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 רפואתלהגיליון מוקדש 

 אריאלה רבקה בת עדינה

 איור: 

 ינון פתחיה

יד  נֹות ָיחִּ בְּ ָלֵלי ָקרְּ ל כְּ ים עַׁ אִּ נּו קֹורְּ ָרא ֲאנַׁחְּ קְּ יִּ ת וַׁ ָפָרשַׁ ָדָבה . בְּ נֹות נְּ בְּ ם:  ָקרְּ יִּ נַׁ שְּ ים לִּ קִּ לְּ חַׁ תְּ ָרא מִּ קְּ יִּ ת וַׁ ָפָרשַׁ ָצגֹות בְּ מֻּ ָבנֹות הַׁ ָקרְּ הַׁ
נֹות ח בְּ לּו ָקרְּ אִּ יב, וְּ רִּ קְּ הַׁ ּתֹו לְּ עְּ ל דַׁ יט עַׁ לִּ חְּ ָאָדם מַׁ ָבנֹות שֶׁ ָדָבה ֵהם ָקרְּ נֹות נְּ בְּ נֹות חֹוָבה.  ָקרְּ בְּ ָקרְּ ָאָדם חַׁ וְּ ָבנֹות שֶׁ ָיב ֹוָבה ֵהם ָקרְּ

ָעָשה. ה שֶׁ ֲעשֶׁ ָחָטא, אֹו מַׁ א שֶׁ בֹות ֵחטְּ קְּ עִּ יא, בְּ ָהבִּ  לְּ

ָדָבה: נֹות נְּ בְּ ֹלָשה סּוֵגי ָקרְּ  שְּ

 ן לְּ  -עֹוָלה ּתַׁ ֱאֹכל.  נִּ ּנּו ָבָשר לֶׁ מֶׁ ים מִּ לִּ בְּ קַׁ ים ֵאיָנם מְּ ֹכֲהנִּ הַׁ ֵבחַׁ וְּ זְּ מִּ ל הַׁ ף עַׁ רַׁ שְּ לֹו נִּ ר כֻּ ָבן ֲאשֶׁ הּו ָקרְּ ן זֶׁ בַׁ יא ָקרְּ ָבָקר, ָהבִּ עֹוָלה מִּ
ֹצאן אֹו ֵמעֹוף.    מִּ

 ָחה נְּ ּׁשוֹ   -מִּ ים הַׁ סּוגִּ ֵדל ֵבין הַׁ בְּ הֶׁ ָחה, הַׁ נְּ ל מִּ ים שֶׁ ים שֹונִּ בֹוָנה.  ֵיש סּוגִּ ן ּולְּ מֶׁ ֹסלֶׁת, שֶׁ ָעשּוי מִּ ָבן הֶׁ הּו ָקרְּ ֲהָכָנה זֶׁ ן הַׁ ֹאפֶׁ ים הּוא בְּ נִּ
ה(.  ֵחלֶׁק  דֹומֶׁ כַׁ ת וְּ ֲחבַׁ מַׁ ּנּור אֹו בְּ תַׁ ם בְּ ים.)אִּ ֹכֲהנִּ ֵדי הַׁ ל יְּ ל עַׁ ֱאכַׁ ר נֶׁ יֶׁתֶׁ הַׁ ֵבחַׁ וְּ זְּ מִּ ל הַׁ ָחה ָקֵרב עַׁ נְּ מִּ  ָקָטן ֵמהַׁ

 ים ָלמִּ , חֵ   -שְּ ֵבחַׁ זְּ מִּ ל הַׁ ָרף עַׁ שְּ ּנִּ ק הַׁ ֹלָשה:  ֵחלֶׁ שְּ ֵלק לִּ חַׁ תְּ ָבן מִּ ָקרְּ ֹצאן.  הַׁ ן הַׁ ָבָקר אֹו מִּ ן הַׁ ים מִּ ים מּוָבאִּ ָלמִּ ֵדי שְּ ל יְּ ּנֱֶׁאָכל עַׁ לֶׁק הַׁ
ֹכֵהן  ָבן.הַׁ ָקרְּ ת הַׁ יא אֶׁ ֵהבִּ י שֶׁ ֵדי מִּ ל יְּ ּנֱֶׁאָכל עַׁ ֵחלֶׁק הַׁ   וְּ

