בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ח
סוּקים א' – ד'
פְּ ִ

~~~~ ִּבגְ ֵדי הַ ּכֹהֵ ן ~~~~
ִמי ַיע ֲֶשׂה אֶ ת בִּ גְ ֵדי הַ כֹּהֵ ן? __________ ֶשה' ִמלֵּא אוֹתָ ם בְּ ___ ______
ִיסים אֶ ת הַ כֹּהֵ ן לִ כְ הוּנָה? עַ ל יְ ֵדי הַ _________.
בְּ מַ ה ְמ ַק ְדּ ִשׁים וּמַ כְ נ ִ
"וְ אֵ לֶּה הַ בְּ ג ִָדים אֲ ֶשׁר ַיעֲשׂוּ"...
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק :אֵ לּוּ בְּ ג ִָדים ִצוָּ ה ה' שֶׁ ַיּעֲשׂוּ ַלכֹּהֵ ן גָּדוֹל?
________(6 _______(5 _____ ____(4 _______(3 _______(2 _______(1
אֵ לּוּ ְשׁנֵי בְּ ָג ִדים נוֹסָ פִ ים הָ יוּ ַלכֹּהֵ ן ֶשׁא מֻ זְ ָכּ ִרים בְּ פָ סוּק?
 ._______(2 _______(1מַ דּוּעַ אֵ ינָם מֻ זְ ָכּ ִרים בֵּ ין כָּל הַ בְּ ג ִָדים?______________

מַ ה סֵ ֶדר הַ לְ בָּ ַשׁת הַ בְּ ג ִָדים )כָּל הַ ְשּׁמ ֹונָה(?
________ (1

 = ______ (3 ______ ______ (2חֲ גו ָֹרה מֵ עַ ל הַ כְּ ֹתנֶת.

________ (4

 - _______ (5וְ חֵ ֶשׁב הָ אֵ פוֹד ִשׁמֵּ שׁ גַּם חֲ גו ָֹרה ל ְַמעִ יל.

 - ________ (6הַ ָקּשׁוּר לָאֵ פוֹד.

.________(7

._______(8

אַרבָּ עָ ה בְּ ג ִָדים הָ יוּ ַרק ַלכֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל וְ א ַלכֹּהֵ ן הֶ ְדיוֹט?
אֵ ילוּ ְ
_________(4 _______(3 _______(2 _______(1
יוֹצֵ א ֶשׁ ַלּכֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל הָ יוּ __ בְּ ג ִָדים )כְּ פִ י ֶשׁ ָר ִאינוּ(.
וְ ַלכֹּהֵ ן הֶ ְדיוֹט הָ יוּ ַרק __ בְּ ג ִָדים.
וְ הֵ ם _______ (4 _______(3 _____ ____ (2 _______(1

בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ח
סוּקים ה' – י"ג
פְּ ִ

פוד ~~~~
~~~~ הָ ֵא ֹ
אֲ ִריגַת הָ אֵ פוֹד.
אָרגוּ אֶ ת הָ אֵ פוֹד?
חוּטים ְ
מֵ אֵ לּוּ סוּגֵי ִ

כִּ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד
חֵ שֶׁ ב הָ אֵ פוֹד

הָ אֵ פוֹד

 (1חוּטֵ י____  (2חוּטֵ י_____  (3חוּטֵ י_____
 (4חוּטֵ י______  (5חוּטֵ י_______
אָרגוּ אֶ ת הָ אֵ פוֹד?
חוּטים ָשׁזְ רוּ )= ִחבְּ רוּ( בְּ יַחַ ד ֶשׁמֵּ הֶ ם ְ
כַּמָּ ה ִ
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ לָהֶ ם עוֹד חוּט אֶ חָ ד ִמזָּ הָ ב.
ִמכָּל סוּג ָשׁזְ רוּ ִ 6
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
 uמֵ הַ ְתּ ֵכלֶת ָשׁזְ רוּ _ ִ
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
אַרגָּמָ ן ָשׁזְ רוּ _ ִ
 uמֵ הָ ְ
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
 uמֵ הַ תּ ֹולַעַ ת ָשׁנִ י ָשׁזְ רוּ _ ִ
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
 uוְ גַם מֵ הַ ֵשּׁשׁ מָ ְשׁזָר ָשׁזְ רוּ _ ִ
אָרגוּ אֶ ת הָ אֵ פוֹד.
חוּטים ֶשׁ ִמּ ֻכּלָּם עָ שׂוּ חוּט אֶ חָ ד וְ ִאתּ ֹו ְ
ִ
סַ  הַ כֹּל 28 = 7+7+7+7

צוּרתוֹ.
הָ אֵ פוֹד ָ -
צוּרת הָ אֵ פוֹד כְּ מ ֹו ִסינָר ֶשׁל ____ וְ הָ יָה מֻ נָּח בְּ גַבּ ֹו ֶשׁל הַ ____.
ַ

חֵ ֶשׁב אֲ ֻפ ָדּתוֹ.
גוּרה ַל______.
מֵ עַ ל הָ אֵ פוֹד הָ יָה אֶ ת ____ הָ אֵ פוֹדְ ,שׁ ִשׁימֵ ש חֲ ָ
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חוּטים כְּ מ ֹו הַ _____ עַ ְצמ ֹו.
חֵ ֶשׁב הָ אֵ פוֹד הָ יָה עָ שׂוּי מֵ אוֹתָ ם ִ
וְ הוּא הָ יָה אָרוּג בְּ יַחַ ד עִ ם הַ _____.

כִ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד.
ירה אֶ ת __ כִּ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּלְ ְשׁלוּ עַ ל
בִּ ְשׁנֵי ְקצָ וֹת הָ אֵ פוֹד )בְּ גַב הַ כֹּהֵ ן( ִחבְּ רוּ בִּ ְתפִ ָ
חוּטים ֶשׁל הָ אֵ פוֹד.
כִּ ְתפֵ י הַ כֹּהֵ ן וְ י ְָרדוּ ְקצָ ת ִמלְּ פָ נָיו .גַּם הַ כְּ תֵ פוֹת הָ יוּ עֲשׂוּיוֹת מֵ אוֹתָ ם ִ

אַבְ נֵי שֹׁהַ ם עַ ל כִּ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד.
עַ ל ְשׁ ֵתּי כִּ ְתפוֹת הַ _____ ָתּפְ רוּ ְשׁ ֵתּי ִמ ְשׁבְּ צוֹת ִמ_____ ,וּבְ ת ֹוכָם ִהנִּיחוּ __ אֲ בָ נִים
יְ ָקרוֹת ֶשׁ ְשּׁמָ ם _____.
עַ ל הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לּוּ חָ ְרטוּ )עַ ל יְ ֵדי תּ ֹולַעַ ת _____( אֶ ת ֵשׁמוֹת __ ִשׁבְ טֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל.
" ִשׁ ָשּׁה ִמ ְשּׁמוֹתָ ם עַ ל הָ אֶ בֶ ן הָ ____ וְ אֶ ת ֵשׁמוֹת הַ ִשּׁ ָשּׁה הַ נּוֹתָ ִרים עַ ל הָ אֶ בֶ ן הַ _____".
מַ ה סֵ ֶדר כְּ ִתיבַ ת ְשׁמוֹת הַ ְשּׁבָ ִטים? "כְּ תוֹלְ דֹתָ ם" לְ פִ י סֵ ֶדר ______.

