

 ּגּוף ָהעֹוף
 ָּבֲעָזָרה______ ֶנֱאַכל לַ 

 ______.ְוא ִנְקַטר ֵמַעל הַ 

ָלַכת ַהזֶֶּפק  ______ ַהֻּקְרְקָבן ְוהַ ______ הֹוָצַאת הַ  ְוכו'ַהׁשְ
 .  ַהִּמְזֵּבחַ _____ ּבְ -ְוַהְׁשָלָכָתם ֶאל ְמקֹום ַהֶּדֶׁשן

ּבוֹ  ּסּוַע ָהעֹוף ִמּגַ ִמַּגּבֹו ְוא ַמְבִּדיל ֶאת ____ ַהֹּכֵהן קֹוֵרַע ֶאת הַ  ׁשִ
 ____.ָּכל הַ 

ֶאת ָהעֹוף ְּבֶמַלח ֶׁשְּבֹראׁש ____ ַהֹּכֵהן  ְמִליָחה ְוַהְקָטָרה
 .ּוַמְקִטיר אֹותוֹ ______ הַ 

 

ל  .ג ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ׁשֶ לָקְרּבָ  ּדָ

 .חֹוֵטאִמְנַחת ?  ֵאיֶזה ָקְרָּבן ֵמִביא ַהַּדל

 

 _______.ֶׁשל ִחיִטים ְלֵבית הַ  ______ֵמִביא ִעָּׂשרֹון )1

 ____.לַ  ָׁשֵרת ּומֹוִליכוֹ   ֶאת ַהֹּסֶלת ְלתֹו ְּכִליׁשֹופֵ )2

 ______.ְונֹוֵגַע ְּבחּודֹו ֶׁשל הַ ______ הַ ַהֹּכֵהן ַמִּגיׁש ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשְּבתֹוכֹו )3

 .נֹוָסף_____ ּוַמְכִניס ֶאת ַהֹּקֶמץ ְלתֹו ְּכִלי ______ קֹוֵמץ ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו ִמּתֹו הַ )4

 .ֶׁשְּבֹראׁש ַהִּמְזֵּבחַ _____ ַלִּמְזֵּבַח ּומֹוְלחֹו ֵמֲעֵרַמת הַ ַהֹּקֶמץ ַהֹּכֵהן מֹוִלי ֶאת )5

 .ּוַמְקִטירוֹ ַהְּגדֹוָלה ַעל ַּגֵּבי ַהַּמֲעָרָכה _____  ֶאת הַ ַהֹּכֵהן ַמְׁשִלי)6

 .ַלֲאִכיָלה_______ ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ְמַקְּבִלים הַ ַהֹּסֶלת ֶאת )7

ר              ...לוֹ  ְוִנְסַלח... ַהּכֵֹהן ָעָליו ְוִכּפֶ
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  ַוִּיְקָרא ָּפָרַׁשת
  
  
  
  
  
  
  

   כ"ו -י"ד ָּפסּוק  ְלֶּפֶרק ה'ֲחָזָרה ֲעבֹוַדת 
  

  

  

ן  ם  ָקְרּבָ   ָאׁשָ

  
  

  
  

  

  

  

  

   :ֶיְׁשָנם ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ָקְרָּבנֹות ָאָׁשם
  

  ָאָׁשם ְּגֵזלֹות)3ָאָׁשם ָּתלּוי  )2ָאָׁשם ְמִעילֹות ) 1

  

  

ם ְמִעילֹותא.    .ָאׁשָ

י " ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ   ה'"ֶנֶפׁש ּכִ

  ?_______________________________________________________ָחָטאַּבֶּמה 

ר ֶחְטאוֹ הּוא ַמה  ּפֵ ְתּכַ יִּ ֵדי ׁשֶ   ?ָצִריךְ ַלֲעׂשֹות ּכְ

  .ַמה ֶׁשָּלַקח ֵמַהֶהְקֵּדׁש -______ ְמַׁשֵּלם ֶאת הַ  הּוא .א

 .ּוַמְחִזיר ַלֶהְקֵּדׁש - ֵמַהֶּקֶרן ______ הּוא מֹוִסיף עֹוד  .ב

 ַלֹּכֵהן __ ___ֵמִביא ָקְרָּבן .ג

  _____.ִׁשְקֵלי הַ __ א ָּפחֹות ִמ  :ֶעְרּכוֹ  .  ָׁשִנים__ :ִּגילוֹ .   ָּתִמים_____ :ִמין ַהָּקְרָבן•      

 .לוֹ______ ַהֹּכֵהן ְיַכֵּפר ָעָליו ֵמַחָּטאתוֹ ְוה' וְ 
  

  

