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 רפואתלהגיליון מוקדש 

 אריאלה רבקה בת עדינה

 איור: 

 ינון פתחיה

ל אֹותָּ  ת עַׁ רֶׁ ה חֹוזֶׁ שָּ רָּ פָּ הַׁ ָאה שֶׁ ט ִראשֹון ִנרְּ בָּ מַׁ נֹות.  בְּ בָּ רְּ קָּ ל הַׁ ִדיֵני כָּ ִטים בְּ רָּ ה פְּ ו מֹוִסיפָּ ת צַׁ שַׁ רָּ מֹו פָּ ם ִִּיִנים כְּ
ם ּושְּ  שַׁ את, אָּ טָּ ה, חַׁ חָּ ה, ִמנְּ נֹות עֹולָּ בְּ רְּ ל קָּ ֵמִדים עַׁ ו ָאנּו לְּ ת צַׁ שַׁ רָּ פָּ ם בְּ א )גַׁ רָּ ִיקְּ ת וַׁ שַׁ רָּ פָּ ֲעִמיק בְּ ל ִעיּון מַׁ ִמים(, ֲאבָּ לָּ

לֶׁהיֹוֵתר  גַׁ ת מְּ שַׁ רָּ פָּ ֲחשּוִבים  שֶׁ ר, ִִּיִנים הַׁ לֹומַׁ ם, כְּ ִביא אֹותָּ הָּ ִריְך לְּ י צָּ תַׁ נֹות ּומָּ בָּ רְּ קָּ סּוֵגי הַׁ ת בְּ דֶׁ קֶׁ מַׁ א ִמתְּ רָּ ִיקְּ וַׁ
ו ת צַׁ שַׁ רָּ ל פָּ ה שֶׁ ִתיחָּ פְּ ן.   ֵמהַׁ בָּ רְּ ִביא קָּ הָּ ִריְך לְּ צָּ ם שֶׁ ֹעלָּה" צ   :לָָּאדָּ ת הָּ יו ֵלאֹמר ֹזאת ּתוֹר  נָּ " …ו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת בָּ

ר שָּ פְּ ר אֶׁ בָּ רְּ  כְּ קָּ ת הַׁ ִריִבים אֶׁ קְּ מַׁ ֹכֲהִנים הַׁ ֲחשּוִבים לַׁ ִִּיִנים הַׁ ר לַׁ ִעקָּ ת בְּ סֶׁ יַׁחֶׁ ו ִמתְּ ת צַׁ שַׁ רָּ ִֵּל.  פָּ בְּ הֶׁ ת הַׁ ֹמעַׁ אֶׁ נֹותִלשְּ  בָּ
ן. - בָּ רְּ ל קָּ ִריִבים כָּ קְּ  ֵאיְך מַׁ

צִ  ר הַׁ ַאחַׁ נֹות ה' לְּ בָּ רְּ קָּ ת הַׁ ל ֲעבֹודַׁ ֵאלֶׁה עַׁ הּוּוִיים הָּ ה  ִצּוָּ יו.  ֹמשֶׁ ֵכלָּ ן וְּ כָּ ִמשְּ ת הַׁ ֵכן אֶׁ ֹכֲהִנים וְּ ת הַׁ ִֵּש אֶׁ קַׁ ה לְּ ת ֹמשֶׁ אֶׁ
ה  נֹות.  ֹמשֶׁ בָּ רְּ ִריבּו קָּ נָּיו ִהקְּ ַאֲהֹרן ּובָּ ר ה', וְּ בַׁ ה ִכדְּ שָּ העָּ תַׁ  ִצּוָּ אּו ִמפֶׁ ֹּלא ֵיצְּ נָּיו שֶׁ ת ַאֲהֹרן ּובָּ ד סֹוף אֶׁ ל מֹוֵעד עַׁ ח ֹאהֶׁ

ִמלּוִאים ֵמי הַׁ ת יְּ עָּ  )הרב צבי האריס(.ִשבְּ
ה: שָּ רָּ פָּ ים ֶשב  פִּ ים נוֹסָּ ינִּ  דִּ