כְּ תוֹב אֶ ת ְשׁמוֹת
הַ ְשּׁבָ ִטים
"כְּ תוֹלְ דֹתָ ם".

_________
_________
_________
_________
_________
_________
 25או ִֹתיּוֹת

_________
_________
_________
_________
_________
_________
+

 25או ִֹתיּוֹת = __ או ִֹתיּוֹת.

אַבְ נֵי זִ כָּ רֹן לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
רוּטים עַ ל ְשׁ ֵתּי כְּ תֵ פָ יו
אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן נ ָָשׂא אֶ ת __ הָ אֲ בָ נִים הַ לָּלוּ עִ ם ֵשׁמוֹת הַ ְשּׁבָ ִטים הַ חֲ ִ
יִּהיוּ לְ ______ לִ פְ נֵי ה' – ֶשׁיִּ ְראֶ ה אֶ ת ֵשׁמוֹת הַ _____ וַ יִּ זְ כֹּר ִצ ְד ָקתָ ם וְ י ִֵטיב
כְּ ֵדי ֶשׁ ְ
לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בִּ זְ כוּתָ ם.

ִמ ְשׁבְּ צוֹת זָהָ ב.
חוּץ ִמ ְשׁ ֵתּי הַ ִמּ ְשׁבְּ צוֹת ָז הָ ב ֶשׁהָ יוּ עַ ל כִּ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד בְּ כִ ְתפֵ י הַ כֹּהֵ ן,
הָ יוּ עוֹד __ ִמ ְשׁבְּ צוֹת זָ הָ ב עַ ל כִּ ְתפֹת הָ אֵ פוֹד  -בִּ ְקצֵ ה הַ כְּ תֵ פוֹת וּבָ הֶ ם ִחבְּ רוּ אֶ ת
ַשׁ ְר ְשׁרוֹת הַ _____.

בס"ד שם____________________:

