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בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת צַ ו
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ו'
סוּקים י"ב – ט"ז
פְּ ִ

ּנּוך~~~
תח ְ
יןּומ ְנ ַח ִ
ִ
ית
תח ִב ִ
~~~ ִמ ְנ ַח ֲ
יתין:
ִמנְ חַ ת חֲ בִ ִ
יתין ,אַחַ ת בַּ _____ וְ הַ ְשּׁנִ יָּה בְּ בֵ ין הַ _______.
הַ כֹּהֵ ן הַ _____ ַמ ְק ִריב פַּ עֲמַ יִ ם בְּ כָל יוֹם ִמנְ חַ ת חֲ בִ ִ

ִמנְ חַ ת ִחנּוּ:
הַ כֹּהֵ ן הַ הֶ ְדיוֹט כְּ ֶשׁמַּ ְת ִחיל ַלעֲבוֹד בַּ פַּ עַ ם הַ ______ בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ מַ ְק ִריב ִמ ְנחַ ת ______.
יאים לְ בֵ ית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ?
הֲ בָ אָה .מַ ה הֵ ם ְמבִ ִ
סלֶת?_______.
כַּמָּ ה ֹ
שמן

כַּמָּ ה ֶשׁ ֶמן?  3לוֹג.

לְ כַמָּ ה חֲ ל ִָקים צָ ִרי לְ חַ לֵּק ֶאת

סולת

כַּמָּ ה לְ ב ֹונָה?______.

לבונה

סלֶת וְ הַ ֶשּׁ ֶמן?___ חֲ ל ִָקים
הָ עִ ָשּׂרוֹן ֹ

יתין~~~
תח ִב ִ
~~~ ִמ ְנ ַח ֲ
הַ כֹּהֵ ן מַ ְק ִריב אֹתָ הּ ְשׁנֵי ְפּעָ ִמים בַּ יּוֹם ,פַּ עַ ם אַחַ ת בַּ בּ ֶֹקר וּפַ עַ ם הַ ְשּׁנִ יָּה בְּ בֵ ין הָ עַ ְרבַּ יִ ם

ָל ֵכן מֵ חַ לֵּק אֶ ת כָּל הַ כַּמּוּת לִ ְשׁנֵי חֲ ל ִָקים חֲ צִ י ַלבּ ֶֹקר ,וַחֲ צִ י לָעֶ ֶרב
אַחַ ר כָּ  הָ יָה מֵ חַ לֵּק אֶ ת הַ ֹסּלֶת וְ הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁל הַ בּ ֶֹקר לְ __ חֲ ל ִָקים וְ אֶ ת הַ ֹסּלֶת וְ הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשׁל בֵּ ין הָ עַ ְרבָּ יִ ם לְ __ חֲ ל ִָקים.

ח ֲִצי לַ ּב ֶֹקר

ח ֲִצי לָ ֶע ֶרב

סלֶת? ___ עִ ָשּׂרוֹן
כַּמָּ ה ֹ
כַּמָּ ה ֶשׁ ֶמן? ___ וָ חֵ ִצי
כַּמָּ ה לְ ב ֹונָה?____ ק ֶֹמץ.

סלֶת? ___ עִ ָשּׂרוֹן
כַּמָּ ה ֹ
כַּמָּ ה ֶשׁ ֶמן? ___ וָ חֵ ִצי
כַּמָּ ה לְ ב ֹונָה?____ ק ֶֹמץ.

סּלֶת וְ ַה ֶשּׁמֶ ן
לוּקת הַ ֹ
חֲ ַ
לְ  6 -חֲ ל ִָקים ָשׁוִ ים.

סּלֶת וְ ַה ֶשּׁמֶ ן
לוּקת הַ ֹ
חֲ ַ
לְ  6 -חֲ ל ִָקים ָשׁוִ ים.