ּנּוְך ת חִּ ְנח  ֲעֹבד.  - מִּ א לַׁ בָּ ִראשֹונָּה שֶׁ ם הָּ עַׁ פַׁ יָּה ֵמִביא בַׁ ל ֹכֵהן הָּ כָּ ה שֶׁ חָּ ִמנְּ ן הַׁ בַׁ רְּ  קָּ

דוֹל גָּ ֹכֵהן ה  ת ה  ְנח  ֹכֵהן  - מִּ ִמזְּ הַׁ ל הַׁ ת כֻּלָּּה עַׁ פֶׁ רֶׁ ה ִנשְּ תָּ יְּ ה זֹו הָּ חָּ ב( ּוִמנְּ רֶׁ עֶׁ ר ּובָּ ֹבקֶׁ יֹום )בַׁ ִים בְּ ֲעמַׁ ה פַׁ חָּ יָּה ֵמִביא ִמנְּ דֹול הָּ גָּ .הַׁ  ֵבחַׁ

ֶדֶשן ת ה  נֶׁע   - ְּתרּומ  ר( שֶׁ ֵאפֶׁ ן )הָּ שֶׁ ִֶּׁ ת הַׁ ֵבחַׁ ּומֹוִריד אֶׁ ִמזְּ ל הַׁ ה עַׁ יָּה עֹולֶׁ ֹכֲהִנים הָּ ד הַׁ חָּ ר אֶׁ ל ֹבקֶׁ ה זֹו כָּ .  ֲעבֹודָּ ֵבחַׁ ִמזְּ ֵבי הַׁ ל גַׁ ם עַׁ רַׁ
ֵראת  ֶדֶשןִנקְּ ת ה   .ְּתרּומ 

יד      מִּ ל  - ֵאש ּתָּ עַׁ ֵעִצים שֶׁ כֹות הָּ רְּ עַׁ ת מַׁ ִרים אֶׁ ְִּּ סַׁ יּו מְּ ֹכֲהִנים הָּ ר הַׁ ֹבקֶׁ ִמיד.  בַׁ ֵבחַׁ תָּ ִמזְּ ל הַׁ ר עַׁ עַׁ ֵאש ִתבְּ ה שֶׁ . ה' ִצּוָּ ֵבחַׁ ִמזְּ  הַׁ



 
 

 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 ו(-דיני עבודת המזבח )ו, א
 .הפרשה נפתחת בציווי של הקב"ה בלשון "צו" . התורה מפרטת את דיני עבודת המזבח

הקורבנות במשכן ובבית המקדש היו קרבים במהלך היום בלבד אך התורה מלמדת אותנו שחלק מהאיברים היו  .1
 : "...זאת תורת העולה , היא העולה _____________________________)ו,ב( נשרפים על המזבח בלילה. השלימו

 _______ תוקד בו" _________________

 _______________כתוב בפס' "צו את אהרן" מה המילה "צו" באה לבטא?)רש"י ו,ב( ________________________ .2

 _______________________________________________________באיזה מקרים יש צורך בצווי לזירוז?)רש"י ו,ב(  .3

_________________________________________________________________________________________________ 

בזמן העבודה במשכן היו הכהנים לובשים את בגדי העבודה שהוכנו ע"י בצלאל הן אורי ואהליאב בן אחיסמך.  .4
איזו עבודה יעשה הכהן עם "מדו בד" ועם מכנסי הבד?) ו,ג( 

_________________________________________________________________________________________________ 

"מדו" ?)רש"י ו,ג( למדים מהשימוש במילה כתוב בפס' "ולבש הכהן מדו בד" מהו "מדו בד", ומה  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 מילים "על בשרו" מיותרות אם כן מה אנו למדים מהם?כתוב בפס' "ומכנסי בד ילבש על בשרו" לכאורה ה .6
 __________________________________________________________________________________)רש"י ו,ג( 