בו ַדת ֲחז ָָרה ְו ִס ּכ ּום
ֲע ֹ
ּ ָפ ָר ַׁשת ְּתצַ ּוֶהֶ ּ ,פ ֶרק כ"ח פס' י"ד – ל'
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ֹשן
הַ ח ׁ ֶ
~~~~~~~~ פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה פֶּ ֶרק כ"ח פס' י"ד – ל' ~~~~~~~~

ֹשׁן.
אֲ ִריגַת הַ ח ֶ
חוּטים עָ שׂוּ אֶ ת הַ ח ֶֹשׁן?
מֵ אֵ לּוּ סוּגֵי ִ
 (1חוּטֵ י____  (2חוּטֵ י_____  (3חוּטֵ י_____  (4חוּטֵ י______  (5חוּטֵ י_______
אָרגוּ אֶ ת הַ ח ֶֹשׁן?
חוּטים ָשׁזְ רוּ )= ִחבְּ רוּ( בְּ יַחַ ד ֶשׁמֵּ הֶ ם ְ
כַּמָּ ה ִ
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ לָהֶ ם חוּט אֶ חָ ד ִמזָּ הָ ב.
ִמכָּל סוּג ָשׁזְ רוּ ִ 6
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
 uמֵ הַ ְתּ ֵכלֶת ָשׁזְ רוּ _ ִ
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
אַרגָּמָ ן ָשׁזְ רוּ _ ִ
 uמֵ הָ ְ
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
 uמֵ הַ תּוֹלַעַ ת ָשׁנִ י ָשׁזְ רוּ _ ִ
חוּטים.
חוּטים וְ הו ִֹסיפוּ עוֹד חוּט _ זָ הָ ב = ִ 7
 uוְ גַם מֵ הַ ֵשּׁשׁ מָ ְשׁזָר ָשׁזְ רוּ _ ִ
אָרגוּ אֶ ת הַ ח ֶֹשׁן.
חוּטים ֶשׁ ִמּ ֻכּלָּם עָ שׂוּ חוּט אֶ חָ ד וְ ִאתּ ֹו ְ
ִ
סַ  הַ כֹּל 28 = 7+7+7+7

ֹשׁן.
ִמדּוֹת הַ ח ֶ
רֹחַ ב הַ ח ֶֹשׁן __ :אַ מָּ ה.
צוּרת מַ לְ בֵּ ן.
צוּרת ֹו ַ
א ֶֹר הַ ח ֶֹשׁן לִ פְ נֵי ֶשׁ ִקּפְּ לוּ אוֹת ֹו הָ יָה אַ מָּ ה – וְ ָ
וּמ ָדּת ֹו ___ :אַ מָּ ה עַ ל __ אַ מָּ ה.
אֶ ת א ֶֹר הַ ח ֶֹשׁן ִקפְּ לוּ לְ __ ָכֶּ שׁהַ ח ֶֹשׁן נ ְִהיֶה ִרבּוּעַ ִ -

ֹשׁן.
ִמ ְשׁבְּ צוֹת אַבְ נֵי הַ ח ֶ
ִמ ____ עָ שׂוּ ִמ ְשׁבְּ צוֹת חֲ לוּלוֹת ֶשּׁבְּ ת ֹוכָם ִהכְ ִניסוּ אֶ ת אַבְ נֵי הַ ח ֶֹשׁן.
כַּמָּ ה ִמ ְשׁבְּ צוֹת הָ יוּ? ___ ִמ ְשׁבְּ צוֹת .וּבְ ת ֹוכָם ִהכְ ִניסוּ אֶ ת ___ הָ אֲ בָ נִים הַ יְ ָקרוֹת.
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ֹשׁן.
אַבְ נֵי הַ ח ֶ

טוּרים ֶשׁל אֲ בָ ִנים הָ יוּ בַּ ח ֶֹשׁן? __
כַּמָּ ה ִ
כַּמָּ ה אֲ בָ ִנים שֻׁ בְּ צוּ בְּ כָל טוּר? ___
= סַ  הַ כֹּל הָ יוּ בַּ חֹשֶׁ ן ___ אֲ בָ ִנים יְ ָקרוֹת.
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק אֶ ת ְשׁמוֹת הָ אֲ בָ נִ ים לְ ִפי הַ ֵסּדֶ ר.
טוּר א'

_____ _____ _____

טוּר ב'

_____ _____ _____

טוּר ג'

_____ _____ _____

טוּר ד'

_____ _____ _____

ֵשׁמוֹת ִשׁבְ ֵטי יִ ְשׂ ָראֵ ל.
עַ ל כָּל אֶ בֶ ן וְ אֶ בֶ ן חָ ְרטוּ אֶ ת ֵשׁמ ֹות ִשׁבְ טֵ י _____.
אֵ י חָ ְרטוּ עַ ל הָ אֶ בֶ ן אֶ ת ְשׁמוֹת ִשׁבְ טֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל? עַ ל יְ ֵדי תּ ֹולַעַ ת ____.
מַ הוּ סֵ ֶדר הַ ֵשּׁמוֹת? לְ פִ י סֵ ֶדר הֻ ל ְַד ָתּם.
הַ ְשׁלֵם אֶ ת ְשׁמוֹת הַ ְשּׁבָ ִטים לְ ִפי ֵסדֶ ר הֻ ל ְַד ָתּם.
טוּר א'
טוּר ד'

.4
.6
.5
יְ הוּדָ ה _____ _____
.9
.8
.7
_____ _____ _____
.12
.11
.10
_____ _____ בִּ נְ י ִָמין

טוּר ב'

.2
.1
.3
ְראוּבֵ ן ִשׁ ְמעוֹן _____

טוּר ג'
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ֹשׁן.
הַ ַטּבָּ עוֹת הָ עֶ לְ יוֹנוֹת ֶשׁל הָ ח ֶ
בַּ ָקּצֶ ה הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל הַ ח ֶֹשׁן עָ שׂוּ __ טַ בָּ עוֹת ִמ____ טָ הוֹר.
וּבְ ת ֹוכָם ָשׂמוּ אֶ ת הַ ַשּׁ ְר ְשׁ ָראוֹת ֶשׁ ִחבְּ רוּ אֶ ת הָ ח ֶֹשׁן לְ כִ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד.

ֹשׁן.
ַשׁ ְר ְשׁ ָראוֹת הַ ח ֶ
בַּ ָקּצֶ ה הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל הַ ח ֶֹשׁן עָ שׂוּ __ ַשׁ ְרשׁוֹת "מַ ע ֲֵשׂה ֲעבֹת" =ַ 2שׁ ְר ְשׁ ָראוֹת ְק____ ִמזָּ הָ ב
טָ הוֹר ,וְ ָשׂמוּ אוֹתָ ם בְּ תוְֹ שׁ ֵתּי הַ טַּ בָּ עוֹת.
אֶ ת הַ ָקּצֶ ה ֶשׁל ְשׁ ֵתּי הַ ַשּׁ ְר ְשׁ ָראוֹת ִחבְּ רוּ לִ ְשׁ ֵתּי הַ ִמּ ְשׁבְּ צוֹת
ֶשׁבִּ ְקצֵ ה כְּ תֵ פוֹת הָ אֵ פוֹד – בַּ צַּ ד הַ ִקּ ְד ִמי ֶשׁל הַ ____.

ֹשׁן.
ַטּבָּ עוֹת לְ חַ בֵּ ר אֶ ת הַ ָקּצֶ ה הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁל הַ ח ֶ
כְּ ֵדי לְ חַ בֵּ ר אֶ ת חֶ לְ קוֹ הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁל הַ ח ֶֹשׁן לָאֵ פוֹד
ימי הַ ְמּקֻ פָּ ל.
עָ שׂוּ __ טַ בָּ עוֹת ִמזָּ הָ ב בַּ ח ֶֹשׁן – בַּ חֵ לֶק הַ פְּ ִנ ִ
וְ __ טַ בָּ עוֹת נוֹסָ פוֹת עָ שׂוּ בַּ ָקּצֶ ה הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁל כִּ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד
וְ אֶ ת הַ ח ֶֹשׁן ִחבְּ רוּ לְ כִ ְתפוֹת הָ אֵ פוֹד עַ ל יְ ֵדי חוּט _____ ֶשׁ ָקּ ַשׁר
בֵּ ין טַ בְּ עוֹת הָ חֹשֶׁ ן לְטַ בְּ עוֹת הָ אֵ פוֹד ,כְּ ֵדי שֶׁ הַ ח ֶֹשׁן א יָזוּז ִמ___ הָ אֵ פוֹד.

"לְ זִ כָּ רֹן לִ ְפנֵי ה' ָתּ ִמיד".
רוּטים בּ ֹו כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ לְ _____
אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן לָבַ שׁ אֶ ת הַ ____ עִ ם ֵשׁמוֹת הַ ְשּׁבָ ִטים הַ חֲ ִ
טוֹב לִ פְ נֵי ה' ָתּ ִמידֶ – .שׁיִּ ְראֶ ה אֶ ת ֵשׁמוֹת ִשׁבְ טֵ י _____ וַ יִּ זְ כֹּר ִצ ְד ָקתָ ם וְ י ִֵטיב לִ בְ נֵי
יִ ְשׂ ָראֵ ל בִּ זְ כוּתָ ם.

תוּמים.
אוּרים וְ ִ
ִ

בְּ תוֹ הַ ֶקּפֶ ל ֶשׁל הַ ח ֶֹשׁן ִהכְ ִניסוּ אֶ ת ֵשׁם הַ ______ הַ גָּדוֹל

אוּרים וְ _____" וְ עַ ל ְי ֵדי זֶ ה הָ יוּ ִמ ְתבָּ ְר ִרים הַ ְשּׁאֵ לוֹת ֶשּׁ ָשּׁאֲ לוּ אֶ ת
וְ הַ נּו ָֹרא ֶשׁנּ ְִק ָרא " ִ
וּמ ִאירוֹת וְ ָלכֵן נ ְִק ָרא "חֹשֶׁ ן _____"
הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל ֶשׁאו ִֹתיּוֹת הַ ְתּשׁוּבָ ה מֵ ה' נ ְִהיוּ בּוֹלְטוֹת ְ

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ח
סוּקים ל"א  -ל"ה
פְּ ִ

~~~ הַ ּ ְמ ִעיל ~~~
אֲ ִריגַת הַ ְמּעִ יל.
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ" :וְ עָ ִשׂיתָ אֶ ת ְמעִ יל הָ אֵ פוֹד"? – וְ תַ ע ֲֶשׂה אֶ ת הַ ____ ֶשׁעָ לָיו ָקשׁוּר הַ ____.
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ ְמּעִ יל? כֻּלּ ֹו ִמ_____.