ָפָרָשה: בַׁ נֹות חֹוָבה שֶׁ בְּ ֵני סּוֵגי ָקרְּ  שְּ

 ָטאת ת   -חַׁ ק אֶׁ יר רַׁ כִּ ָשה, עֹופֹות אֹו ֹסלֶׁת.  נַׁזְּ בְּ ר, ֵעז אֹו כִּ יֹות פַׁ הְּ ָטאת ָיֹכל לִּ חַׁ ָטאת,  הַׁ ל חַׁ ים שֶׁ ים שֹונִּ ָטאת ֵיש סּוגִּ חַׁ הַׁ
ל חֵ  ק עַׁ ָטאת רַׁ ים חַׁ יאִּ בִּ ים )מְּ ָבשִּ כְּ ים אֹו מִּ זִּ ָּוָנה(, ֵמעִּ כַׁ ֹּלא בְּ שֹוֵגג )שֶׁ א בְּ ל ֵחטְּ ר עַׁ ָעבַׁ יא ָאָדם שֶׁ ֵמבִּ ָיב שֶׁ ָהָאָדם ָהָיה חַׁ א שֶׁ טְּ

יד(.   ֵמזִּ ה אֹותֹו בְּ לּו ָהָיה עֹושֶׁ ת אִּ  ָעָליו ָכרַׁ

 ם ל,   -ָאשַׁ יד ַאיִּ ם הּוא ָּתמִּ ם.ָהֳאשַׁ ל ָאשַׁ ים שֶׁ ים שֹונִּ ים אֹודֹות סּוגִּ ֵמדִּ ָפָרָשה ָאנּו לְּ  )הרב צבי האריס( בַׁ
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 ילדים יקרים
לאחר בניית המשכן שראינו בסוף חומש שמות , אנו מתחילים את חומש ויקרא המכונה "תורת כוהנים" ועוסק 

 בחלקו הגדול בעבודת הקורבנות. נלמד מהפרשה על מספר הקורבנות של היחיד:

 עולה, מנחה ושלמים. -מתחלק בפרשה לשלושה סוגים :  קורבנות הנדבה

 הקרב כולו על המזבח אפשר להביא מן הבקר , מן הצאן, מן העוף  קורבן עולה .1

)בד"כ קורבן עני( המתחלקת לחמשה סוגים : מנחת סולת, מנחת מאפה תנור, מנחת מחבת, מנחת  מנחה .2
 מרחשת , מנחת ביכורים

 קרבן נדבה שחלקו נשרף על המזבח , והשאר מתחלק בין הכהן לבין הבעלים  – קורבן שלמים .3
 

 קורבנות חובה
 מיועד לאדם שעבר בשגגה על אחת ממצוות "לא תעשה" שהעובר עליהם במזיד חייב כרת .  חטאת .1

 הפרשה מפרטת את הקורבנות לפי האדם שחוטא: הכוהן הגדול , הסנהדרין, הנשיא ושאר בני האדם. 
 מפורטים חטאים נוספים שעליהם מביאים קורבן 'עולה ויורד' התלויה במצבו הכלכלי של האדם.כמו כן 

  אשם מעילה , אשם תלוי , אשם גזלות אשם: .2

 

 עולה -קורבן נדבה 
 _________________________________________________________ מהי ההדגשה "ויקרא אל משה"?)רש"י א,א(  .1

מהו לשון "ויקרא" )לשון קשה חיבה גנאי וכדו'( לעומת הפניה לבלעם?)רש"י א,א(  .2
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________איזה קורבנות אפשר להביא לעולה?) א,ב(  .3

 ___למה נאמר בפס' "אדם כי יקריב מכם" מה באה המילה "אדם" ללמדנו?)רש"י א,ב( _____________________ .4

_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________כתוב בפס' "אדם כי יקריב מכם" באיזה סוג קרבן מדובר?)רש"י א,ב(  .5