לּוי. ב ם ּתָ   .ָאׁשָ

ל ִמְצֹות " ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא ְוָעׂשְ יָנה ְולֹא ָיַדעה' ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ ר לֹא ֵתָעׂשֶ   ..."ֲאׁשֶ

ק ִאם ָעַבר ?  ָחָטאַּבֶּמה  ּפֵ ק ִאם ָעַבר הּוא ִמְסּתַ ּפֵ ק ִאם ָעַבר הּוא ִמְסּתַ ּפֵ ק ִאם ָעַבר הּוא ִמְסּתַ ּפֵ מֵ ____ ____ ____ ____ ׁשֶַחּיָב ָעֶליָה ׁשֶַחּיָב ָעֶליָה ׁשֶַחּיָב ָעֶליָה ׁשֶַחּיָב ָעֶליָה ______ (______ (______ (______ (הּוא ִמְסּתַ מֵ ּבְ מֵ ּבְ מֵ ּבְ         ........אֹו ֹלאאֹו ֹלאאֹו ֹלאאֹו ֹלא) ) ) ) ִזידִזידִזידִזידּבְ
ְוָאַכל ֶאָחד ֵמֶהם ְוא יֹוֵדַע ִאם ____ ְוַהְּׁשִנָּיה ִעם ____ ַאַחת ִעם , ֶׁשָהיּו ְלָפָניו ְׁשֵּתי ַצָּלחֹות :ְּכגוֹן

  ַּלַחת אֹו ֶׁשָאַכל ֵמַהּצַ , ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ִאּסּור ָּכֵרת ְּבֵמִזיד" א ַּתֲעֶׂשה"ְוָעַבר ַעל _____ ָאַכל ְּבׁשֹוֵגג ֵמהַ 

   .____ְוָאז א ָעַבר ׂשּום _____ ֶׁשל הַ 

ר ֶחְטאוֹ הּוא ַמה  ּפֵ ְתּכַ יִּ ֵדי ׁשֶ   ?ָצִריךְ ַלֲעׂשֹות ּכְ

  .ּוִמְתַּכֵּפר לוֹ . ִׁשְקֵלי ַהֹּקֶדׁש___ ְוָׁשְויֹו ְלָפחֹות  ,ָׁשִנים__ ַאִיל ָּתִמים ֶּבן____,  הּוא ֵמִביא ָקְרָּבן

  ____.ִאם הּוא ָחָטא אֹו א ) ָאָׁשם ָּתלּוי(ָסֵפק ַנאי ֶׁשֲעַדִין ֵיׁש לֹו ַא ֶזה ְמַכֵּפר ַרק ִּבְת 

  ________.ַחָּיב ְלָהִביא עֹוד ָקְרָּבן, ֲאָבל ִאם נֹוַדע לֹו ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבַוָּדאּות ֶּׁשָחָטא
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ֵזלֹות. ג ם ּגְ ֵלם       .ָאׁשָ         :ַהׁשְ

ֲעִמיתוֹ " י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ַבה' ְוִכֵחׁש ּבַ   ..." ֶנֶפׁש ּכִ

ָבִרים       ה ּדְ ָ ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ִהְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ ֶ ָבִריםָאָדם ׁשּ ה ּדְ ָ ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ִהְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ ֶ ָבִריםָאָדם ׁשּ ה ּדְ ָ ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ִהְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ ֶ ָבִריםָאָדם ׁשּ ה ּדְ ָ ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ִהְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּבְ ֶ   ::::ָאָדם ׁשּ