צוּרתוֹ.
ָ
בַּ ָקּצֶ ה הָ עֶ לְ יוֹן ֶשׁל הַ _____ הָ יָה פֶּ תַ ח עָ גוֹל לְ הַ כְ ִניס בּ ֹו אֶ ת הַ ____.
מַ ה עָ שׂוּ כְּ ֵדי ֶשׁהַ ְמּעִ יל א יִ ָקּ ַרע ? ִקפְּ לוּ אֶ ת הַ פֶּ תַ ח הָ עֶ לְ יוֹן כְּ לַפֵּ י פְּ ִנים וְ תָ פְ רוּ אוֹת ֹו
יִּהיֶה עָ בֶ ה וְ ___.
כְּ ֵדי ֶשּׁ ְ

פַּ עֲמוֹן וְ ִרמּוֹן.
מַ ה עָ שׂוּ עַ ל הַ ָקּצֶ ה הַ ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁל הַ ְמּעִ יל? ______ וְ ______.
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים הָ ִרימ ֹונִים? ִמ ________(3 _______(2 _______(1
ִממַּ ה הָ יוּ עֲשׂוּיִ ים הַ פַּ עֲמ ֹו ִנים? ִמ_____ טָ הוֹר.
מַ ה ָתּלוּ לְ יַד כָּל ִרמּוֹן? _____.
כַּמָּ ה פַּ עֲמ ֹו ִנים הָ יוּ? __ כַּמָּ ה ִרמּ ֹו ִנים הָ יוּ?__
מָ תַ י ִי ְשׁ ְמעוּ אֶ ת הַ כֹּהֵ ן עַ ל יְ ֵדי ִצלְ צוּל הַ פַּ עֲמ ֹו ִנים?
כְּ ֶשׁ_____ לְ ָשׁ ֵרת בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,וּכְ ֶשׁ____ מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד.

אֵ י כָּ תוּב בַּ תּו ָֹרה?
כֻּלּ ֹו ִמ ְתּ ֵכלֶת_________
הַ פֶּ תַ ח הָ עֶ לְ יוֹן ִמ ְת ַקפֵּ ל
לְ בִ פְ ִנים ____________

מַ ה ַיע ֲֶשׂה הַ כֹּהֵ ן וְ א יָמוּת? ___________________ עַ ל הַ ָקּצֶ ה__________
______________________________________ .אֹהֶ ל מוֹעֵ ד _________

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ח
סוּקים ל"ו – ל"ט
פְּ ִ

ית ִ ּציץ...
וְ ָעשִׂ ָ
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ ִצּיץ? __________.
צוּרה בּ ֹולֶטֶ ת?______________.
אֵ לּוּ ִמלִּ ים חָ ְרטוּ עָ לָיו בְּ ָ
אָרכּ ֹו? ִמ_____ לְ ______.
מַ ה הָ יָה ָר ְחבּ ֹו?____________ מַ ה הָ יָה ְ
חוּטים ִהכְ ִניסוּ בָּ הֶ ם? ___
כַּמָּ ה נ ְָקבִ ים הָ יוּ בּ ֹו כְּ ֵדי לְ קו ְֹשׁר ֹו לְ רֹאשׁ הַ כֹּהֵ ן?___ כַּמָּ ה ִ
חוּטים? ִמצֶּ מֶ ר צָ בוּעַ בְּ _______
ִממַּ ה עֲשׂוּיִ ים הַ ִ
חוּטים ֶשׁבַּ ְצּ ָד ִדים ִה ִקּיפ ֹו אֶ ת רֹאשׁ ֹו ִמ ְשּׁנֵי ְצ ָד ָדיו ,וְ הַ חוּט הָ אֶ ְמצָ עִ י הָ יָה עוֹבֵ ר
ְשׁנֵי הַ ִ
חוּטים הָ יוּ נ ְִק ָשׁ ִרים י ְַח ָדּיו? בְּ ____ ֶשׁל הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל.
מֵ עַ ל הַ _____ ,וְ כָל ְקצָ ווֹת הַ ִ

וְ ָהיָה ַעל ֵמ ַצח ַאהֲ רֹן וְ נָ שָׂ א ַאהֲ רֹן ֶאת עֲ ֹון ַה ֳּק ָד ׁ ִשים...
עַ ל מַ ה ְמכַפֵּ ר הַ ִצּיץ?__________________________________________
________________________________________________________

חו ּ ָת ִמיד...
וְ ָהיָה ַעל ִמ ְצ ֹ
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ " ָתּ ִמיד" ,הֲ ֵרי א הָ יָה לוֹבֵ שׁ אֶ ת הַ ִצּיץ " ָתּ ִמיד" אֶ לָּא ַרק בִּ ְשׁעַ ת עֲבו ָֹדת ֹו?
פֵּ רוּשׁ א'__________________________________________________:
פֵּ רוּשׁ ב'__________________________________________________:
_________________________________________________________

תנֶת
ְּכ ֹ
ִמ ְצנֶפֶ ת
אַ ְבנֵט

צוּרתָ הּ?____________
ִממַּ ה עֲשׂוּ ָיה הַ כְּ ֹתנֶת?_______ מַ ִהי ָ
ִממַּ ה עֲשׂוּיָה הַ ִמּ ְצנָפֶ ת?______
ִממַּ ה עָ שׂוּי הָ אַבְ נֵט? )ויקהל לט,כט( __________(2 _________(1
___________(4 ________(3
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פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
סוּקים א' – מ"ו
פֶּ ֶרק כ"ט פְּ ִ
לּוּאים
ה' ְמצַ וֶּה אֶ ת מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ַלעֲשׂוֹת אֶ ת ֵסדֶ ר ִשׁבְ עַ ת יְ מֵ י הַ ִמּ ִ
ֶשׁלְּ אַחֲ ֵריהֶ ם יִ ָכּנְ סוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו לִ כְ הוּנָה.
אֵ ילוּ סוּגֵי בְּ הֵ מוֹת אָמַ ר ה' לְ מ ֶֹשׁה ל ַָקחַ ת?
 (1סוּג הַ בְּ הֵ מָ ה ______:הַ כַּמּוּת___:
ימם" בְּ לִ י____.
 (2סוּג הַ בְּ הֵ מָ ה ______:הַ כַּמּוּתְ " ___:תּ ִמ ִ
אֵ ילוּ ְשׁלו ָֹשׁה סוּגֵי לְ חָ ִמים אָמַ ר ה' ַלעֲשׂוֹת?
 ______ (1מַ צּוֹת .הַ כַּמּוּת___:
 ______ (2מַ צּוֹת .הַ כַּמּוּת___:
 ______ (3מַ צּוֹת .הַ כַּמּוּת ___:סַ  הַ כֹּל הָ יוּ ___ לְ חָ ִמים ,וְ אֶ ת כָּל הַ לְּ חָ ִמים
הֵ ִניחוּ בְּ תוֹ הַ __.
אֶ ת מַ ה ְמ ָק ְרבִ ים לֶחָ צֵ ר הַ ִמּ ְשׁ ָכּן?
(1

 30הַ _____ הַ מֻּ נּ ִָחים בְּ תוֹ הַ ___.

(2

___ אֶ חָ ד

(3

ְשׁנֵי _____.

(4

אַהֲ רֹן וּ____.