 ___________מה פירוש המילה "תמים" בפס'?)רש"י א,ג( _______________________________________________ .6

  יב נדבה עולה בקר צריך להביא זכר בלבד. מה הוא צריך לעשות לפני שחיטת הפר ומדוע?אדם שרוצה להקר .7
 ____________________________________________________________________________________________)א,ד( 

 __________________________________________________________________מה עושים הכוהנים עם הדם?) א,ה(  .8

 ___________________________________מהו החידוש במילים "ונתנו אש" הרי הייתה אש מן השמים?)רש"י א,ז(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

הכוהנים מפשיטים את עור הפר ומחלקים את אברי הפר כולו. היכן מקריבים את הקרבן?) א,ח(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 

ט( -דת?) א,חמה מוקרב יחד עם גוף הקורבן לאחר שרוחצים את המעיים והרגלים שיוקרבו בצורה מכוב .11
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________מה הכוונה " ריח ניחוח לה' "?)רש"י א,ט( _______________________________________________ .12

 ______________________________________ס'?)רש"י א,י( כתוב בפס' "על ירך המזבח" מה הכוונה "על ירך" בפ .13

 __________________________אדם שרוצה להקריב קרבן כבש או עז כנדבה , היכן שוחטים את הקורבן?) א,יא(  .14
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 _________________________________איזה עופות ניתן להביא כנדבה?) א,יד(  ,כנדבהעוף אדם שרוצה להקריב  .15

 ________________________________________________"בני יונה" צריך להביא?)רש"י א,יד( ואיזה איזה "תורים"  .16

בקרבן העוף אין שחיטה אלא מליקה של ראש העוף באמצעות הציפורן של הכהן. דם העוף יורד כאשר העוף  .17
איבר בצורת כיס  -המוראה )זפק מוצמד לקיר המזבח)מיצוי( . לפני הקרבת העוף , צריך הכהן להפריד את

 טז( -המשמש לאחסון מזון באופן זמני, בטרם עיכולו אצל חלק מהעופות(. להיכן זורקים את המוראה?) א,טו

 ___________________________________________________________ מה הכוונה "אל מקום הדשן"?)רש"י א,טז(  .18
_________________________________________________________________________________________________ 

נאמר בקרבן שהוא מן הבהמה "ריח ניחוח" וכן בקרבן שהוא מן העוף כתוב "ריח ניחוח" מה למדים מכך?)רש"י  .19
 ___________________________________________________________________________________________ א,יז( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 עולת מנחה –קורבן נדבה 

קורבן נדבה נוסף שמיועד לרוב לאנשים עניים הוא מנחה ועל כן כתוב "נפש כי תקריב קרבן..." 
 .המנחה הראשונה היא מנחת סולת הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו.ואומר 

כתוב בפס' "ונפש כי תקריב", מבין קרבנות הנדבה, קרבן מנחה הוא הקרבן היחיד שנאמר בו המילה "נפש"  .1
 ___________________________________________________________________ מדוע?)רש"י ב,א( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ממה מורכבת המנחה) ב,א(  .2

 __________________________________________________ מאיפה ה"סלת" באה )ממה היא עשויה(?)רש"י ב,א(  .3

בעל הקורבן מביא את מנחה לאחר שבלל את הסולת עם שמן ולבונה. כמה מתוך המנחה הכהן מקטיר על  .4
 _______________________________________________________________)ב,ב(  )ניתן להיעזר בשרטוט( המזבח ?

 _________________________________________מלא קמצו מסלתה ומשמנה"?)רש"י ב,ב( מה לומדים מהמילים " .5

_________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________ מהי "אזכרתה" ולמה נקראת כך?)רש"י ב,ב(  .6

 ___________________________________________________________________מה עושים עם יתרת המנחה?) ב,ג(  .7

 ) ב,ד(  הנאפים בצורה אחרת:התורה מונה עוד קורבנות מנחת סולת  .8

 : אפשרויותהמנחה מחולקת לשני .    _________________ .א

 ( חלות העשויות מסולת ושמן שנאפו בתנור.1
 )ב,ד(  להקרבה י שמן ומביאים אל הכהן"מצות העשויות סולת ומים שלאחר אפייתן מושחים אותן ע (רקיקי2