שמן

שמן
שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

סולת

שמן

סולת

סולת

שמן

סולת

לבונה

)חצי קומץ(

לבונה

בסה"כ מֵ חַ לֵּק אֶ ת כָּל הַ כַּמּוּת לְ  12-חֲ ל ִָקים 6 ,בַּ יּוֹם וְ  6-בָּ עֶ ֶרב

)חצי קומץ(
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בס"ד

ּנּוך~~~
תח ְ
~~~ ִמ ְנ ַח ִ
כְּ ֶשׁ ִנּכְ נַס הַ כֹּהֵ ן הַ הֶ ְדיוֹט ל ִָראשׁ ֹונָה ַל ֲעבֹד בְּ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ מַ ְק ִריב אֶ ת כָּ ל ַה ִמּנְ חָ ה בְּ פַ עַ ם ____

סּלֶת וְ הַ ֶשּׁמֶ ן מֵ חַ לֵּק בְּ פַ עַ ם אַחַ ת לְ  12חֲ ל ִָקים ָשׁוִ ים.
לָכֵ ן אֶ ת הַ ֹ
שמן

שמן
שמן

שמן

סולת

שמן

סולת

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

שמן

סולת

סולת

שמן

סולת

סולת

שמן

סולת

לבונה

)קומץ(

וּמנְ חַ ת ִחנּוּ.
יתין ִ
ֵס ֶדר הַ ְק ָרבַ ת ִמנְ חַ ת חֲ בִ ִ
הַ ׁ ְשלֵ ם אֶ ת סֵ דֶ ר הַ ְקרָ בַ ת ִ
יתין.
מ ְנחַ ת חִ ּנ ּוך ְ וַח ֲִב ִ
סּלֶת ֶל____ חֲ ל ִָקים )א ֹו בַּ בּ ֶֹקר לְ  (6-וְ ָשׂם כָּל חֵ לֶק בְּ תוֹ כְּ לִ י נִפְ ָרד.
סלֶת  -מֵ חַ לֵּק אֶ ת הַ ֹ
ֹ (1
סּלֶת
ֶ (2שׁמֶ ן -הַ כֹּהֵ ן שׁוֹפֵ ְ קצָ ת ____ לְ תוֹ הַ ֹ
 (3בְּ לִ ילָה  -בּ ֹולֵל ֶאת הַ _________ עִ ם הַ ֶשּׁמֶ ן.
יטה – שׁוֹפֵ ַ מיִ ם ________ עַ ל הָ עִ סָּ ה
 (4חֲ לִ ָ
ישׁה  -לָשׁ ֶאת הָ עִ סָּ ה עִ ם הַ ___ הָ רו ְֹת ִחים.
 (5לִ ָ
 (6הַ כֹּהֵ ן עו ֶֹשׂה ִמכָּל עִ סָּ ה חַ לָּה __________.
 (7אֲ ִפיָּ ה  -הַ כֹּהֵ ן אוֹפֶ ה אוֹתָ ן ְקצָ ת בַּ ____.
ִ (8טגּוּן  -הַ כֹּהֵ ן ְמ ַטגֵן כָּל חַ לָּה עַ ל _____ )בִּ ְשׁאָר הַ ֶשּׁ ֶמן ֶשּׁ ִנּ ְשׁאַר(
ְ (9פּ ִתיתָ ה  -הַ כֹּהֵ ן ְמ ַקפֵּ ל כָּל ____ לְ כַמָּ ה חֲ ל ִָקים.
 (10הַ כֹּהֵ ן מַ כְ נִ יס ֶאת כָּל הַ חַ לּוֹת הַ ְשּׁבוּרוֹת לִ כְ לִ י ____ נוֹסָ ף.
 (11לְ בוֹנָה  -נו ֵֹתן ֲעלֵיהֶ ם אֶ ת הַ ____________.
ָשׁה  -הַ כֹּהֵ ן נִ גַּשׁ עִ ם הַ כְּ לִ י ֶשׁבְּ תוֹכ ֹו הַ חַ לּוֹת ַל______ ונ ֹוגֵעַ עִ ם הַ _____ בְּ חוּד ֹו ֶשׁל
 (12הַ גּ ָ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ .
ְ (14מלִ יחָ ה  -הַ כֹּהֵ ן ע ֹולֶה עַ ל הַ ֶכּבֶ שׁ ו_____ ֶאת הָ עִ סָּ ה מֵ הַ מֶּ לַח ֶשׁבְּ רֹאשׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ .
 (15הַ ְק ָט ָרה  -הַ כֹּהֵ ן מַ ְק ִטיר אֶ ת הַ כֹּל עַ ל הַ מַּ ע ֲָר ָכה הַ ______.
מ ָנחוֹ ת ִנ ְק ַָט ִרין ּ ָכ ִליל עַ ל הַ ִּ
אֵ יל ּו עוֹ ד ְ
מ ְז ּ ֵבחַ וְאֵ ין הַ ּ ֹכה ֲִנים אוֹ כְ ִלים

