
  

                          ____________________ֵׁשםבס"ד  
     

                          
  

  ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה
  כ"חֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  ד' –א' ְּפסּוִקים 
  

ְגֵדי ַהּכֵֹהן ~~~~   ~~~~ּבִ

  ___ ______ֶשה' ִמֵּלא אֹוָתם ּבְ ? __________ ִמי ַיֲעֶׂשה ֶאת ִּבְגֵדי ַהֹּכֵהן

  _________.ַעל ְיֵדי הַ ? ְּבַמה ְמַקְּדִׁשים ּוַמְכִניִסים ֶאת ַהֹּכֵהן ִלְכהּוָנה

  "...ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו"

  ?ֶׁשַּיֲעׂשּו ַלֹּכֵהן ָּגדֹולה' ֵאּלּו ְּבָגִדים ִצָּוה : ַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק

1  _______(2  _______(3  _______(4____(  _____5 _______(6________(  

  ?ֵאּלּו ְׁשֵני ְּבָגִדים נֹוָסִפים ָהיּו ַלֹּכֵהן ֶׁשא ֻמְזָּכִרים ְּבָפסּוק

  ?______________ַמּדּוַע ֵאיָנם ֻמְזָּכִרים ֵּבין ָּכל ַהְּבָגִדים)_______. 2)_______ 1

  

  )?ָּכל ַהְּׁשמֹוָנה(ַמה ֵסֶדר ַהְלָּבַׁשת ַהְּבָגִדים 

  .ֲחגֹוָרה ֵמַעל ַהְּכֹתֶנת) ______ = 3  ) ______ ______2  ______) __1

  .ַלְמִעילְוֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ִׁשֵּמׁש ַּגם ֲחגֹוָרה  -) _______ 5  ) ________4

  )_______.8  )________. 7  . ַהָּקׁשּור ָלֵאפֹוד -) ________ 6

  ?ְוא ַלֹּכֵהן ֶהְדיֹוט ַלֹּכֵהן ַהָּגדוֹלֵאילּו ַאְרָּבָעה ְּבָגִדים ָהיּו ַרק 

1  _______(2  _______(3  _______(4_________(  

  ).ְּכִפי ֶׁשָרִאינּו(ְּבָגִדים __ יֹוֵצא ֶׁשַּלֹּכֵהן ַהָּגדֹול ָהיּו 

  .ְּבָגִדים__ ְוַלֹּכֵהן ֶהְדיֹוט ָהיּו ַרק 

  _______ )4)_______  3____ _____  )2)_______  1ְוֵהם 



 ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד

  
  

  ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד
  
  
  
  ָהֵאפֹוד   

                -1- בס"ד  ֵׁשם____________________          

     
                          

  

  ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה
  כ"חֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 

  י"ג –ה' ְּפסּוִקים 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

 .ֲאִריַגת ָהֵאפוֹד
 

 

 

  ? ים ָאְרגּו ֶאת ָהֵאפֹודֵמֵאּלּו סּוֵגי חּוִט 

  _____ חּוֵטי) 3_____ חּוֵטי) 2____ חּוֵטי) 1          

  _______חּוֵטי) 5______  חּוֵטי) 4               

  ?ְּבַיַחד ֶׁשֵּמֶהם ָאְרגּו ֶאת ָהֵאפֹוד) ִחְּברּו(=ַּכָּמה חּוִטים ָׁשְזרּו 

  .ם עֹוד חּוט ֶאָחד ִמָּזָהבחּוִטים ְוהֹוִסיפּו ָלהֶ  6ִמָּכל סּוג ָׁשְזרּו 

u  חּוִטים 7= ָזָהב _ חּוִטים ְוהֹוִסיפּו עֹוד חּוט _ ֵמַהְּתֵכֶלת ָׁשְזרּו.  

u  חּוִטים 7= ָזָהב _ חּוִטים ְוהֹוִסיפּו עֹוד חּוט _ ֵמָהַאְרָּגָמן ָׁשְזרּו.  

u  חּוִטים 7= ָזָהב _ חּוִטים ְוהֹוִסיפּו עֹוד חּוט _ ָׁשְזרּו ָׁשִני ֵמַהּתֹוַלַעת.  

u  חּוִטים 7= ָזָהב _ חּוִטים ְוהֹוִסיפּו עֹוד חּוט _ ָׁשְזרּו ָמְׁשָזר ְוַגם ֵמַהֵּׁשׁש.  

  .ְוִאּתֹו ָאְרגּו ֶאת ָהֵאפֹודחּוט ֶאָחד חּוִטים ֶׁשִּמֻּכָּלם ָעׂשּו   28=  7+7+7+7ַס ַהֹּכל 