ְטבִ ילַת אַהֲ רֹן וּבָ נָיו וְ הַ לְ בָּ ָשׁתָ ם
מַ ה עו ִֹשׂים אַהֲ רֹן וּבָ נָיו בַּ חֲ צַ ר הַ ִמּ ְשׁ ָכּן? ______ בַּ ִמּ ְקוֶ ה.
ַכּמָּ ה בְּ ג ִָדים ִהלְ בִּ ישׁ מ ֶֹשׁה לְ אַהֲ רֹן לְ אַחַ ר ֶשׁטָּ בַ ל?__
אֵ יזֶ ה בֶ גֶד לָבַ שׁ אַהֲ רֹן לְ בַ ד?______
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לְ אַחַ ר ִמ ֵכּן מ ֶֹשׁה לו ֵֹקחַ אֶ ת ֶשׁמֶ ן הַ ______ וְ עו ֶֹשׂה בּ ֹו ְשׁ ֵתּי פְּ עֻלּוֹת.
 (1יוֹצֵ ק ____ עַ ל הַ ______ ֶשׁל אַהֲ רֹן.
 (2מו ֵֹשׁחַ )מו ֵֹרחַ ( אוֹת ֹו בְּ ֶשׁמֶ ן הַ ______.
כַּמָּ ה בְּ ג ִָדים ִהלְ בִּ ישׁ מ ֶֹשׁה אֶ ת בָּ נָיו ֶשׁל אַהֲ רֹן?__ אֵ יזֶ ה בֶ גֶד הֵ ם לָבְ שׁוּ לְ בַ ד?______.

הַ ְק ָרבַ ת הַ פָּ ר
אֵ י נ ְִק ָרא הַ ָקּ ְרבָּ ן ֶשׁל הַ פָּ ר? ָק ְרבַּ ן _____.
מ ֶֹשׁה יְ ָק ֵרב אֶ ת הַ פָּ ר לְ פֶ תַ ח _____ מוֹעֵ ד.
מַ ה ַיעֲשׂוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו לִ פְ נֵי ֶשׁשּׁוֹחֲ ִטים אֶ ת הַ פָּ ר? _____ אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם עַ ל ____ הַ פָּ ר.
לְ אַחַ ר ִמ ֵכּן מ ֶֹשׁה ____ אֶ ת הַ פָּ ר מוּל הַ פֶּ תַ ח ֶשׁל אוֹהֶ ל ____.
יקת הַ דָּ ם
זְ ִר ַ
מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ יִ ַקּח ִמ ַדּם הַ ___ בְּ אֶ צְ בָּ ע ֹו
וְ יִ ְמ ַרח עַ ל __ ַק ְרנֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ =  4מַ ָתּנוֹת.
מַ ה ַיע ֲֶשׂה עִ ם הַ ָדּם ֶשּׁנּ ְִשׁאַר? יִ ְשׁפֹּ אֶ ל ____ הַ _____.
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק )י"ג( אֵ לּוּ אֵ בָ ִרים מֵ הַ פָּ ר י ְַק ִטיר מ ֶֹשׁה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ?
 (1הַ ____ הַ ְמכַסֶּ ה אֶ ת הַ _____ )=הַ מֵּ עַ יִ ם(
 (2הַ ____ ֶשׁעַ ל הַ _____  -עִ ם ְקצָ ת מֵ הַ ָכּבֵ ד.
ְ (3שׁ ֵתּי הַ ______
 (4הַ _____ אֲ ֶשׁר ֲעלֵיהֶ ם )=עַ ל הַ _____(.
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק )י"ד( אֵ ילוּ אֵ בָ ִרים יִ ְשׂרֹף בָּ אֵ שׁ ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה?
 ____ (1הַ פָּ ר
ֶ ____ (2שׁל הַ פָּ ר
=) _____ (3הַ זֶּ בֶ ל( ֶשׁל הַ __.

חַ ָטּאת הוּא...
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הַ ְק ָרבַ ת הָ אַיִ ל הָ ִראשׁוֹן
אֵ י נ ְִק ָרא הַ ָקּ ְרבָ ן ֶשׁל הָ אַיִ ל הָ ִראשׁוֹן? ָק ְרבָּ ן _____.
מַ ה ַיעֲשׂוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו לִ פְ נֵי ֶשׁשּׁוֹחֲ ִטים אֶ ת הָ אַיִ ל? _____ אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם עַ ל ____ הָ אַיִ ל.
וּלְ אַחַ ר ִמ ֵכּן מ ֶֹשׁה יִ ְשׁחֹט אֶ ת הָ אַיִ ל.
יקת הַ דָּ ם
מַ ה ַיע ֲֶשׂה מ ֶֹשׁה לְ אַחַ ר ְשׁ ִחיטַ ת הָ אַיִ ל הָ ִראשׁוֹן? זְ ִר ַ
יִ ַקּח בִּ כְ לִ י אֶ ת הַ __ ֶשׁל הָ אַיִ ל הַ ָשּׁחוּט וְ יַזֶּ ה ִמסָּ בִ יב ל ִַמּזְ בֵּ חַ  __ -מַ ְתּנוֹת ֶשׁהֵ ן __.
יקה בְּ פִ נָּה נוֹפֶ לֶת עַ ל ְשׁ ֵתּי ְצ ָד ִדים ֶשׁל הַ ִמּזְ בֵּ חַ  ,כָּ  יוֹצֵ א ֶשׁזּו ֵֹרק בִּ ְשׁ ֵתּי זְ ִריקוֹת
) ְשׁ ֵתּי זְ ִריקוֹת בִּ ְשׁ ֵתּי פִּ נּוֹת ,כָּ ל זְ ִר ָ
אַרבַּ ע ְצ ָד ֵדי הַ ִמּזְ בֵּ חַ (.
ַדּם עַ ל ְ