דֹון ִפּקָ   .ִלְׁשמֹור______ הּוא ִׁשֵּקר ֶׁשא ָנְתנּו לֹו  .ּבְ

ְתׂשּוֶמת ָיד   _____.א ִהְלוּו לֹו  -_____ הּוא ִׁשֵּקר ֶׁשא ָנְתנּו לֹו  .אֹו ּבִ

  .ֵמֲחֵברֹו ֶּכֶסף____ אֹו ֶׁשהּוא  .אֹו ְבָגֵזל

ק ֶאת ֲעִמיתוֹ    .ֶּכֶסף ֶׁשּלוֹ ______ הּוא ַמְכִחיׁש ֶׁשא ַחָּיב לַ  .אֹו ָעׁשַ

הּ    .אֹוָתּה____ ּוְמַׁשֵּקר ֶׁשא _____ הּוא ָמָצא  .אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֵחׁש ּבָ

ֶקר ע ַעל ׁשָ ּבַ    . ֶׁשהּוא א ַחָּיב לוֹ _____ ְוהּוא  ...ְוִנׁשְ

  

  ִהְכִחיׁש ֶאת ֲחֵברוֹ ְוָכַפר ְּבָממוֹן) 1: ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּוב' ִאם ָעָׂשה ֶאת 

  ְוֵהִבין ֶּׁשָחָטא ְוהוָֹדּה ַעל ֶחְטאוֹ  -ַעל ָּכ ַלֶּׁשֶקר _____ ְוַגם ) 2                                                   

  :ְּדָבִרים ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְתַּכֵּפר לוֹ ג' ַחָּיב ַלֲעׂשוֹת 

  )...ֶׁשא ִׁשֵּלם ְוכו' \ֶׁשא ֶהְחִזיר  \ֶׁשָּלַקח  \ֶאת ַמה ֶׁשָּגַזל ( _____  ְלַהְחִזיר ֶאת הַ  )1

  .ַעל ַהֶּקֶרן ּוְלִתּתֹו ְלִמי ֶׁשַחָּיב לוֹ ______ ְלהֹוִסיף ַּגם  )2

  . ִׁשְקֵלי ַהֹּקֶדׁש___ ָׁשִנים ְוָׁשְויֹו ְלָפחֹות __ ַאִיל ָּתִמים ֶּבן - ____ ְלָהִביא ָקְרָּבן ) 3

ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני                                                                                                                                                                                                                                                                     ...ְוִנְסַלח לוֹ ה' ְוִכּפֶ

    

    

  ?ר ַהְקָרָבתוֹ ֶׁשל ַהָּקְרָבן ָאָׁשםַמה ֵסדֶ 

  .ֵמַהַהְקָטָרה ָוֵאיָל הּוא ְּכמוֹ ָקְרָּבן ַחָּטאת ָיִחיד ,ַעד ַהַהְקָטָרה הּוא ְּכמוֹ ָקְרָּבן עוָֹלה

  . ּוִמְתַוֶּדה______ ַעל ֹראׁש הַ ____ ַהחֹוֵטא סֹוֵמ ֶאת  )2______ ֲהָבַאת ַהָּקְרָבן ְלֵבית הַ  )1

____ הַ  )5______ ְמַקֵּבל ֶאת ַהָּדם ּומֹוִליכֹו לַ ____ הַ  )4  .ֶאת ַהָּקְרָבן_____ ן ַהֹּכהֵ  )3

                  __.ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהם  )______ִמַּתַחת ְלחּוט הַ (ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ___ _זֹוֵרק ֶאת הַ 

. ְוִניתּוחוֹ ______ ַהְפָׁשַטת הַ  )7. ַהִּמְזֵּבחַ ֶׁשל _____ ַלְּיסֹוד הַ ____ ַהֹּכֵהן ׁשֹוֵפ ֶאת ְשָייֵרי הַ  )6

ְׁשָאר ַהָּבָׂשר ֶנֱאָכל  )10_______ ּוַמְקִטיָרם ַעל הַ מֹוֵלַח ) 9ַהֹּכֵהן מֹוִציא ֶאת ָהֵאמּוִרים  )8

  . ָּבֲעָזָרה______ לַ 