  .צּוָרתוֹ  -ָהֵאפוֹד 

  ____. ְוָהָיה ֻמָּנח ְּבַגּבֹו ֶׁשל הַ ____ צּוַרת ָהֵאפֹוד ְּכמֹו ִסיָנר ֶׁשל 

  .ֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתוֹ 

  ______.ְׁשִׁשיֵמש ֲחגּוָרה לַ , ָהֵאפֹוד____ ֵמַעל ָהֵאפֹוד ָהָיה ֶאת 

 ~~~~ ָהֵאפֹוד ~~~~
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  .ַעְצמוֹ _____ ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ָהָיה ָעׂשּוי ֵמאֹוָתם חּוִטים ְּכמֹו הַ 

                 ._____ְוהּוא ָהָיה ָארּוג ְּבַיַחד ִעם הַ 
  

  .ִכְתפוֹת ָהֵאפוֹד
  

  

ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּו ַעל __ ִחְּברּו ִּבְתִפיָרה ֶאת ) ְּבַגב ַהֹּכֵהן(ְקָצֹות ָהֵאפֹוד  ִּבְׁשֵני

  .ָהֵאפֹודֶׁשל ַּגם ַהְּכֵתפֹות ָהיּו ֲעׂשּויֹות ֵמאֹוָתם חּוִטים . ִּכְתֵפי ַהֹּכֵהן ְוָיְרדּו ְקָצת ִמְּלָפָניו
  

  

  

  .ַאְבֵני ֹׁשַהם ַעל ִּכְתפוֹת ָהֵאפוֹד
  

  

ֲאָבִנים __ ּוְבתֹוָכם ִהִּניחּו , _____ָּתְפרּו ְׁשֵּתי ִמְׁשְּבצֹות ִמ _____ הַ ִּכְתפֹות ְׁשֵּתי ַעל 

  _____.ְיָקרֹות ֶׁשְּׁשָמם 

  .ְׂשָרֵאלִׁשְבֵטי יִ __ ֶאת ֵׁשמֹות _____) ַעל ְיֵדי ּתֹוַלַעת (ַעל ָהֲאָבִנים ָהֵאּלּו ָחְרטּו 

 _____".ְוֶאת ֵׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן הַ ____ ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמֹוָתם ַעל ָהֶאֶבן הָ "

  ______.ְלִפי ֵסֶדר " ְּכתֹוְלֹדָתם? "ַמה ֵסֶדר ְּכִתיַבת ְׁשמֹות ַהְּׁשָבִטים

  

  

  

_________  
_________  
_________  
_________  
_________  
_________  

  

  _________  
_________  
_________  
_________  
_________  
_________  

  .אֹוִתּיֹות=  __ אֹוִתּיֹות   25             +       אֹוִתּיֹות  25                                                                                                                                                                               
  

  

  

  .ַאְבֵני ִזָּכֹרן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ָהֲאָבִנים ַהָּללּו ִעם ֵׁשמֹות ַהְּׁשָבִטים ַהֲחרּוִטים ַעל ְׁשֵּתי ְּכֵתָפיו  __ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ָנָׂשא ֶאת 

ַוִּיְזֹּכר ִצְדָקָתם ְוֵיִטיב _____ ֹות הַ ֶׁשִּיְרֶאה ֶאת ֵׁשמ –ה' ִלְפֵני ______ ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו לְ 

  .ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְזכּוָתם
  

  

  .ִמְׁשְּבצוֹת ָזָהב

  ,חּוץ ִמְׁשֵּתי ַהִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ֶׁשָהיּו ַעל ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד ְּבִכְתֵפי ַהֹּכֵהן

ֵתפֹות ּוָבֶהם ִחְּברּו ֶאת ִּבְקֵצה ַהּכְ  -ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ַעל ִּכְתֹפת ָהֵאפֹוד __ ָהיּו עֹוד 

  _____.ַׁשְרְׁשרֹות הַ 

   

ְּכתוֹב ֶאת ְׁשמוֹת 
ַהְּׁשָבִטים 

 ."םְּכתוְֹלֹדתָ "



 

        שם:____________________  בס"ד
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  ֲעבֹוַדת ֲחָזָרה ְוִסּכּום
ַצּוֶה ת ּתְ ָרׁשַ ֶרק , ּפָ  ל' – כ"ח פס' י"דּפֶ
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ן                     ןַהחֹׁשֶ   ַהחֹׁשֶ

  ~~~~~~~~   ל' – כ"ח פס' י"דָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה ֶּפֶרק ~~~~~~~~    
  

  

  .ֲאִריַגת ַהֹחֶׁשן 

  ? ֵמֵאּלּו סּוֵגי חּוִטים ָעׂשּו ֶאת ַהֹחֶׁשן

 _______חּוֵטי) 5______ חּוֵטי) 4_____ חּוֵטי) 3_____ חּוֵטי) 2____ חּוֵטי) 1

  ?ְּבַיַחד ֶׁשֵּמֶהם ָאְרגּו ֶאת ַהֹחֶׁשן) ִחְּברּו(=ָׁשְזרּו ַּכָּמה חּוִטים 

  .חּוִטים ְוהֹוִסיפּו ָלֶהם חּוט ֶאָחד ִמָּזָהב 6ִמָּכל סּוג ָׁשְזרּו 

u  ַחּוִטים 7= ָזָהב _ חּוִטים ְוהֹוִסיפּו עֹוד חּוט _ ָׁשְזרּו  ְּתֵכֶלתֵמה.  

u  ָחּוִטים 7= ָזָהב _ עֹוד חּוט  חּוִטים ְוהֹוִסיפּו_ ָׁשְזרּו  ַאְרָּגָמןֵמה.  

u  ַחּוִטים 7= ָזָהב _ חּוִטים ְוהֹוִסיפּו עֹוד חּוט _ ָׁשְזרּו ָׁשִני  ּתוַֹלַעתֵמה.  

u  ַחּוִטים 7= ָזָהב _ חּוִטים ְוהֹוִסיפּו עֹוד חּוט _ ָׁשְזרּו ָמְׁשָזר  ֵּׁשׁשְוַגם ֵמה.  

  .ְוִאּתֹו ָאְרגּו ֶאת ַהֹחֶׁשןחּוט ֶאָחד ׂשּו חּוִטים ֶׁשִּמֻּכָּלם עָ   28=  7+7+7+7ַס ַהֹּכל 
   

  

  

  

  .ִמּדוֹת ַהֹחֶׁשן  
  

  

  

  .ַאָּמה: __ ַהֹחֶׁשןֹרַחב 

 ְוצּוָרתֹו צּוַרת ַמְלֵּבן –ַאָּמה ָהָיה  ַהֹחֶׁשן ִלְפֵני ֶׁשִּקְּפלּו אֹותוֹ ֹאֶר.  

  .ַאָּמה__ ַאָּמה ַעל  ___: ּוִמָּדתוֹ  - ּוַע ִנְהֶיה ִרּבֶׁשַהֹחֶׁשן ָּכ __  ְל ֶאת ֹאֶר ַהֹחֶׁשן ִקְּפלּו 
  

  

  

  

  .ִמְׁשְּבצוֹת ַאְבֵני ַהֹחֶׁשן 
  

  

  .ָעׂשּו ִמְׁשְּבצֹות ֲחלּולֹות ֶּׁשְּבתֹוָכם ִהְכִניסּו ֶאת ַאְבֵני ַהֹחֶׁשן____ ִמ 

  .ְיָקרֹותָהֲאָבִנים הַ ___ ּוְבתֹוָכם ִהְכִניסּו ֶאת . ִמְׁשְּבצֹות? ___ ַּכָּמה ִמְׁשְּבצֹות ָהיּו
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  ? __ַּכָּמה טּוִרים ֶׁשל ֲאָבִנים ָהיּו ַּבֹחֶׁשן      .ַאְבֵני ַהֹחֶׁשן 

  ? ___  ְּבָכל טּור ַּכָּמה ֲאָבִנים ֻׁשְּבצּו

  . ֲאָבִנים ְיָקרֹות___ ַס ַהֹּכל ָהיּו ַּבֹחֶׁשן = 
  

  