חותך לחתיכות קטנות, ונותנה  - ______  )טיגון בצק הסולת והשמן(. ופותת אותה פיתים____מנחה על ____ .ב
 בכלי שרת, ויוצק עליה שאר השמן, ונותן לבונתה.) ב,ה( 

_____) טיגון בשמן עמוק בצק רך( זהה בעשייתו לקורבן הקודם אך הכלי הוא עם ____מנחה על ______ .ג
 דפנות  והשמן עמוק) ב,ז(

כתוב בפס' "ואם מנחה על המחבת" מהי המחבת?)רש"י ב,ה(   .9
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________ מהי ה"מרחשת"?)רש"י ב,ז(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________?  שאור לערבב בקורבנות המנחה דוע אסורמ .11
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 _______כתוב בפס' "וכל דבש" למה הכוונה?)רש"י ב,יא( _______________________________________________ .12

מהו קרבן הראשית שמביאים מן השאור ומהו קרבן הראשית שמביאים מן הדבש )ראה שאלה קודמת בהגדרה  .13
 ____________________________________________________________________________ של דבש(?)רש"י ב,יב( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________מה חייב להיות על כל קרבן?) ב,יג(  .14

 ______________________________________________________ למה נקרא המלח כאן "מלח ברית"?)רש"י ב,יג(  .15
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ פעמים מלח בפס'?)בעל הטורים ב,יג(  3למה נכתב  .16
_________________________________________________________________________________________________ 

כאשר השעורים עדיין לחים. מה צריך )אביב( היא מנחת העומר המגיעה מהשעורים בשלב הבישול  מנחת ביכורים .17
טו( -) ב,יד ות לאחר שגורס את השעורים ולפני שנותן לכהן להקטרה?המקריב לעש

_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________מהו לשון "גרש"?)רש"י ב,יד( .18

)רש"י  כתוב על מנחת הביכורים שעושים אותו "קלוי באש" מה הכוונה קלוי באש ולמה צריך לעשות זאת? .19
 ___________________________________________________________________________________________ ב,יד( 

  בכל המנחות הכהן מקטיר בקומצו והנותר מתחלק בן הכהנים

 

 
 קורבן השלמים –קורבן נדבה 

   שלום בעולם)שמביא( קרבן הנדבה הנוסף הוא קורבן שלמים שמטיל 

 ___________________________________________ פירושים.)רש"י ג,א(  2למה נקראים השלמים "שלמים" הבא  .1
_________________________________________________________________________________________________ 

קורבן שלמים יכול להיות זכר או נקבה וגם בו צריך סמיכה, שחיטה וזריקת הדם. סמנו בעיגול איזה איברים  .2
 : ד(-) ג,גצריך להקריב

 בל  ח  הנמצא ישירות על הקיבה, לב, כליות עם ה בל  ח   )קיבה(,המכסה את הקרב )שומן אסור( בל  הראש , הזנב , ח  
  )סרעפת( כבד, יותרת הכבדאוזנים, שעליהן, 

 _________________________________________________________למה מקריבים את ה"חלב"?)בעל הטורים ג,ג(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

מה ו ?מהו .בקרקורבן האם קורבן השלמים הוא כבש , המקריב נדרש להוסיף חלק נוסף מעבר למה שהוקרב ב .4
 ________________________________________________________________________הפירוש "חלבו"?)רש"י ג,ט( 

 ______________________________________ כתוב בפס' "לעמת העצה" מה הכוונה בפס' ל"העצה"?)רש"י ג,ט(  .5

   למד מהציווי בהקרבת הקורבנות?נהמגיע מהעז זהה באיבריו המוקרבים לבקר. מה אסור לאכול ונדבה קורבן  .6
 __________________________________________________________________________________________יז( -)ג,טז
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 קורבן החטאת –קורבן חובה 

קורבן חטאת מיועד לאדם . לאחר שהתורה פרטה את קורבנות הנדבה, היא עוברת לקורבנות חובה חטאות ואשמות
עובר עליהם במזיד חייב כרת . כעת התורה מחלקת בין האנשים שעבר בשגגה על אחת ממצוות "לא תעשה" שה