המילים "מדו בד" כתובים פעמיים בתנ"ך היכן הפעם השנייה ומה אנו למדים מכך?)בעל הטורים ו,ג(  .7
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

לאחר מצוות תרומת הדשן )אפר( שנלקחה בכמות קטנה , מה עושים עם יתרת האפר שעל המזבח?) ו,ד(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים" האם חובה על הכהן להחליף את בגדיו?)רש"י ו,ד(  .9
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

מתי צריכים הכהנים לסדר את עצי המערכה להקטרת עולת הבוקר וחלבי השלמים?) ו,ה(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________ תכבה") ו,ו( _________________השלימו : " אש  .11

 
 

 יא(-תורת המנחה )ו, ז
לאחר שלמדנו בפרשה הקודמת על קורבנות הנדבה שאחת מהן הייתה ה"מנחה", התורה מפרטת חלק נוסף  .1

 ______________________________________________________________מהדינים. ממה מורכבת המנחה ?) ו,ח( 

 _______________________________________ט( -כמה מהמנחה מקריבים על המזבח ומה עושים עם היתר?) ו,ח .2

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________כתוב על הנשאר מן המנחה "תאכל במקום קדוש" באיזה מקום מדובר?)רש"י ו,ט(  .3

_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________מה הקשר בין המנחה לחג פסח?) ו,י(  .4

 פס' באמרו "כל זכר"?)רש"י ו,יא( כתוב בפס' לגבי המנחה "כל זכר בבני אהרן יאכלנה" מה בא לרבות ה .5
_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 ז(י-מנחת הכוהנים )ו, יב
כל כהן שהיה מתחיל לעבוד במשכן היה צריך להביא קרבן הנקרא מנחת חינוך. מנחה זהה היה מביא הכהן  .1

 ________________________________________________________יד( -הגדול כל יום . ממה עשויה המנחה? ) ו,יג

 : ) ו,יד( השלימו. את מנחת הכהן היו מכינים בשלבים .2

 .  (חולטים את העיסה)_________ ________א. ______
 (חלות  12מחלקים את העיסה ל )_________ ______ב. ________

 ג. מטגנים על מחבת בשמן . 
  ד אופים בתנור

 טז( אף אחד-מי אוכל ממנחת הכהנים?) ו,טו .3

כתוב בפס' על קרבן עשירית האיפה "על מחבת בשמן תעשה ... תפיני" מה הכוונה תפיני?)רש"י ו,יד(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 כג(-תורת החטאת )ו, יז

את. קורבן החטאת מגיע על חטא שנעשה בשוגג על בפרשה הקודמת למדנו על אחד מקורבנות החובה: החט .1
מוקרבים על המזבח כפי שראינו  עבירה שאם הייתה נעשית במזיד היה חייב עונש כרת. חלק מהאיברים

בפרשת ויקרא. מי אוכל את את האיברים האחרים של קורבן החטאת?) ו,יט( 
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________"המחטא אותה"?)רש"י ו,יט( _______________________________________________ ת הכתובמה כוונ .2

 מה צריך לעשות עם הכלים שבהם בושלו איברי קורבן החטאת?) ו,כא(  .3

 ________________________________כלי נחושת_____________________________  כלי חרש

כתוב לגבי החטאת "ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף" מה גורמת המריקה והשטיפה?)רש"י ו,כא(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

בחטאת הכהן הגדול ובחטאת הקהל , הכהן מזה מהדם על ראינו בפרשה הקודמת הבדל בטיפול בדם בחטאת.  .5
הפרוכת ועל קרנות מזבח הקטורת בתוך אוהל מועד והיתרה נשפך על יסוד המזבח הנחושת. בחטאת הנשיא 

ואדם פשוט , הכהן נותן מהדם על קרנות מזבח הנחושת מחוץ לאוהל מועד ויתרת הדם תשפך אל יסוד המזבח. 
 טעות מדמו לתוך אוהל מועד?) ו,כג( מה יקרה אם קורבן שנלקח ב