  

  

  .ַהֵּסֶדרַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק ֶאת ְׁשמוֹת ָהֲאָבִנים ְלִפי 
  

ר 
טּו

א'
 

 

_____  _____  _____  

ב'
ר 

טּו
 

 
_____  _____  _____  

ג'
ר 

טּו
 

 

_____  _____  _____  

ד'
ר 

טּו
 

 

_____  _____  _____  

  

  

  

  
  

  .ֵׁשמוֹת ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל          
  

  

  

  ._____ִׁשְבֵטי ת ֶבן ְוֶאֶבן ָחְרטּו ֶאת ֵׁשמוֹ ַעל ָּכל אֶ 

  ____.ַעל ְיֵדי ּתֹוַלַעת ? ַעל ָהֶאֶבן ֶאת ְׁשמֹות ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלֵאי ָחְרטּו 

  . ְלִפי ֵסֶדר ֻהַלְדָּתם? ַמהּו ֵסֶדר ַהֵּׁשמֹות

  .ָבִטים ְלִפי ֵסֶדר ֻהַלְדָּתםַהְׁשֵלם ֶאת ְׁשמוֹת ַהְּׁש 
  

  

  

ר 
טּו

א'
 

 

1.  

  ְראּוֵבן

2.  

  ִׁשְמעוֹן
3.  

_____  

ב'
ר 

טּו
 

 

4.  

  ְיהּוָדה
5.  

_____  

6.  

_____  

ג'
ר 

טּו
 

 

7.  

_____  

8.  

_____  

9.  

_____  

ד'
ר 

טּו
 

 

10.  

_____  

11.  

_____  

12.  

  ִּבְנָיִמין
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   .ַהַּטָּבעוֹת ָהֶעְליוֹנוֹת ֶׁשל ָהֹחֶׁשן

  . ָטהֹור____ ַטָּבעֹות ִמ __ ַהֹחֶׁשן ָעׂשּו ֶׁשל ַּבָּקֶצה ָהֶעְליֹון 

  .ָהֵאפֹודְלִכְתפֹות ּוְבתֹוָכם ָׂשמּו ֶאת ַהַּׁשְרְׁשָראֹות ֶׁשִחְּברּו ֶאת ָהֹחֶׁשן 

  .ְרְׁשָראוֹת ַהֹחֶׁשןַׁש 

 ִמָּזָהב____ ַׁשְרְׁשָראֹות ְק  2" =ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת"ַׁשְרׁשֹות __ ַהֹחֶׁשן ָעׂשּו ַּבָּקֶצה ָהֶעְליֹון ֶׁשל 

  .ְּבתֹו ְׁשֵּתי ַהַּטָּבעֹותאֹוָתם ְוָׂשמּו , ָטהֹור

  ְּבצֹות ִלְׁשֵּתי ַהִּמְׁש ִחְּברּו ֶאת ַהָּקֶצה ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהַּׁשְרְׁשָראֹות 

  ___._הַ ַּבַּצד ַהִּקְדִמי ֶׁשל  –ֶׁשִּבְקֵצה ְּכֵתפֹות ָהֵאפֹוד 

  .ַּטָּבעוֹת ְלַחֵּבר ֶאת ַהָּקֶצה ַהַּתְחּתוֹן ֶׁשל ַהֹחֶׁשן

  ֶׁשל ַהֹחֶׁשן ָלֵאפֹודֶחְלקוֹ ַהַּתְחּתוֹן ְּכֵדי ְלַחֵּבר ֶאת 

  .יִמי ַהְּמֻקָּפלַּבֵחֶלק ַהְּפנִ  –ַטָּבעֹות ִמָּזָהב ַּבֹחֶׁשן __ ָעׂשּו 

  ִּכְתפוֹת ָהֵאפוֹדַטָּבעֹות נֹוָספֹות ָעׂשּו ַּבָּקֶצה ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל __ וְ 

  ֶׁשָּקַׁשר _____ְוֶאת ַהֹחֶׁשן ִחְּברּו ְלִכְתפֹות ָהֵאפֹוד ַעל ְיֵדי חּוט 

  .ָהֵאפֹוד__ _ְּכֵדי ֶׁשַהֹחֶׁשן א ָיזּוז ִמ , ֵּבין ַטְּבעֹות ָהֹחֶׁשן ְלַטְּבעֹות ָהֵאפֹוד

  ."ָּתִמידה' ְלִזָּכֹרן ִלְפֵני " 

___ __ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו לְ ַהְּׁשָבִטים ַהֲחרּוִטים ּבֹו ִעם ֵׁשמֹות ____ הַ ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ָלַבׁש ֶאת 

ַוִּיְזֹּכר ִצְדָקָתם ְוֵיִטיב ִלְבֵני _____ ִׁשְבֵטי ֶׁשִּיְרֶאה ֶאת ֵׁשמֹות  –. ָּתִמידה' ִלְפֵני טֹוב 

  .ָרֵאל ִּבְזכּוָתםִיְׂש 
  

  

  

  

ַהָּגדֹול __ ____ְּבתֹו ַהֶּקֶפל ֶׁשל ַהֹחֶׁשן ִהְכִניסּו ֶאת ֵׁשם הַ        .אּוִרים ְותּוִמים

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ִמְתָּבְרִרים ַהְּׁשֵאלֹות ֶּׁשָּׁשֲאלּו ֶאת  _____"אּוִרים וְ "ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא 

 ___"__ֹחֶׁשן "ּיֹות ַהְּתׁשּוָבה ֵמה' ִנְהיּו ּבֹוְלטֹות ּוְמִאירֹות ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֶׁשאֹוִת 

 



 

 בס"ד  ֵׁשם____________________          

     

  ַצֶּוהָּפָרַׁשת ְּת 

  כ"חֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 
  ל"ה -ל"א ְּפסּוִקים 

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  .ֲאִריַגת ַהְּמִעיל
 

 

 

  ____.ֶׁשָעָליו ָקׁשּור הַ ____ ְוַתֲעֶׂשה ֶאת הַ  –"? ְמִעיל ָהֵאפוֹדְוָעִׂשיָת ֶאת : "ַמה ַהֵּפרּוׁש

  _____.ֻּכּלֹו ִמ ?  ִמַּמה ָהָיה ָעׂשּוי ַהְּמִעיל

  .צּוָרתוֹ  

  ____.ָהָיה ֶּפַתח ָעגֹול ְלַהְכִניס ּבֹו ֶאת הַ _____ ַּבָּקֶצה ָהֶעְליֹון ֶׁשל הַ 

ִקְּפלּו ֶאת ַהֶּפַתח ָהֶעְליֹון ְּכַלֵּפי ְּפִנים ְוָתְפרּו אֹותֹו   ?ַמה ָעׂשּו ְּכֵדי ֶׁשַהְּמִעיל א ִיָּקַרע 