אֶ ת הָ אַיִ ל י ְַחתֹּ מ ֶֹשׁה לַחֲ ל ִָקים ֶשׁלּ ֹו וְ יִ ְרחַ ץ בַּ מַּ יִ ם אֶ ת _____ וְ אֶ ת ______
וְ י ְַק ִטיר אוֹתָ ם עִ ם הַ נְּתָ ִחים וְ עִ ם ה_____ עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ " -עוֹלָה" הוּא לַה'  -לְ נַחַ ת ___
לַה'.
~~~~ הָ אַיִ ל הָ ִראשׁוֹן הוּא ָק ְרבָּ ן עוֹלָה וְ כֻלּוֹ נִ ְק ָרב וְ עוֹלֶה לַה' לְ ֵריחַ נִ יחוֹחַ ~~~~

הַ ְק ָרבַ ת הָ אַיִ ל הַ ֵשּׁנִ י
אֵ י נ ְִק ָרא הַ ָקּ ְרבָ ן ֶשׁל הָ אַיִ ל הַ ֵשּׁ ִני? אֵ יל הַ ______ = ָק ְרבָּ ן _____.
מַ ה ַיעֲשׂוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו לִ פְ נֵי ֶשׁשּׁוֹחֲ ִטים אֶ ת הָ אַיִ ל? _____ אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם עַ ל ____ הָ אַיִ ל.
וּלְ אַחַ ר ִמ ֵכּן מ ֶֹשׁה יִ ְשׁחַ ט אֶ ת הָ אַיִ ל.
יקת הַ דָּ ם.
זְ ִר ַ
ה' ְמצַ וֶּ ה אֶ ת מ ֶֹשׁה ל ַָקחַ ת ִמ ַדּם הָ אַיִ ל הַ ֵשּׁ ִני וְ ל ִָשׂים בְּ אֶ ְצבָּ ע ֹו עַ ל:
ְ (1תּנוּ ____ הַ יְ מָ ִנית ֶשׁל אַהֲ רֹן וּבָ נָיו.
 (2בֹּהֶ ן ____ הַ יְמָ ִנית ֶשׁל אַהֲ רֹן וּבָ נָיו.
 (3בֹּהֶ ן ____ הַ יְמָ ִנית ֶשׁל אַהֲ רֹן וּבָ נָיו.
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וְ לִ זְ רֹק מֵ הַ ָדּם עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִמסָּ בִ יב ְ -שׁ ֵתּי מַ ָתּנוֹת ֶשׁהֵ ן __.
וּמ ֶשּׁמֶ ן הַ _____
ה' ְמצַ וֶּ ה אֶ ת מ ֶֹשׁה ל ַָקחַ ת מֵ הַ ָדּם ֶשׁ ִנּזְ ַרק עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִ
וּלְ הַ זּוֹת עַ ל _____ וְ עַ ל ______
וְ עַ ל _____ וְ עַ ל _____ _____ ִאתּ ֹו.
וְ עַ ל יְ דֵ י הַ זָּאַת הַ דָּ ם עַ ל אַהֲ רֹן ,בָּ נָיו וּבִ גְ דֵ יהֶ ם ,הֵ ם וּבִ גְ דֵ יהֶ ם יִ ְהיוּ ______.
לּוּאים" ִחלְ קוּ לִ ְשׁלו ָֹשׁה חֲ ל ִָקים.
אֶ ת הָ אַיִ ל הַ ֵשּׁנִ י – "אֵ יל הַ ִמּ ִ
חֵ לֶק א' ִה ְק ִריבוּ לַה' וְ חֵ לֶק ב' נ ְָתנוּ לַמַּ ְק ִריב )= ֶשׁבְּ ִשׁבְ עַ ת יְמֵ י
לּוּאים זֶּ ה הָ יָה מ ֶֹשׁה( וְ חֵ לֶק ג' נ ְָתנוּ לַבְּ עָ לִ ים ֶשׁל הָ אַיִ ל) .אַהֲ רֹן וּבָ נָיו(
הַ ִמּ ִ

חֵ לֶק א' – לַה'.
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק )כ"ב( אֵ לּוּ חֲ ל ִָקים מֵ הָ אַיִ ל הַ ֵשּׁ ִני יִ ְקחוָּ ,י ִניפוּ וְ י ְַק ִטירוּ לַה' עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ?
 (1אֶ ת הַ ____
 (2וְ אֶ ת הַ _____
 (3וְ אֶ ת הַ _____ הַ מֲ כַסֶּ ה אֶ ת הַ _____ )=הַ מֵּ עַ יִ ם(
 (4וְ אֶ ת הַ ____ ֶשׁעַ ל הַ ָכּבֵ ד.
 (5וְ אֶ ת ְשׁ ֵתּי הַ ____.
 (6אֶ ת הַ ____ ֶשׁעַ ל הַ כְּ לָיוֹת.
 (7אֶ ת ___ הַ יּ ִָמין.
מַ ה עוֹד ל ְָקחוּ כְּ ֵדי לְ הַ ְק ִריבָ ם בְּ יַחַ ד עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ?
ְשׁלו ָֹשׁה סוּגֵי לְ חָ ִמים ____ -.מַ צּוֹת אֶ חָ ד ____ ,מַ צּוֹת אַחַ ת ,וּ____ מַ צּוֹת אֶ חָ ד.
וְ אֶ ת הַ כֹּל י ִָשׂים מ ֶֹשׁה עַ ל כַּפּוֹת הַ יּ ַָדיִ ם ֶשׁל _____
וּמ ַתּחַ ת יְ ֵדי אַהֲ רֹן ַי ִנּיחוּ הַ ____ ֶשׁל אַהֲ רֹן אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם
ִ
וּמ ַתּחַ ת יְ ֵדי כוּלָּם ָי ִניחַ מ ֶֹשׁה אֶ ת י ָָדיו וּבְ יַחַ ד ָינִיפוּ אֶ ת חֶ לְ ֵקי הָ אַיִ ל וְ ג' הַ חַ לּוֹת לִ פְ נֵי ה'
ִ
 מוֹלִ י וּ_____ מֵ ִרים וְ _____.וְ אֶ ת מַ ה ֶשׁהֵ ִניפוּ יִ ַקּח מ ֶֹשׁה ִמיּ ָָדם וְ י ְַק ִטיר עַ ל הַ ________ לְ ֵריחַ ִניחוֹחַ לַה'.
החלק שמקבל המקריב והחלק שמקבל הבעלים בעבודה הבאה.
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הֶ ְמ ׁ ֵשך ְ-

הַ ְק ָרבַ ת הָ אַיִ ל הַ ֵשּׁנִ י
חֵ לֶק ב' – ַלכֹּהֵ ן הַ מַּ ְק ִריב

לּוּאים הָ יָה זֶ ה מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ(
) ֶשׁבְּ ִשׁבְ עַ ת יְ מֵ י הַ ִמּ ִ

לּוּאים יִ ַקּח מ ֶֹשׁה לְ עַ ְצמ ֹו לְ מָ נָה? ַרק אֶ ת הַ _____
אֵ יזֶ ה חֵ לֶק מֵ אֵ יל הַ ִמּ ִ
אֵ לּוּ ְשׁנֵי חֲ ל ִָקים ְמ ַקבֵּ ל הַ כֹּהֵ ן ִמ ָקּ ְרבָּ נוֹת ְשׁל ִָמים ְרגִ ילִ ים? ._______(2 _______(1
וְ ַרק בְּ ִשׁבְ עַ ת יְ מֵ י הַ ______ מ ֶֹשׁה ִקבֵּ ל ַרק אֶ ת הַ _____ וְ אֶ ת הַ שּׁוֹק ִה ְק ִטירוּ ַל__.