 וחטאים נוספים שעליהם מביאים קורבן עולה ויורד. שחטאו : הכוהן הגדול , הסנהדרין, הנשיא ושאר בני האדם

 חטאת הכהן המשיח )כהן גדול(

כתוב בפס' "ועשה מאחת מהנה" הכוונה שעשה אחת העבירות למה נאמר "מאחת מהנה" ולא "ועשה אחת  .1
  ________________________________________________________________________________מהנה"?)רש"י ד,ב( 

 __________________________________________________________________מהו קורבנו של הכהן הגדול?) ד,ג(  .2

  __________________________________________________ בן כמה צריך להיות ה"פר" המוזכר בפס'?)רש"י ד,ג(  .3

הכהן צריך לסמוך את ידיו מעל ראש הפר לפני שחיטת הפר.  הכהן מקבל את הדם בכלי מיוחד ומזה )זורק(  .4
  הקודש לקודש הקודשים. כמה פעמים צריך הכהן להזות מן הדם? באצבעו את הדם על הפרוכת המבדילה בין

 ___________________________________________________________________________________________ו( -)ד,ה

 _____________________________________________________דברים(?) ד,ז(  2מה עושה הכהן עם שארית הדם ) .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________ ט( -איזה חלקים של השור מוקרבים על המזבח )בדומה לקורבן השלמים(? ) ד,ח .6
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________מה צריך לעשות עם שאר איברי הפר?) ד,יב(  .7

 _____________________________________________________________מה הכוונה "אל שפך הדשן"?)רש"י ד,יב(  .8
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 פר העלם דבר של ציבור, חטאת הקהל

היא קרבן חטאת אותו מביאים הסנהדרין והציבור, במקרה שהסנהדרין טעו בפסיקת הלכה, והתירו עשיית דבר 
או מיתת בית דין, ועל ידם הוכשל רוב הציבור היהודי שמתגורר בארץ ישראל  אסור שהעונש עליו במזיד הוא כרת

 באותו חטא בשוגג. 

 ______________________________________________________מי הם עדת ישראל המוזכרים בפס'?)רש"י ד,יג(  .1

 _________________________________________________________ מה הכוונה "ונעלם דבר" בפס'?)רש"י ד,יג(  .2

כל תהליך השחיטה וההקרבה של הפר זהה לחטאת הכהן הגדול. מי סומך את ידיו מעל ראש הפר בחטאת  .3
 _____________________________________________________________________הקהל? מדוע לדעתכם ?) ד,טו( 

? משל למה  כפי שנאמר אצל הכהן המשיח "את פני פרוכת הקודש"למה נאמר כאן "את פני הפרכת" ולא  .4
_____________________________________________ ______________________________ הדבר דומה?)רש"י ד,יז( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 חטאת נשיא 

נדרש להביא  עבר על מצוות לא תעשה בשגגה)עבירה שעונשה כרת אם הייתה נעשית במזיד(הנשיא בישראל ש
 קורבן על חטאו כדי לכפר על החטא.

"אשר נשיא יחטא"?)בעל הטורים ד,כא(  -פסוק"חטאת הקהל הוא" ל -מה לומדים מהסמיכות של  .1
_________________________________________________________________________________________________  

 _______________________מש הפס' דווקא בלשון "אשר"?)רש"י ד,כב( למה נאמר "אשר נשיא יחטא" למה התש .2

_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________מהו קורבנו?) ד,כג(  .3

 ____________________________________________________________ מה הכוונה "או הודע אליו"?)רש"י ד,כג(  .4

לאחר סמיכת הנשיא על ראש הקורבן ושחיטתו, היכן צריך הכהן לשים דם בשונה מדם הפר בחטאת הכהן  .5
 ___________________________________________________________________________________הגדול?) ד,כה( 

 

 חטאת היחיד

חייב להביא קורבן  יהודי פשוט שעבר על מצות "לא תעשה" בשוגג על עבירה שעונשה כרת אם עשה במזידכל 
 חטאת על המעשה כדי שיתכפר לו