  __. _ְּכֵדי ֶּׁשִּיְהֶיה ָעֶבה וְ 

  .ַּפֲעמוֹן ְוִרּמוֹן

  ______.וְ ? ______ ַמה ָעׂשּו ַעל ַהָּקֶצה ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהְּמִעיל

  )________3)_______  2)_______  1ִמ ? ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ָהִרימֹוִנים

  .ָטהֹור_____ ִמ ? ִמַּמה ָהיּו ֲעׂשּוִיים ַהַּפֲעמֹוִנים

  _____.  ?ַמה ָּתלּו ְלַיד ָּכל ִרּמֹון

  ?__ַּכָּמה ִרּמֹוִנים ָהיּו? __ ים ָהיּוַּכָּמה ַּפֲעמֹונִ 

  ? ָמַתי ִיְׁשְמעּו ֶאת ַהֹּכֵהן ַעל ְיֵדי ִצְלצּול ַהַּפֲעמֹוִנים

  .ֵמֹאֶהל מֹוֵעד____ ּוְכׁשֶ , ְלָׁשֵרת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד_____ ְּכׁשֶ 

  ? ___________________ַמה ַיֲעֶׂשה ַהֹּכֵהן ְוא ָימּות

__________________________.____________  

  

  ?ֵאי ָּכתּוב ַּבּתוָֹרה
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  _________ֻּכּלֹו ִמְּתֵכֶלת

ַהֶּפַתח ָהֶעְליֹון ִמְתַקֵּפל 

  ____________ְלִבְפִנים 

  __________ַעל ַהָּקֶצה

  _________ֹאֶהל מֹוֵעד 

  

  

ִעיל ~~~    ~~~ַהּמְ



 

 ֵׁשם____________________           בס"ד

     

  ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה

  כ"חֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 
  ל"ט – ול"ְּפסּוִקים 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

יץ יָת ּצִ   ...ְוָעׂשִ
  _____._____?  ַהִּציץִמַּמה ָהָיה ָעׂשּוי 

  ____.?__________ֵאּלּו ִמִּלים ָחְרטּו ָעָליו ְּבצּוָרה ּבֹוֶלֶטת

  .______לְ  _____ִמ    ?ַמה ָהָיה ָאְרּכוֹ ?____________ ַמה ָהָיה ָרְחּבוֹ 

  ? ___ַּכָּמה חּוִטים ִהְכִניסּו ָּבֶהם ?___ַּכָּמה ְנָקִבים ָהיּו ּבֹו ְּכֵדי ְלקֹוְׁשרֹו ְלֹראׁש ַהֹּכֵהן

  _______ִמֶּצֶמר ָצבּוַע ּבְ ? ִמַּמה ֲעׂשּוִיים ַהחּוִטים

ְוַהחּוט ָהֶאְמָצִעי ָהָיה עֹוֵבר  ,ים ֶׁשַּבְּצָדִדים ִהִּקיפֹו ֶאת ֹראׁשֹו ִמְּׁשֵני ְצָדָדיוְׁשֵני ַהחּוִט 

  .ֶׁשל ַהֹּכֵהן ָּגדֹול ____ּבְ ? ְוָכל ְקָצוֹות ַהחּוִטים ָהיּו ִנְקָׁשִרים ַיְחָּדיו  ,_____ֵמַעל הַ 

א ַאֲהֹרן ְוָהָיה ַעל ֵמַצח  ָד ַאֲהֹרן ְוָנׂשָ יםֶאת ֲעֹון ַהּקֳ   ...ׁשִ
  ?__________________________________________ַעל ַמה ְמַכֵּפר ַהִּציץ

________________________________________________________  

ִמידִמְצחֹו ְוָהָיה ַעל    ...ּתָ
  ?ֶאָּלא ַרק ִּבְׁשַעת ֲעבֹוָדתוֹ " ָּתִמיד"ֲהֵרי א ָהָיה לֹוֵבׁש ֶאת ַהִּציץ ", ָּתִמיד"ַמה ַהֵּפרּוׁש 

  א':__________________________________________________ֵּפרּוׁש 

  ב':__________________________________________________ֵּפרּוׁש 

_________________________________________________________  

  

  

  

  

  

ֹתֶנת   ?____________ַמִהי צּוָרָתּה?_______ ה ַהְּכֹתֶנתִמַּמה ֲעׂשּויָ            ּכְ
   ?______ִמַּמה ֲעׂשּוָיה ַהִּמְצָנֶפת    ִמְצֶנֶפת 
  _________)_2 ______)___1(ויקהל לט,כט) ? ִמַּמה ָעׂשּוי ָהַאְבֵנט    ַאְבֵנט 

                                                                             3_(_______ 4___________(  
  



 

  -1-    _______________________םׁשֵ בס"ד  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
  ְּתַצֶּוה ָּפָרַׁשת 

  מ"ו –ְּפסּוִקים א'  ֶּפֶרק כ"ט
  

  ְמַצֶּוה ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלֲעׂשוֹת ֶאת ֵסֶדר ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאיםה' 

  .ֶׁשְּלַאֲחֵריֶהם ִיָּכְנסּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִלְכהּוָנה

  

  ?ְלֹמֶׁשה ָלַקַחתה' מֹות ָאַמר ֵאילּו סּוֵגי ְּבהֵ 

  :___ַהַּכּמּות:______ סּוג ַהְּבֵהָמה )1

 ____.ְּבִלי "ְּתִמיִמם":___  ַהַּכּמּות:______ סּוג ַהְּבֵהָמה )2

  ?ַלֲעׂשֹותה' ֵאילּו ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ְלָחִמים ָאַמר 

  :___ ַהַּכּמּות.   ַמּצֹות______  )1

 :___ַהַּכּמּות.   ַמּצֹות______  )2

ְוֶאת ָּכל ַהְּלָחִמים , ְלָחִמים ___ַס ַהֹּכל ָהיּו :___   ַהַּכּמּות.   ַמּצֹות____ __ )3