מַ ה ַיע ֲֶשׂה מ ֶֹשׁה לִ פְ נֵי ֶשׁיֹּאכַל אֶ ת חֶ לְ ק ֹו? י ִָרים אוֹת ֹו ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי _____.
אֵ י עו ִֹשׂים ְתּנוּפָ ה? מוֹלִ י וּ_____ מַ ֲעלֶה וּ_____.
"וְ הָ יָה לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו לְ חֹק עוֹלָם" – מַ ה יִ ְהיֶה חֹק לְ ע ֹולָם?
ֶשׁהַ כֹּהֵ ן הַ מַּ ְק ִריב אֶ ת ָק ְרבָּ ן הַ ְשּׁל ִָמים יְ ַקבֵּ ל ָתּ ִמיד מֵ הַ ָקּ ְרבָּ ן אֶ ת הַ ____ וְ הַ ___ לְ מָ נָה.

חֵ ֶלק ג' – לַבְּ עָ לִ ים

לּוּאים הָ יוּ אֵ לּוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו(
) ֶשׁבְּ ִשׁבְ עַ ת יְ ֵמי הַ ִמּ ִ

אֶ ת בְּ ַשׂר הַ ___ ֶשּׁנּ ְִשׁאַר יְ ַקבְּ לוּ הַ בְּ עָ לִ ים ֶשׁהֵ בִ יאוּ אֶ ת ָק ְרבָּ ן הַ ְשּׁל ִָמים )=הָ אַיִ ל(.
ְּב ִׁש ְב ַעת יְ ֵמי הַ ִּמ ּל ּו ִאים אַהֲ רֹן וּבָ נָיו ִקבְּ לוּ אֶ ת ְשׁאָר בְּ ַשׂר הָ אַיִ ל וְ אֶ ת הַ לְּ חָ ִמים
ֶשׁנּ ְִשׁאֲ רוּ בַּ סָּ ל וְ עַ ל יְ ֵדי אֲ כִ ילָתָ ם הֵ ם ִמ ְת ַק ְדּ ִשׁים לִ כְ הוּנָה.
הֵ י ָכן יְ בַ ְשּׁלוּ אֶ ת בְּ ַשׂר הָ אַיִ ל ? "בְּ מָ קוֹם ָקדוֹשׁ" – ַרק בַּ חֲ צַ ר ____ ____.
לְ ִמי מֻ ָתּר לֶאֱ כוֹל אֶ ת הַ בָּ ָשׂר? ַרק לְ ____ וּ____ = לַזְּ כ ִָרים.
הֵ י ָכן יֹאכְ לוּ אֶ ת הַ בָּ ָשׂר? ַרק בְּ ____ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד.
לּוּאים( נ ְֶח ָשׁבִ ים לְ ָק ָד ִשׁים ַקלִּ ים וִ יכוֹלִ ים
ְשׁאָר ָק ְרבָּ נוֹת ְשׁל ִָמים )א בְּ ִשׁבְ עַ ת יְ מֵ י הַ ִמּ ִ
לְ בַ ְשּׁלָם וּלְ אָכְ לָם גַּם ִמחוּץ לְ חָ צֵ ר ___ מוֹעֵ ד – בְּ מַ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ גַם כוּלָּם יְ כוֹלִ ים
לּוּאים נ ְֶח ָשׁבִ ים הֵ ם ָ _____ֹ ְק ָד ִשׁים.
לֶאֱ כוֹל ִמבְּ ָשׂר ֹו .וְ ַרק עַ כְ ָשׁו בְּ ִשׁבְ עַ ת יְ מֵ י הַ ִמּ ִ
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מַ ה יְ כֻפַּ ר לְ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו עַ ל ְי ֵדי אֲ כִ ילַת בְּ ַשׂר הָ אַיִ ל וְ הַ לְּ חָ ִמים אֲ ֶשׁר בַּ סָּ ל?
הַ זָּ רוּת וְ הַ ____ ֶשׁהָ יוּ לָהֶ ם עַ ד הַ יּוֹם לִ פְ נֵי ֶשׁנּ ְִת ַק ְדּשׁוּ ֶל_____.
אָדם __ .וּמַ דּוּעַ ? "כִּ י ____ הֵ ם".
לְ ִמי אָסוּר לֶאֱ כוֹל ִמבְּ ַשׂר הָ אַיִ ל? לְ כָל ָ
לּוּאים יְ כוֹלִ ים אַהֲ רֹן וּבָ נָיו לֶאֱ כוֹל ַרק בְּ יוֹם הַ הַ ְק ָרבָ ה
אֶ ת בְּ ַשׂר אֵ יל הַ ִמּ ִ
וּבַ לַּיְ לָה ֶשׁלְּ אַחֲ ָריו.
לּוּאים עַ ד הַ בּ ֶֹקר?
מַ ה ַיעֲשׂוּ ִאם יִ וָּ תֵ ר )=יִ ָשּׁאֵ ר( ִמבְּ ַשׂר הַ ִמּ ִ
_____ אֶ ת הַ בָּ ָשׂר ֶשּׁנּ ְִשׁאַר  -כִּ י קו ֶֹדשׁ הוּא.

בִּ גְ דֵ י הַ קּ ֶֹדשׁ – לְ בָ נָיו אַחֲ ָריו
ִאם רו ִֹצים לְ הַ כְ ִניס ִלכְ הוּנָה כֹּהֵ ן גָּדוֹל אַחֵ ר ִמבָּ נָיו ֶשׁל אַהֲ רֹן מַ ה ַיעֲשׂוּ כְּ ֵדי לְ ַק ְדּשׁ ֹו
לִ כְ הוּנָה?
 (1יַלְ בִּ ישׁוּ אוֹת ֹו אֶ ת __ בִּ גְ ֵדי הַ כֹּהֵ ן הַ _____.
)לָאו ַדּוְ ָקא אֶ ת אוֹתָ ם הַ בְּ ג ִָדים ֶשׁהָ יוּ עַ ל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן ,אֶ לָּא כְּ מוֹתָ ם(...

 (2הוּא יִ לְ בַּ שׁ אֶ ת הַ בְּ ג ִָדים __ י ִָמים _____ .וְ ַרק אַחַ ר ָכּ יִ ָכּנֵס לִ כְ הוּנָה גְּ דוֹלָה.

"וְ עָ ִשׂיתָ לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו כָּ כָ ה"
ה' ְמצַ וֶּ ה אֶ ת מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ ַלעֲשׂוֹת אֶ ת סֵ ֶדר ִשׁבְ עַ ת ___ הַ ______ בְּ ִדיּוּק כְּ מ ֹו שֶׁ ִצּוָּ ה.
ֵכּי ָון ֶשׁ ִאם י ְֶחסַ ר מַ ֶשּׁהוּ ִמכָּל הַ סֵּ ֶדר הָ אָמוּר אַהֲ רֹן וּבָ נָיו א יִ ְת ַק ְדּשׁוּ לְ _____.
וְ ִאם יַעַ בְ דוּ בִּ כְ הוּנָה יִ ְתחַ יְּ בוּ ִמיתָ ה ____ ָשׁמַ יִ םָ .ל ֵכן צָ ִריַ לעֲשׂוֹת אֶ ת סֵ ֶדר הַ ְדּבָ ִרים
בְּ ִדיּוּק וּלְ אַחֲ ֵריהֶ ם ִי ָכּנְסוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו לִ כְ הוּנָה גְּ ד ֹולָה.

כַּ פָּ ָרה וְ ִקדּוּשׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ .
בִּ ְשׁבִ יל לְ ַכפֵּ ר וּלְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ מ ֶֹשׁה ַרבֵּ נוּ נִ צְ ַטוָּה ַלעֲשׂוֹת ָשׁלוֹשׁ ְפּעֻלּוֹת.