 ________________________________________________ד,כח,לב(  איזה שני סוגי קורבנות הוא יכול להביא?) .1

 כפי שראינו בזבחי השלמים ומקריבים על המזבח  בל  ח  בכל קורבנות החטאת מסירים את ה

 

 קורבן עולה ויורד

הוא קורבן חטאת המובא על חטאים נוספים ותלוי במצבו הכספי של החוטא. התורה מפרטת מקרים בהם החוטא 
 קורבן עולה ויורד:מתחייב 

מי שהיה עד לאירוע, וכשהתבקש להעיד על כך בבית דין לטובת אחד הצדדים, שיקר ונשבע  שבועת עדות א.
 שאינו יודע דבר. ) ה,א( 

הנכנס לבית המקדש או אוכל קורבנות בהיותו טמא ממגע בטומאה, נבלת חיה ובהמה  - טומאת מקדש וקודשיו ב.
 ג( -טמאה או בנבלת שרץ) ה,ב

 אדם ששכח ונשבע לשקר או שלא עמד בשבועתו) ה,ד(  - שבועת ביטוי ג.

 איזה סוגי קורבנות יכול להביא לפי מצבו הכספי ?) ה,ו,ז,יא(  .1

 ________________________ג.  ________________________ב.  ________________________ .א

 _______________________________________________________________________מהי "טומאת אדם")רש"י ה,ג(  .2

 _______________________________________________מה הכוונה שאדם נשבע "להרע או להיטיב"?)רש"י ה,ד(  .3

_________________________________________________________________________________________________ 
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 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

( )רש"י ה,ח כתוב בפס' "והקריב את אשר לחטאת ראשונה" למה מקריבים את קרבן החטאת קודם לעולה? .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 ורבנות אשםק

 קורבנות חובה נוספים הם קורבנות אשם המתחלקים בפרשה לשלוש סוגים: אשם מעילה , אשם תלוי , אשם גזלות 

קרבן שחייב להביא מי שנהנה/השתמש בשגגה מדברים שהוקדשו לעבודת הקרבנות או לבית  - אשם מעילה .1

 _______________________________________________המקדש. מהו הקורבן שצריך להביא ומה ערכו? ) ה,טו( 

צריך עוד בתוספת על הקורבן, צריך האדם להחזיר את ערך ההנאה במעילה)תשלום על השימוש בהקדש( . מה  .2
 ______________________________________________________________________יז( -להוסיף על התשלום?) ה,טז

 ________________________________ תוב להוציא?)רש"י ה,יח( כתוב בפס' "אשר שגג והוא לא ידע" מה בא הכ .3
_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________כתוב בפס' "או עשק" מה הוא עשק?)רש"י ה,כא(  .4

קרבן של יהודי  שעבר בשוגג על ספק עבירה, שהיה צריך להביא קרבן חטאת אם היה וודאי  - תלויאשם  .5

 _____________________________________________________יח( -עובר עליה . מה הקורבן שצריך להביא?) ה,יז
בשוגג אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל, הרי זה  : מי שהיו לפניו שתי חתיכות בשר, אחת שומן ואחת חלב, ואכללאשם תלוי דוגמא*

 ***חייב להביא קרבן אשם תלוי; ואם יתברר לו לאחר מכן, כי הבשר שאכל, היה חלב, עליו להביא קרבן חטאת, ככל שאר השוגגים

 לפחות קורבן הבא על חטאים בעינייני ממון בין אדם לחברו. איזה מקרים מפרטת התורה)רישמו - אשם גזלות .6

 מקרים( :) ה,כא(  3

 ________________________ .א
 ________________________ .ב

 ________________________ .ג

 ________________________ .ד
 _____________________________________________________________________ מהי "תשומת יד"?)רש"י ה,כא(  .7

 כה( -מהם שלושת הדברים שצריך לעשות החוטא כדי לכפר על המעשה?) ה,כג .8

 _____________________________ג.  ____________________________ב.  ___________________________ .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחסן מילים:
, אהל מועד, ויקרא

, בהמה, קרבן
, פדר, צאן, בקר
, מנחה, תור, עוף

, מזבח, סולת
 , מחבת

, רקיקי מצות
 , פיתים

, גרש כרמל
, חלב, שלמים
, כליות, כסלים
 חטאת ,שגגה

 