 __.ֵהִניחּו ְּבתֹו הַ 

  ?ֶאת ַמה ְמָקְרִבים ֶלָחֵצר ַהִּמְׁשָּכן

  ___.ַהֻּמָּנִחים ְּבתֹו הַ _____ הַ  30 )1

 ֶאָחד___  )2

 _____.ְׁשֵני  )3

 ____.ַאֲהֹרן ּו )4

  

  

  

  ַהְלָּבָׁשָתםוְ ָניו ְטִביַלת ַאֲהֹרן ּובָ 

  .ַּבִּמְקֶוה? ______ ַמה עֹוִׂשים ַאֲהֹרן ּוָבָניו ַּבֲחַצר ַהִּמְׁשָּכן

  ?__ ַּכָּמה ְּבָגִדים ִהְלִּביׁש ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ְלַאַחר ֶׁשָּטַבל

  ?______ֵאיֶזה ֶבֶגד ָלַבׁש ַאֲהֹרן ְלַבד
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  .ְועֹוֶׂשה ּבֹו ְׁשֵּתי ְּפֻעּלֹות______ ְלַאַחר ִמֵּכן ֹמֶׁשה לֹוֵקַח ֶאת ֶׁשֶמן הַ 

  .ֶׁשל ַאֲהֹרן______ ַעל הַ ____ יֹוֵצק  )1

 ______.הַ  אֹותֹו ְּבֶׁשֶמן) מֹוֵרחַ (מֹוֵׁשַח  )2

  ?______.ָלְבׁשּו ְלַבדֶבֶגד ֵהם ֵאיֶזה ?__ ַּכָּמה ְּבָגִדים ִהְלִּביׁש ֹמֶׁשה ֶאת ָּבָניו ֶׁשל ַאֲהֹרן
  

  

  

 ַהְקָרַבת ַהָּפר

  

  _____.ָקְרַּבן ? ֵאי ִנְקָרא ַהָּקְרָּבן ֶׁשל ַהָּפר

  .מֹוֵעד_____ ֹמֶׁשה ְיָקֵרב ֶאת ַהָּפר ְלֶפַתח 

  .ַהָּפר____ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ? _____ ֹרן ּוָבָניו ִלְפֵני ֶׁשּׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהָּפרַמה ַיֲעׂשּו ַאהֲ 

  ____.ֶאת ַהָּפר מּול ַהֶּפַתח ֶׁשל אֹוֶהל _ ___ְלַאַחר ִמֵּכן ֹמֶׁשה 
  

 ְזִריַקת ַהָּדם

 

  ְּבֶאְצָּבעוֹ ___ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִיַּקח ִמַּדם הַ 

  .ַמָּתנֹות 4= ַח ַקְרֹנת ַהִּמְזּבֵ _ _ְוִיְמַרח ַעל 

  ____._הַ  ____ִיְׁשֹּפ ֶאל ? ַמה ַיֲעֶׂשה ִעם ַהָּדם ֶּׁשִּנְׁשַאר

  ?ֵמַהָּפר ַיְקִטיר ֹמֶׁשה ַעל ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאּלּו ֵאָבִרים(י"ג) ַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק 

  )ַהֵּמַעִים_____ (=ַהְמַכֶּסה ֶאת הַ ____ הַ  )1

 .ֵבדְקָצת ֵמַהּכָ  ִעם -_____ ֶׁשַעל הַ ____ הַ  )2

 ______ְׁשֵּתי הַ  )3

 ._____)ַעל הַ (=ֲעֵליֶהם  ֲאֶׁשר_____ הַ  )4

  ?ֵאילּו ֵאָבִרים ִיְׂשֹרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנהי"ד) (ַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק 

  ַהָּפר____  )1

 ֶׁשל ַהָּפר____  )2

    __.  ֶׁשל הַ ) ַהֶּזֶבל(=_____  )3

  ...ַחָּטאת הּוא
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 ַהְקָרַבת ָהַאִיל ָהִראׁשוֹן

  

  _____.ָקְרָּבן ? ֵאי ִנְקָרא ַהָּקְרָבן ֶׁשל ָהַאִיל ָהִראׁשֹון

  .ָהַאִיל____ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ?  _____ ַמה ַיֲעׂשּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִלְפֵני ֶׁשּׁשֹוֲחִטים ֶאת ָהַאִיל

  .ֵּכן ֹמֶׁשה ִיְׁשֹחט ֶאת ָהַאִילּוְלַאַחר ִמ 

  ְזִריַקת ַהָּדם ?ַמה ַיֲעֶׂשה ֹמֶׁשה ְלַאַחר ְׁשִחיַטת ָהַאִיל ָהִראׁשֹון

  __.ַמְּתנֹות ֶׁשֵהן __  - ֶׁשל ָהַאִיל ַהָּׁשחּוט ְוַיֶּזה ִמָּסִביב ַלִּמְזֵּבַח __ ִיַּקח ִּבְכִלי ֶאת הַ 

  

  

  

ָּכ יֹוֵצא ֶׁשּזֹוֵרק ִּבְׁשֵּתי ְזִריקֹות , ָּכל ְזִריָקה ְּבִפָּנה נֹוֶפֶלת ַעל ְׁשֵּתי ְצָדִדים ֶׁשל ַהִּמְזֵּבחַ , ְׁשֵּתי ְזִריקֹות ִּבְׁשֵּתי ִּפּנֹות(

  .)ַעל ַאְרַּבע ְצָדֵדי ַהִּמְזֵּבחַ ַּדם 
  

  

  ______ְוֶאת _____ ְוִיְרַחץ ַּבַּמִים ֶאת  ֶאת ָהַאִיל ַיְחֹּת ֹמֶׁשה ַלֲחָלִקים ֶׁשּלוֹ 

___ ְלַנַחת  -הּוא ַלה'  "עוָֹלה" -ַהִּמְזֵּבַח ַעל ה_____ ַיְקִטיר אֹוָתם ִעם ַהְּנָתִחים ְוִעם וְ 

  .ַלה'