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 ז(-תורת האשם )ז, א

התורה עוברת לפרט דינים נוספים בקרבן האשם המובא על עבירות שאינן בהכרח שגגה . ראינו חילוק בין  .1
אשם ודאי )שבוודאות נעברה עבירה המזיד או בשוגג( לבין אשם תלוי )שספק אם נעברה עבירה בשגגה( . מה 

 _______________________________________________________________________עושים עם דם האשם ?) ז,ב( 

 ____________________________איזה חלקים של קורבן האשם מוקרבים על המזבח )בדומה לקורבן השלמים(?  .2
_________________________________________________________________________________________________ 

 לה, חטאת, אשם(: )עו סיכום קורבנות המוגדרים קודש קדשים

עור הקורבן ו , סמוכים לשחיטה . נאכלים רק בעזרהנשחטים בצפון המזבח,  נאכלים ע"י זכרי כהונה ביום ולילה ה
 רים ושעירים הנשרפים כליל()פרט לפ נמסר לכהנים
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 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 י(-בקורבנות )ז, חהכהנים זכויות 
י( -בהם?) ז,ח יםמן הקורבנות שמטפל ים הכוהניםמה מקבל .1

_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________כתוב בפס' "וכל מנחה בלולה בשמן" באיזה מנחה מדובר?)רש"י ז,י( ________________________ .2

מדובר ולמה נקראת כך?)רש"י ז,י( כתוב בפס' "וכל מנחה ... וחרבה" מה הכוונה "וחרבה" באיזה מנחה  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________"וזאת תורת"?)בעל הטורים ז,י(  -מה אנו לומדים מהסמיכות "תהיה איש כאחיו"  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
  כא(-השלמים )ז, יאקורבנות תורת 

למדנו בפרשה הקודמת על קורבן השלמים שעושה שלום בין הקב"ה, הכהן והבעלים. כעת התורה מוסיפה דינים 
  .נוספים בקורבן

 ?סוגי לחמים. מהם 4לחמים המתחלקים ל  41השלמים המובא כתודה לקב"ה, צריך להביא  יחד עם קורבן .1

 יג(-ז , יב )

 _______________________________________________ .א

 _______________________________________________ .ב

 _______________________________________________ .ג

 _______________________________________________ .ד

כתוב בפס' "אם על תודה יקריבנו" מה הכוונה "אם על תודה" ומי מתחייב בקרבן זה?)רש"י ז,יב(  .2
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

הכהן המקריב מקבל לחם אחד מכל סוג והיתרה הולכת לבעלים. עד מתי צריך המקריב את קורבן התודה  .3
 ________________________________________________________________לסיים לאכול את בשר הקורבן?) ז,טו( 

דה "ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר" עד מתי מותר לאכול?)רש"י ז,טו( כתוב בפס' לגבי התו .4
_________________________________________________________________________________________________ 

את  אדם המביא שלמים כנדר או נדבה אינו צריך להביא גם הלחמים יחד עם הקורבן. עד מתי אפשר לאכול .5
 _____________________________________________________________________________יז( -בשר הקורבן?) ז,טז

 _______________________________________כיצד נחשב קורבן שלמים שנאכל ביום השלישי לאחר זמנו?) ז,יח(  .6

הכוונה טומאתו עליו האם מדובר בטומאה של  כתוב לגבי זבח השלמים שמי ש"טומאתו עליו" מתחייב כרת, מה .7
 ___________________________________________________האדם או בטומאה שזבח השלמים נטמא?)רש"י ז,כ( 

_________________________________________________________________________________________________ 

אדם האוכל מבשר השלמים צריך להיות טהור. מה עונשו של מי שאוכל כשהוא טמא?) ז,כא(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 כו(-איסור חלב ודם )ז, כב
התורה מפרטת את האיסור על אכילת חלב )שומן אסור( ומתירה שימוש בו למלאכה והאיסור על אכילת דם.  .1