 ד ע ו מ ל ה א ו ע ה ג ג ש

 ז כ ג פ ש מ ז ב ח ת ב ר א

 ה מ ה ב ל ח צ כ ה ל ק ש ע

 ל ה ח נ מ ב א ס נ י ר כ י

 צ ק ק ט י ת נ ל ק י מ ר נ

 מ ש ס א מ י ת י פ ד ר מ מ

 ה ז ר ט ע ז מ מ ת ו י ל כ

 א ר ק י ו צ ד ג נ ב ר ו ק

 ש ד ש ר ו ת כ ד ע ע ת ל פ

 ס ו ל ת א ט ח כ ע ב פ ו ע

 

7 



 
 

 לרפואת אריאלה רבקה בת עדינההגיליון מוקדש  

 

 

 רש"י מאת הרב עדי איצקוביץ 

 ד' כ"ב מהי לשון "אשר"? _______________ א

 ג' א' יש שלום ביניהם למזבח ולכהנים _______________ ב

 ב' י"ד וטוחנים? באלו ריחיים שוברים _______________ ג

 ה' י"ג נאמר בזה "על חטאתו" _______________ ד

 ה' י"ז בענין זה מחמירים על העד השלישי _______________ ה

 א' י"ז מה הפסוק שהובא לראיה משמשון? _______________ ו

 ד' י"ט מה עשה המלך? _______________ ז

 ה' כ"ד הרבה כאלו ריבתה התורה _______________ ח

 א' א' באיזו לשון נגלה ה' לאומות העולם? _______________ ט

 ג' ט' מה עושות הכליות _______________ י

 ה' ד' שבוע ה זו היא באשם _______________ כ

 ב' ד' מה טעונות המנחות? _______________ ל

 ד' י"ז היא סרחה על המלך _______________ מ

 ה' ג' הבולע אותה טמא _______________ נ

 ה' י"ז היתה צרורה בכנפיו _______________ ס

 ב' ד' כמה חלות במנחות הנקמצות? _______________ ע

 ה' י"ז ניתנת במידה מעוטה _______________ פ

 ד' כ"ד היכן שוחטים את העולה _______________ צ

 ה' י"ט כיצד מנוקד האשם הראשון? _______________ ק

 א' ב' אי אפשר להקריב אותו לקרבן _______________ ר

 ה' כ"א המפקיד מכחש ב... _______________ ש

 ד' י' מהי לשון על? _______________ ת

 רש"י מאת הרב עדי איצקוביץ 

 ד' כ"ב מהי לשון "אשר"? _______________ א

 ג' א' יש שלום ביניהם למזבח ולכהנים _______________ ב

 ב' י"ד באלו ריחיים שוברים וטוחנים? _______________ ג

 ה' י"ג נאמר בזה "על חטאתו" _______________ ד

 ה' י"ז בענין זה מחמירים על העד השלישי _______________ ה

 א' י"ז מה הפסוק שהובא לראיה משמשון? _______________ ו

 ד' י"ט מה עשה המלך? _______________ ז

 ה' כ"ד הרבה כאלו ריבתה התורה _______________ ח

 א' א' באיזו לשון נגלה ה' לאומות העולם? _______________ ט

 ג' ט' מה עושות הכליות _______________ י

 ה' ד' שבוע ה זו היא באשם _______________ כ

 ב' ד' מה טעונות המנחות? _______________ ל

 ד' י"ז היא סרחה על המלך _______________ מ

 ה' ג' הבולע אותה טמא _______________ נ

 ה' י"ז היתה צרורה בכנפיו _______________ ס

 ב' ד' כמה חלות במנחות הנקמצות? _______________ ע

 ה' י"ז ניתנת במידה מעוטה _______________ פ

 ד' כ"ד היכן שוחטים את העולה _______________ צ

 ה' י"ט כיצד מנוקד האשם הראשון? _______________ ק

 א' ב' אי אפשר להקריב אותו לקרבן _______________ ר

 ה' כ"א המפקיד מכחש ב... _______________ ש

 ד' י' לשון על?מהי  _______________ ת
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