  

  ~~~~ָהַאִיל ָהִראׁשוֹן הּוא ָקְרָּבן עוָֹלה ְוֻכּלוֹ ִנְקָרב ְועוֶֹלה ַלה' ְלֵריַח ִניחוַֹח ~~~~ 

  
  

  

  

 ַהְקָרַבת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני

  

  _____.ָקְרָּבן ______ = ֵאיל הַ ? ָבן ֶׁשל ָהַאִיל ַהֵּׁשִניֵאי ִנְקָרא ַהָּקְר 

  .ָהַאִיל____ ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ?  _____ ַמה ַיֲעׂשּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִלְפֵני ֶׁשּׁשֹוֲחִטים ֶאת ָהַאִיל

  .ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֹמֶׁשה ִיְׁשַחט ֶאת ָהַאִיל

  .ְזִריַקת ַהָּדם

  :ת ִמַּדם ָהַאִיל ַהֵּׁשִני ְוָלִׂשים ְּבֶאְצָּבעֹו ַעלְמַצֶּוה ֶאת ֹמֶׁשה ָלַקחַ ה' 

1(  ַהְיָמִנית ֶׁשל ַאֲהֹרן ּוָבָניו____ ְּתנּו.  

 .ַהְיָמִנית ֶׁשל ַאֲהֹרן ּוָבָניו____ ֹּבֶהן  )2

 .ַהְיָמִנית ֶׁשל ַאֲהֹרן ּוָבָניו____ ֹּבֶהן  )3
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  __.ְׁשֵּתי ַמָּתנֹות ֶׁשֵהן  -ְוִלְזֹרק ֵמַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמָּסִביב 

  _____ְמַצֶּוה ֶאת ֹמֶׁשה ָלַקַחת ֵמַהָּדם ֶׁשִּנְזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֶּׁשֶמן הַ ה' 

  ______ְוַעל _____ ּוְלַהּזֹות ַעל 

  .ִאּתוֹ _ _____ ____ְוַעל _____ ְוַעל             

  ______.ֵהם ּוִבְגֵדיֶהם ִיְהיּו  ,ָּבָניו ּוִבְגֵדיֶהם, ַהָּדם ַעל ַאֲהֹרןַהָּזַאת ְוַעל ְיֵדי 
  

  

  

  

  .ִחְלקּו ִלְׁשלוָֹׁשה ֲחָלִקים" ֵאיל ַהִּמּלּוִאים" –ֶאת ָהַאִיל ַהֵּׁשִני 

  ת ְיֵמי ְּבִׁשְבעַ ׁשֶ (=ָנְתנּו ַלַּמְקִריב  ב'ְוֵחֶלק ִהְקִריבּו ַלה'  א'ֵחֶלק 

  )ַאֲהֹרן ּוָבָניו( .ָנְתנּו ַלְּבָעִלים ֶׁשל ָהַאִיל ג'ְוֵחֶלק ) ָהָיה ֹמֶׁשהֶּזה ַהִּמּלּוִאים 
  

  

  .ַלה' –א' ֵחֶלק 

  ?ָיִניפּו ְוַיְקִטירּו ַלה' ַעל ַהִּמְזֵּבחַ , ֵאּלּו ֲחָלִקים ֵמָהַאִיל ַהֵּׁשִני ִיְקחּו (כ"ב)ַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק 

  ____ֶאת הַ  )1

 _____ֶאת הַ וְ  )2

 )ַהֵּמַעִים_____ (=ַהֲמַכֶּסה ֶאת הַ _____ ְוֶאת הַ  )3

 .ֶׁשַעל ַהָּכֵבד____ ְוֶאת הַ  )4

 ____.ְוֶאת ְׁשֵּתי הַ  )5

 .ֶׁשַעל ַהְּכָליֹות____ ֶאת הַ  )6

 .ַהָּיִמין___ ֶאת  )7

  ?ַמה עֹוד ָלְקחּו ְּכֵדי ְלַהְקִריָבם ְּבַיַחד ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

  . ַמּצֹות ֶאָחד____ ּו, ַמּצֹות ַאַחת, ____ ַמּצֹות ֶאָחד____  -.ְׁשלֹוָׁשה סּוֵגי ְלָחִמים

  _____ְוֶאת ַהֹּכל ָיִׂשים ֹמֶׁשה ַעל ַּכּפֹות ַהָּיַדִים ֶׁשל 

  ֶׁשל ַאֲהֹרן ֶאת ְיֵדיֶהם____ ּוִמַּתַחת ְיֵדי ַאֲהֹרן ַיִּניחּו הַ 

  ה'ָיִניפּו ֶאת ֶחְלֵקי ָהַאִיל ְוג' ַהַחּלֹות ִלְפֵני  ּוִמַּתַחת ְיֵדי כּוָּלם ָיִניַח ֹמֶׁשה ֶאת ָיָדיו ּוְבַיַחד

  _____.ֵמִרים וְ _____ מֹוִלי ּו - 

         . ְלֵריַח ִניחֹוַח ַלה' __ ______ְוֶאת ַמה ֶׁשֵהִניפּו ִיַּקח ֹמֶׁשה ִמָּיָדם ְוַיְקִטיר ַעל הַ 

  

 הבעלים בעבודה הבאה. שמקבל המקריב והחלק שמקבלהחלק 
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ךְ -   -ֶהְמׁשֵ
  
  

  

  

  

 יַהְקָרַבת ָהַאִיל ַהֵּׁשנִ 
 

 

 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  )ֶׁשְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים ָהָיה ֶזה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו(   ַלֹּכֵהן ַהַּמְקִריב  –' בֵחֶלק 

  

  _____ ֶאת הַ ַרק   ?ִיַּקח ֹמֶׁשה ְלַעְצמֹו ְלָמָנהֵמֵאיל ַהִּמּלּוִאים ֵאיֶזה ֵחֶלק 

)_______.  2)_______ 1 ?ְמַקֵּבל ַהֹּכֵהן ִמָּקְרָּבנֹות ְׁשָלִמים ְרִגיִלים ֵאּלּו ְׁשֵני ֲחָלִקים

  __. ְוֶאת ַהּׁשֹוק ִהְקִטירּו לַ _____ ֹמֶׁשה ִקֵּבל ַרק ֶאת הַ ______ ְוַרק ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי הַ 

  __.___ ְּתנּוָפה ִלְפֵניאֹותֹו ָיִרים ? ַמה ַיֲעֶׂשה ֹמֶׁשה ִלְפֵני ֶׁשֹּיאַכל ֶאת ֶחְלקוֹ 

 _____.ַמֲעֶלה ּו_____ מֹוִלי ּו?  ֵאי עֹוִׂשים ְּתנּוָפה

  ?ַמה ִיְהֶיה ֹחק ְלעֹוָלם – "ְוָהָיה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ְלֹחק עוָֹלם"