 ___________________________________________________________________מה העונש על אכילתם?) ז,כה,כז( 

לעוף ולבהמה" האם יש דם שלא יש איסור לאכול דם "וכל דם לא תאכלו ... לעוף ולבהמה" למה פרט הכתוב " .2
 חל עליו האיסור?)רש"י ז,כו( _______________________________________________________________________

 

 
 לח(-דינים נוספים לקורבן שלמים )ז, כח

חזה התורה מוסיפה עוד דינים הקשורים לחלוקת החלקים בקורבן השלמים לכוהנים. מה עושה בעל הקורבן עם  .1
 ____________________________________________________________________________________הקורבן?) ז,ל( 

 __________________________________________________________מי מקבל את שוק הימין של הקורבן?) ז,לג(  .2

ישראל שכן אותם אכלו גם הבנים וגם  פרנסתם של הכהנים הייתה בחלקה מקורבנות השלמים שהביאו בני .3
 ________________:" כי את חזה התנופה _______ ") ז,לד( הבנות בכל ירושלים ולא רק בבית המקדש. השלימו

 "__________ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו _____________________________________________

 

  והמזבח לעבודת הקורבנותהכוהנים  הכנת

איזה קורבנות לוקח משה  לאחר כל ההכנות לעבודת המשכן , הקב"ה מצוווה את משה רבינו להתחיל במלאכה. .1
 ___________________________________________________________________________לתחילת העבודה?) ח,ב( 

 כנס בפתח אהל מועד?כתוב בפס' "ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד" איך כל העדה הצליחה לה .2

 _____________________)רש"י ח,ג( __________________________________________________________________

למה משה מדגיש בפס' "זה הדבר אשר צוה ה' לעשות"?)רש"י ח,ה(  .3
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ן בשמן המשחה . מהו סדר לבישת משה מלביש את הכהנים בבגדי הכהונה ומושח את הכהנים ואת כלי המשכ .4
)המכנסים לא מופיעים אך היו ראשונים על גופם בשביל  הבגדים של ארהרון ומה סדר לבישת בגדי בניו

 יג( -הצניעות(?) ח,ז

  _______________________________________________________________________ -אהרון 
 ___________________________________________________________________ -בני אהרון 

כתוב בפס' על דברים שמשה עושה לבני אהרן, "ויחבש להם מגבעות" מה הכוונה "ויחבש"?)רש"י ח,יג(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

רה ולקדש את מזבח הנחושת ) מזבח העולה( ,  משה שוחט את פר החטאת על מנת להכין את המזבח לכפ .6
לאחר שאהרון ובניו סומכים את ידיהם עליו. מה משה עושה עם דם הפר המסמל את החיים באדם?) ח,טו( 

_________________________________________________________________________________________________ 

החלב הוא השומן הקשה שמצטבר באיברים ו"מקרר" את האדם מקיום המצוות , יותרת הכבד ) סרעפת(  .7
המפרידה בין צד האכילה לבין הלב, והכליות היועצות לאדם מוקרבים על המזבח . מה עושים עם שאר אברי 

 ______________________________________________________________________________________הפר?) ח,יז( 
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 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 יציקת הדם אל יסוד המזבח.

 .קידרון משם היה הדם זורם אל נחל

 )התמונה מאתר מכון המקדש(

לאחר שחיטת הפר, אהרון ובניו סומכים את ידיהם על ראש האיל)כבש גדול( שנועד להיות קורבן עולה המקרב  .8
כא( -את האדם לקב"ה. משה רבינו שוחט את האיל.  מה עושה משה עם דם האיל ומה עושה עם איבריו?) ח,יט

_________________________________________________________________________________________________ 

 ______מהו "איל המילואים" ולמה נקרא כך?)רש"י ח,כב( _______________________________________________ .9
_________________________________________________________________________________________________ 

איל המילואים הוא איל שבא כקורבן שלמים העושה  .11
שלום בין הקב"ה והאדם המקריב את הקורבן. מה עושה 