 (1לְ הַ ְק ִריב בְּ כָל יוֹם ִמ ִשּׁבְ עַ ת יְ מֵ י הַ ______ פַּ ר _____ אֶ חָ ד.
 (2לְ חָ טוֹת = לְ הַ זּוֹת אֶ ת ָדּם הַ פָּ ר עַ ל הַ ______) .בְּ אֶ ְצבָּ ע ֹו עַ ל ַ 4ק ְרנוֹת הַ ִמּזְ בֵּ חַ (
 (3לִ ְמשֹׁחַ אוֹת ֹו בְּ ____ הַ _____.
וּלְ אַחַ ר ִמ ֵכּן הַ ִמּזְ בֵּ חַ נ ְִהיָה לְ _____ הַ קֳּ ָד ִשׁים.
וְ כָל ָק ְרבָּ ן ֶשׁ ַיּ ֲעלֶה עַ ל הַ _____ יִ ְהיֶה ָקדוֹשׁ )אֲ פִ ילוּ ִאם ִנ ְטמָ א א ֹו נִפְ סַ ל( וְ יוּכַל
לְ הַ ְק ִטיר ֹו עַ ל הַ ______.

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ט
סוּקים ל"ח – מ"ב
פְּ ִ

ָק ְר ָּבן הַ ּ ָת ִמיד
אֵ לּוּ בְּ הֵ מוֹת לו ֵֹקחַ הַ כֹּהֵ ן לְ ָק ְרבָּ נוֹת הַ ָתּ ִמיד ?
___ כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ____ ְ -שׁ ַניִ ם ַל____.
מָ תַ י הַ כֹּהֵ ן מַ ְק ִריב אֶ ת הַ כֶּ בֶ שׂ הָ ִראשׁוֹן?___________
מָ תַ י הַ כֹּהֵ ן מַ ְק ִריב אֶ ת הַ כֶּ בֶ שׂ הַ ֵשּׁנִ י?_____________
יאים עִ ם כָּל כֶּ בֶ שׂ לְ ָק ְרבַּ ן הַ ָתּ ִמיד?
אֵ לּוּ ְשׁלו ָֹשׁה ְדּבָ ִרים נו ָֹס ִפים ְמבִ ִ
דבָ ִרים ׁ ֶשהֵ ִביא ּו:
ג' הַ ְ ּ

ַ
מ ּות?
מהִ י הַ ּ ַכ ּ

עֲב ּור ַ
מה ה ֱִביא ּום?

._____(1

____________

לְ _____ נְסָ כִ ים.

._____(2

____________

לִ בְ לוֹל בּ ֹו אֶ ת הַ ____.

._____(3

____________

לְ _____ הַ יַּיִ ן.

יאים גַּם עִ ם ָתּ ִמיד ֶשׁל ______
ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ ְמבִ ִ
וְ גַם עִ ם ָתּ ִמיד ֶשׁל _________
אֵ יזֶ ה סוּג ָק ְרבָּ ן הוּא? ָק ְרבָּ ן _____.
הֵ יכָ ן מַ ְק ִריבִ ים אוֹת ֹו?________________________________

"פֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֲ ֶשׁר ִאוָּעֵ ד לָכֶ ם ָשׁמָּ ה"
הֵ יכָ ן ה' יִ ְקבַּ ע זְ מַ ן וַ יְ ַדבֵּ ר עִ ם מ ֶֹשׁה?
יֵשׁ או ְֹמ ִרים __________________:וְ יֵשׁ או ְֹמ ִרים.____________________:

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ְתּצַ וֶּה
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ל'
סוּקים א' – י'
פְּ ִ

ִמזְ ֵּבחַ הַ זָּהָ ב
ִממַּ ה הָ יָה עָ שׂוּי הַ ִמּזְ בֵּ חַ ? מֵ עֲצֵ י ______ וְ ִצפּוּ אוֹת ֹו בְּ ____ טָ הוֹר.
אָרכּ ֹו? ______ מַ ה ָר ְחבּ ֹו?______ָ " - .רבוּעַ יִ ְהיֶה" .מַ ה גָּבְ ה ֹו?________
מַ ה ְ
ֲתק ֵ
מהַ ּ ָפס ּוק :אֶ ת מַ ה ִצפּוּ בְּ זָ הָ ב טָ הוֹר?
הַ ע ּ ֵ
"אֶ ת ____ וְ אֶ ת ______ סָ בִ יב וְ אֶ ת _______".
מַ ה עָ שׂוּ בְּ רֹאשׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ ִמסָּ בִ יב?____________.
לְ אֵ יזֶ ה ִמזְ בֵּ חַ א הָ יָה גַּג?_________ .אֶ לָּא __________________________
כַּמָּ ה טַ בָּ עוֹת עָ שׂוּ ל ֹו? )עפ"י ספר "לְ מַ ְשׁמָ עוּת"( יֵשׁ או ְֹמ ִרים ___ טַ בָּ עוֹת בִּ ְשׁ ֵתּי פִּ נּוֹתָ יו...
וְ יֵשׁ או ְֹמ ִרים ___ טַ בְּ עוֹתְ ,שׁ ַתּיִ ם בְּ כָל צַ ד.
ִממַּ ה עֲשׂוּיוֹת הַ טַּ בָּ עוֹת?_________
לְ צ ֶֹר מַ ה עָ שׂוּ אֶ ת הַ טַּ בָּ עוֹת? "לְ בָ ִתּים לְ _____" – כְּ ֵדי ֶשׁיַּכְ נִיסוּ בָּ הֶ ן אֶ ת הַ ______.
מַ ה זֶ ה בַּ ִדּים?______ .כַּמָּ ה בַ ִדּים הָ יוּ?________ הֵ יכָן ִהכְ ִניסוּ אוֹתָ ם? בַּ ______
ִממַּ ה הֵ ם עֲשׂוּיִ ים?__________ .בַּ מֶּ ה ִצפּוּ אוֹתָ ם?__________.
הֵ י ָכן עָ מַ ד ִמזְ בֵּ חַ הַ זָּ הָ ב?_________________________________________

ְקט ֶֹרת ַס ִּמים
מַ ה מֻ ָתּר לְ הַ ְק ִטיר עַ ל ִמזְ בֵּ חַ הַ זָּ הָ ב?____________________________.
מַ ה אָסוּר לְ הַ עֲלוֹת עָ לָיו? ְ (1קט ֶֹרת _____._________(4 ._____(3 ._____ (2 .
כַּמָּ ה פְּ עָ ִמים בְּ כָל יוֹם ִה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ? ___.
ּ ַפעַ ם אַ חַ ת בַּ ____  -בַּ זְּ מַ ן ֶשׁ_____ אֶ ת הַ נֵּרוֹת ) ְמנ ֶַקּה אוֹתָ ן ִמ____________(.
ּופַ עַ ם אַ חַ ת בְּ _________  -בַּ זְּ מַ ן ֶשׁ______ אֶ ת הַ נֵּרוֹת.
מַ ִהי כַּמּוּת הַ ְקּט ֶֹרת ֶשׁמַּ ְק ִטיר בְּ כָל פַּ עַ ם?___________
מָ תַ י הוּא הַ יּוֹם הַ יּ ִָחיד ֶשׁמֻּ ָתּר לְ הַ זּוֹת עָ לָיו ָדּם?_________________________.