  .ְלָמָנה ___ְוהַ ____ ֶׁשַהֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֶאת ָקְרָּבן ַהְּׁשָלִמים ְיַקֵּבל ָּתִמיד ֵמַהָּקְרָּבן ֶאת הַ 

  

  )ַאֲהֹרן ּוָבָניוָהיּו ֵאּלּו ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים ֶׁשְּבִׁשְבַעת (     ַלְּבָעִלים –' גק ֵחלֶ  

  ). ָהַאִיל(=ֶאת ָקְרָּבן ַהְּׁשָלִמים ֶׁשֵהִביאּו ֶּׁשִּנְׁשַאר ְיַקְּבלּו ַהְּבָעִלים ___ ֶאת ְּבַׂשר הַ 

ּלּוִאים  ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ׁשִ ת ְׁשָאר ְּבַׂשר ָהַאִיל ְוֶאת ַהְּלָחִמים ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִקְּבלּו אֶ ּבְ

  .ֶׁשִּנְׁשֲארּו ַּבָּסל ְוַעל ְיֵדי ֲאִכיָלָתם ֵהם ִמְתַקְּדִׁשים ִלְכהּוָנה

  ____ ____.ַרק ַּבֲחַצר  –" ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש? "ֶאת ְּבַׂשר ָהַאִיל ְיַבְּׁשלּו ֵהיָכן 

  .ַלְּזָכִרים____ = ּו____ ַרק לְ ? ֶאת ַהָּבָׂשרֻמָּתר ֶלֱאכוֹל ְלִמי 

  .ֹאֶהל מֹוֵעד____ ַרק ּבְ ? ֶאת ַהָּבָׂשרֹיאְכלּו ֵהיָכן 

ֶנְחָׁשִבים ְלָקָדִׁשים ַקִּלים ִויכֹוִלים ) א ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים(ְׁשָאר ָקְרָּבנֹות ְׁשָלִמים 

ִיְׂשָרֵאל ְוַגם כּוָּלם ְיכֹוִלים ְּבַמֲחֵנה  –מֹוֵעד ___ ְלַבְּׁשָלם ּוְלָאְכָלם ַּגם ִמחּוץ ְלָחֵצר 

  .ָקָדִׁשים _____ֶנְחָׁשִבים ֵהם ְ ֹ ֹ ְֹוַרק ַעְכָׁשו ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים  .ֶלֱאכֹול ִמְּבָׂשרוֹ 
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  ?ְלַאֲהֹרן ּוָבָניו ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ְּבַׂשר ָהַאִיל ְוַהְּלָחִמים ֲאֶׁשר ַּבָּסלְיֻכַּפר ַמה 

  _____. לֶ  ֶׁשָהיּו ָלֶהם ַעד ַהּיֹום ִלְפֵני ֶׁשִּנְתַקְּדׁשּו____ ַהָּזרּות ְוהַ 

  ".ֵהם____ ִּכי ? "ּוַמּדּועַ __.  ְלָכל ָאָדם ? ְלִמי ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמְּבַׂשר ָהַאִיל

  ֶאת ְּבַׂשר ֵאיל ַהִּמּלּוִאים ְיכוִֹלים ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶלֱאכוֹל ַרק ְּביוֹם ַהַהְקָרָבה

  .ּוַבַּלְיָלה ֶׁשְּלַאֲחָריו

  ?ִמְּבַׂשר ַהִּמּלּוִאים ַעד ַהֹּבֶקר) ִיָּׁשֵאר(=ִאם ִיָּוֵתר ַיֲעׂשּו ַמה 

  .ִּכי קֹוֶדׁש הּוא -ֶאת ַהָּבָׂשר ֶּׁשִּנְׁשַאר _____ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ְלָבָניו ַאֲחָריו –ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש 

ְּכֵדי ְלַקְּדׁשֹו ַיֲעׂשּו ִאם רֹוִצים ְלַהְכִניס ִלְכהּוָנה ֹּכֵהן ָּגדֹול ַאֵחר ִמָּבָניו ֶׁשל ַאֲהֹרן ַמה 

  ?הּוָנהִלכְ 

 _____.ִּבְגֵדי ַהֹּכֵהן הַ _ _ַיְלִּביׁשּו אֹותֹו ֶאת  )1

  ...)ֶאָּלא ְּכמֹוָתם, ָלאו ַּדְוָקא ֶאת אֹוָתם ַהְּבָגִדים ֶׁשָהיּו ַעל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן( 

  .ְוַרק ַאַחר ָּכ ִיָּכֵנס ִלְכהּוָנה ְּגדוָֹלה_____. ָיִמים __ הּוא ִיְלַּבׁש ֶאת ַהְּבָגִדים  )2
 

 

 

  "ָעִׂשיָת ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ָּכָכהוְ "

  .ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִּצָּוה______ הַ ___  ְמַצֶּוה ֶאת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ֵסֶדר ִׁשְבַעת ה' 

  _____. ֵּכיָון ֶׁשִאם ֶיְחַסר ַמֶּׁשהּו ִמָּכל ַהֵּסֶדר ָהָאמּור ַאֲהֹרן ּוָבָניו א ִיְתַקְּדׁשּו לְ 

ָלֵכן ָצִרי ַלֲעׂשֹות ֶאת ֵסֶדר ַהְּדָבִרים   .ָׁשַמִים____ ְבדּו ִּבְכהּוָנה ִיְתַחְּיבּו ִמיָתה ְוִאם ַיעַ 

  .ְּבִדּיּוק ּוְלַאֲחֵריֶהם ִיָּכְנסּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִלְכהּוָנה ְּגדֹוָלה
  

  

  

  

  .ְוִקּדּוׁש ַהִּמְזֵּבחַ ַּכָּפָרה 

  .ְּפֻעּלוֹתָׁשלוֹׁש ְזֵּבַח ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִנְצַטָּוה ַלֲעׂשוֹת ִּבְׁשִביל ְלַכֵּפר ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ַהִּמ 

  .ֶאָחד_____ ַּפר ______ ְלַהְקִריב ְּבָכל יֹום ִמִּׁשְבַעת ְיֵמי הַ  )1

 )ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ  4ְּבֶאְצָּבעֹו ַעל ______. (ְלַהּזֹות ֶאת ָּדם ַהָּפר ַעל הַ = ְלָחטֹות  )2