ֵמהֶ ם?__________________

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת צַ ו
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ו'
פס' י"ז – כ"ג

תּוֹרת ַה ַח ָטּאת
זֹאת ַ
יטה:
ְמקוֹם הַ ְשּׁ ִח ָ

______________
כְּ מ ֹו בְּ ָק ְרבָּ ן ______.

ָקדוֹשׁ בִּ ְקדֻ ַשּׁת:

______________.

אֵ יזֶה כֹּהֵ ן יָכוֹל
לֶאֱ כוֹל אוֹתָ ה?

_______________
_______________

בְּ אֵ יזֶה ָמקוֹם
יְ כוֹלִ ים לְ אָכְ לָה?

________________

בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר ִה ְתבַּ ֵשּׁל
אוֹ נִ ְמלַח עִ ם בְּ ַשׂר
הַ חַ ָטּאת מַ ה ִדּינוֹ?

__________________

פס' י"ח

פס' י"ט

פס' כ'

ִאם הֻ ַתּז ִמ ָדּמָ הּ עַ ל
הַ בֶּ גֶד מַ ה ִדּינוֹ?

__________________
כְּ לִ י חֶ ֶרס.______:
מַ דּוּעַ ?_______________
___________________

פס' כ"א

בְּ ַשׂר חַ ָטּאת
ֻשּׁל בִּ כְ לִ י
ֶשׁבּ ַ
מַ ה ִדּין הַ כְּ לִ י?

פס' כ"ב

אֵ לּוּ כֹּהֲ נִ ים מֻ ָתּ ִרים
בַּ אֲ כִ ילַת בְּ ָשׂ ָרהּ?

________________

פס' כ"ג

ִאם הוּבָ א ִמ ָדּ ָמהּ
לְ תוֹ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד
מַ ה ִדּין ַה ָקּ ְרבָ ן?

________________

כְּ לִ י ְנח ֶֹשׁת.___________:
מַ דּוּעַ ?_______________
___________________
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בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת צַ ו
עֲבו ַֹדת חֲ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק ז'
פס' י"א – כ"א ,כ"ח -ל"ד

ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים
תּוֹרת ז ַ
וְ זֹאת ַ
שלמי תודה

שלמי נדר או נדבה

אָדם בְּ נוֹסָ ף עַ ל ַשׁלְ מֵ י תּו ָֹדה?
מַ ה מֵ בִ יא הָ ָ

בְּ ַשׁלְ ֵמי נ ֶֶדר א ֹו ְנ ָדבָ ה
יאים  40סוּגֵי _____.
א ְמבִ ִ

__ סוּגֵי לְ חָ ִמים.

אכִילַת ְּב ַׂשר
 ֲ

 __ (1חַ לּוֹת _____.

ּׁש ָלמִים
הַ ְ

מַ ה זְ מַ ן אֲ כִ ילַת ַשׁלְ ֵמי נ ֶֶדר א ֹו נְ ָדבָ ה?
____________

יקי ____.
ְ __ (2ר ִק ֵ
סּלֶת ______.
 __ (3חַ לּוֹת ִמ ֹ
 __ (4חַ לּוֹת לֶחֶ ם ____ __ = .לְ חָ ִמים.
כַּמָּ ה וְ אֵ לּוּ לְ חָ ִמים לו ֵֹקחַ הַ כֹּהֵ ן?

ַמה עו ִֹשׂים עִ ם מַ ה ֶשׁנּוֹתָ ר ִמבְּ ַשׂר הַ זֶּ בַ ח?
___________________________

_________________________
ִמי א ֹוכֵל אֶ ת ְשׁאָר הַ חַ לּוֹת?_______

אכִילַת ּבְ ַׂשר
 ֲ

ּׁש ָלמִים
הַ ְ

מַ ה זְ ַמן אֲ כִ ילַת ַשׁלְ מֵ י תּו ָֹדה?_________

ג' ִדּינִ ים נו ָֹס ִפים:
שר ּ ִפ ּג ּול.
אְּ .ב ַ ׂ