כד( -משה רבינו עם דם האיל לאחר שחיטתו?) ח,כג
_________________________________________________

_________________________________________________ 

משה רבינו לוקח את החלבים וחלק מאיברי האיל יחד  .11
עם חלק מהלחמים שהובאו . מה הוא עושה יחד עם 

כח( -אהרון ובניו?) ח,כז
_________________________________________________ 

כתוב בפס' "ויקח משה אותם ... ויקטר המזבחה" באיזה  .12
לבוש משה שימש )עבד(?)רש"י ח,כח( 

_________________________________________________
________________________________________________ 

היכן משה מצווה את אהרון ובניו לאכול את יתרת  .13
לב( -הלחמים שנשארו ? מה עושים עם השאריות?) ח,לאהבשר של איל המילואים ומ

__________________________________________________________________________ 

הזמן ישבו אהרון ובניו ברצף לאחר הכנתם למשימת הקודש של הקרבת הקורבנות ולא יצאו מאוהל  הכמ .14
 __________________________________________________________________________________לו( -מועד?) ח,לג

למה הוצרך הפס' לומר "ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' ביד משה"?)רש"י ח,לו(  .15
_________________________________________________________________________________________________ 
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 פ ר ח ל ת ע פ י ז ה ח י ר

 ו ר ב ה ר ש ע א ד פ נ ה מ

 ט י פ ש ק ר ת ש ח ר מ ש ת

 ר ח ע צ ש ו נ מ ל ט ל ש נ

 ק נ ו נ ב ת ו נ ד ב ה ז ו

 ה י ל ו ג י פ ה ח נ ס ב כ

 ד ח ה ח ת צ ה מ י ל ס כ א

 ק ו ב נ ו י צ ש ל מ י מ ו

 ו ח ת כ פ ר ה ח ט א ת ט ז

 מ י א ו ל י מ ה ל י א י נ
 

 מחסן מילים:
, צו, מוקדה

, דשן, עולה
 , שלמים

, פר החטאת
, כסלים, אשם

, נדבה, מרחשת
, שקץ, פיגול

 ,טרפה
, איל המילואים

 , תנוך אוזן
, שמן המשחה

 , תנופה
 ריח ניחוח

 



 
 

 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 

 
 
 
 

 רש"י מאת הרב עדי איצקוביץ 

 ז' ג' אלא איל או כבש אינו בא _______________ א

 ח' ב' במה צריך לקחת את אהרן? _______________ ב

 ו' ג' חותה אותם אילך ואילך _______________ ג

 ו' ד' אין זו חובה אלא ... _______________ ד

 ו' ב' הוא כשר כל הלילה _______________ ה

 ז' ט"ז היא יתרה לפעמים _______________ ו

 ו' ב' מהי לשון "צו"? _______________ ז

 ו' ב' במקום שהוא קיים, צריך יותר זרוז _______________ ח

 ו' י"ט מי אינו מקבל חלק בבשר? _______________ ט

 ח' ל"ו בני אהרן לא נטו לשם _______________ י

 ח' ח' מהם האורים? _______________ כ

 ז'ט"ו חצות? למה אמרו עד _______________ ל

 ו' ה' במה נחלקו רבותינו בפסוק זה? _______________ מ

 ו' י' איזו מנחה היא כאשם? _______________ נ

 ז' ל"ב מהו הפרק האמצעי? _______________ ס

 ו' י"ג כמה מקריב כהן ביום שהוא מתחיל לעבוד? _______________ ע

 ו' י"ד מה טעונה מנחת פתים? _______________ פ

 ח' ח' הוא תלוי במצנפת _______________ צ

 ז' ה' לאן הולכים דמיו של אשם שמתו בעליו? _______________ ק

 ז' י"ב אחד ממיני הלחם בקרבן תודה _______________ ר

 ו' ז' יש בכל המנחות _______________ ש

 א' ז' דווקא קדש קדשים קרב, והיא אינה קרבה _______________ ת
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