 _____.הַ ____ ִלְמֹׁשַח אֹותֹו ּבְ  )3

  .ַהֳּקָדִׁשים_____ ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהִּמְזֵּבַח ִנְהָיה לְ 

ְויּוַכל ) ֲאִפילּו ִאם ִנְטָמא אֹו ִנְפַסל(ִיְהֶיה ָקדֹוׁש _____ ְוָכל ָקְרָּבן ֶׁשַּיֲעֶלה ַעל הַ 

  ______.ְלַהְקִטירֹו ַעל הַ 

  



 

 בס"ד ֵׁשם____________________          

     

  ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה

  
  
  
  

  כ"טֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 
  מ"ב –ל"ח ְּפסּוִקים 

  
  
  
  
  

  

  

ִמיד      ן ַהּתָ   ָקְרּבָ
  ?ֵאּלּו ְּבֵהמֹות לֹוֵקַח ַהֹּכֵהן ְלָקְרָּבנֹות ַהָּתִמיד   

  ____.ִים לַ ְׁשנַ  -____ ְּכָבִׂשים ְּבֵני ___   

  ?___________ָהִראׁשוֹןַהֹּכֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהֶּכֶבׂש  ָמַתי  

  ?_____________ַהֵּׁשִניָמַתי ַהֹּכֵהן ַמְקִריב ֶאת ַהֶּכֶבׂש   

  

  

  

  ?ֵאּלּו ְׁשלוָֹׁשה ְּדָבִרים נוָֹסִפים ְמִביִאים ִעם ָּכל ֶּכֶבׂש ְלָקְרַּבן ַהָּתִמיד

ֵהִביאוּ ג'  ָבִרים ׁשֶ ּמּות  :ַהּדְ   ?ֲעבּור ַמה ֱהִביאּום  ?ַמִהי ַהּכַ

  .ְנָסִכים_____ לְ   ____________  )_____.1

  ____.ִלְבלֹול ּבֹו ֶאת הַ   ____________  )_____.2

  .ַהַּיִין_____ לְ   ____________  )_____.3

  

  ______ְּדָבִרים ֵאּלּו ְמִביִאים ַּגם ִעם ָּתִמיד ֶׁשל 

  _________ְוַגם ִעם ָּתִמיד ֶׁשל  

  _____.ָקְרָּבן ?  ֵאיֶזה סּוג ָקְרָּבן הּוא  

  ?________________________________ֵהיָכן ַמְקִריִבים אֹותוֹ   

  "ֶּפַתח ֹאֶהל מוֵֹעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה"

  ?ִיְקַּבע ְזַמן ַוְיַדֵּבר ִעם ֹמֶׁשהה' ֵהיָכן 

  :____________________.אֹוְמִריםְוֵיׁש :__________________ ֵיׁש אֹוְמִרים

    



 

 בס"ד ֵׁשם____________________          

     

  ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה

  
  
  
  

  'לֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק 
  י' – א'ְּפסּוִקים 

  
  
  
  

  
  

  

ָהב         ַח ַהזָּ   ִמְזּבֵ

     .ָטהֹור____ ְוִצּפּו אֹותֹו ּבְ  ______ֵמֲעֵצי ?  ָעׂשּוי ַהִּמְזֵּבחַ ִמַּמה ָהָיה 

  ?________ַמה ָּגְבהוֹ ".    ָרבּוַע ִיְהֶיה"  -?______.  ַמה ָרְחּבוֹ ______   ?ַמה ָאְרּכוֹ 

סּוק ק ֵמַהּפָ     ?ֶאת ַמה ִצּפּו ְּבָזָהב ָטהֹור  :ַהֲעּתֵ

  _______".ְוֶאת    ָסִביב______ ְוֶאת ____ ֶאת "                    

  __.?__________ַמה ָעׂשּו ְּבֹראׁש ַהִּמְזֵּבַח ִמָּסִביב

  __________________________ֶאָּלא ?_________. ְלֵאיֶזה ִמְזֵּבַח א ָהָיה ַּגג

  ...ַטָּבעֹות ִּבְׁשֵּתי ִּפּנֹוָתיו___ ֵיׁש אֹוְמִרים  )"ְלַמְׁשָמעּות""י ספר עפ(? ַּכָּמה ַטָּבעֹות ָעׂשּו לוֹ 

  .דְׁשַּתִים ְּבָכל צַ , ַטְּבעֹות___ ְוֵיׁש אֹוְמִרים                  

  ?_________ִמַּמה ֲעׂשּויֹות ַהַּטָּבעֹות

  ______.ְּכֵדי ֶׁשַּיְכִניסּו ָּבֶהן ֶאת הַ   –_____" ְלָבִּתים לְ ? "ְלֹצֶר ַמה ָעׂשּו ֶאת ַהַּטָּבעֹות

  ______ּבַ ? ֵהיָכן ִהְכִניסּו אֹוָתם?________ ַּכָּמה ַבִּדים ָהיּו?______.   ַמה ֶזה ַּבִּדים

  ?__________.ַּבֶּמה ִצּפּו אֹוָתם?__________.  ִמַּמה ֵהם ֲעׂשּוִיים

  ?_________________________________________ֵהיָכן ָעַמד ִמְזֵּבַח ַהָּזָהב

ים   ְקטֶֹרת ַסּמִ
  .________________________?____ַמה ֻמָּתר ְלַהְקִטיר ַעל ִמְזֵּבַח ַהָּזָהב

  )_________.4)_____.  3) _____.  2_____.  ְקֹטֶרת ) 1? ָעָליוַמה ָאסּור ְלַהֲעלֹות 

  .  ___ ?ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום ִהְקִטיר ְקֹטֶרת ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 

ַעם ַאַחת  ____________).    ְמַנֶּקה אֹוָתן ִמ (ֶאת ַהֵּנרֹות _____ ַּבְּזַמן ׁשֶ  - ____ּבַ ּפַ

  . ֶאת ַהֵּנרֹות______ ַּבְּזַמן ׁשֶ  -_________ ּבְ ּוַפַעם ַאַחת 

  ?___________ַמִהי ַּכּמּות ַהְּקֹטֶרת ֶׁשַּמְקִטיר ְּבָכל ַּפַעם

  ?_________________________.ָמַתי הּוא ַהּיֹום ַהָּיִחיד ֶׁשֻּמָּתר ְלַהּזֹות ָעָליו ָּדם

  