בְּ אֵ יזֶ ה ִמ ְק ֶרה ָק ְרבָּ ן הַ ְשּׁל ִָמים ַנע ֲָשׂה "פִּ גּוּל"?_________________________________
מַ ה ִדּין הַ ָקּ ְרבָ ן?___________________ .מַ ה ע ֹונְשׁ ֹו ֶשׁל הָ אוֹכֵ ל בְּ ַשׂר פִּ גּוּל?__________
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בס"ד
שר ׁ ֶש ִּנ ְט ָמא.
בָ ּ .ב ָ ׂ

בְּ מַ ה ָנגַע הַ בָּ ָשׂר ֶשׁאָסוּר לְ אוֹכְ ל ֹו? _________________
אָדם ֶשׁאָ ַכל בָּ ָשׂר טָ ֵמא חַ יָּב ָכּ ֵרת?______
מַ ה ִדּין הַ בָּ ָשׂר?___________________ .הַ ִאם ָ
גָ .א ָדם ָט ֵמא.
ָאָדם לֶאֱ כוֹל ִמבְּ ַשׂר הַ ְשּׁל ִָמים? __________
בִּ ְתנַאי מַ ה מֻ ָתּר ל ָ
לְ ִמי אָסוּר לֶאֱ כוֹל ִמ ְבּ ַשׂר הַ ְשּׁל ִָמים?__________.
אָדם ֶשּׁ ָנּגַע ְבּ__________________.
ָ (1

אָדם ָכּתוּב בַּ תּו ָֹרה?
אֵ לּוּ ג' דֻּ גְ ָמאוֹת ֶשׁל טֻ ְמאַת ָ

אָדם ֶשּׁ ָנּגַע בְּ __________________.
ָ (2
אָדם ֶשּׁ ָנּגַע בְּ __________________.
ָ (3
מַ ה הַ ִדּין ִאם אָ ַכל ֶאת הַ בָּ ָשׂר כְּ ֶשׁטֻּ ְמאָת ֹו עָ לָיו?_______.

קטָה.
ּתְנּופָה ְוהַ ְ
ִמי מַ ְחזִ יק אֶ ת הַ חֲ לָבִ ים בְּ י ָָדיו?______ֵ .מאֵ יזֶ ה ִמלִּ ים זֶ ה נִלְ מַ ד? "_____________".
מַ ה עוֹד הוּנַף בְּ יַחַ ד עִ ם הַ חֲ לָבִ ים?______.
הוּשׂם הֶ חָ זֶ ה בְּ כַפּוֹת י ָָדיו ֶשׁל הַ בְּ עָ לִ ים?_____
הַ ִאם ַמ ְק ִט ִירים אֶ ת ֶהחָ זֶה?____ .אָז בִּ ְשׁ ִביל מַ ה ַ
מֵ ֵאיזֶ ה ִמלִּ ים זֶ ה ִנלְ ַמד? "__________________________"
ִמי ֵמנִיף אֶ ת הַ חֲ לָבִ ים וְ הֶ חָ זֶ ה? ______ עִ ם _______ .מוֹלִ י וּ____ מַ ֲעלֶה וּ____.
אֶ ת מַ ה מַ ְק ִטיר הַ כֹּהֵ ן?_____________.
כַּמָּ ה כֹּהֲ נִים ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ בַּ ְתּנוּפָ ה? ___
כהן א':
כהן ב':
כהן ג':








____











































_____






























































____


























____









































_____.

















































______.



לְ ִמי ַשׁיָּ הֶ חָ זֶ ה? ַל_____ִ .ממָּ ַתי מֻ ָתּר ַלכֹּהֲ נִים לֶאֱ כוֹל ֶאת הֶ חָ זֶ ה?___________________.
מַ ה עוֹד נִ ַתּן ַלכֹּהֲ נִים לַאֲ כִ ילָה?_______.
אֵ יזֶ ה כֹּהֵ ן ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת הֶ חָ זֶ ה וְ הַ שּׁוֹק?_______________________________.
מַ ה חֹק לְ כָל הַ דּוֹרוֹת?______________________________

כל הכבוד!!!

