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פרשת ויקרא
יום א
לֵּהם ָא ָדם
(א) ַוי ְִּק ָרא ֶאל מֹשֶ ה וַ יְדַ בֵּ ר ה' ֵּאלָיו מֵּ א ֶֹהל מֹועֵּ ד לֵּאמֹר( :ב) ַדבֵּ ר ֶאל ְבנֵּי י ְִּש ָר ֵּאל וְ ָא ַמ ְר ָת אֲ ֶ
ּומן הַ צ ֹאן ַת ְק ִּריבּו ֶאת ָק ְרבַ ְנכֶם( :ג) ִּאם עֹלָ ה ָק ְרבָ נֹו
כִּ י י ְַק ִּריב ִּמ ֶכם ָק ְרבָ ן לַה' ִּמן הַ בְ הֵּ מָ ה ִּמן הַ בָ ָקר ִּ
ִּמן הַ בָ ָקר ָזכָר ָת ִּמים י ְַק ִּריבֶ ּנּו ֶאל פ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵּ ד י ְַק ִּריב אֹתֹו ל ְִּרצֹנֹו לִּפְ נֵּי ה'( :ד) וְ ָס ַמְך יָדֹו עַ ל ר ֹאש
הָ ֹעלָה וְ נ ְִּרצָ ה לֹו ְל ַכפֵּר עָ ָליו( :ה) וְ שָ חַ ט ֶאת בֶ ן הַ בָ ָקר ִּלפְ נֵּי ה' וְ ִּה ְק ִּריבּו ְבנֵּי ַאהֲ רֹן ַהכֹהֲ נִּ ים ֶאת ַה ָדם
יה:
נְת ֶח ָ
וְ ז ְָרקּו ֶאת הַ דָ ם עַ ל הַ ִּמזְ בֵּ חַ ָסבִּ יב אֲ שֶ ר פ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵּ ד( :ו) וְ ִּהפְ ִּשיט ֶאת ָה ֹע ָלה וְ נִּ ַתח א ָֹתּה לִּ ָ
(ז) וְ נ ְָתנּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵּ ן ֵּאש עַ ל הַ ִּמזְ בֵּ חַ וְ עָ ְרכּו עֵּ צִּ ים עַ ל ָה ֵּאש( :ח) וְ עָ ְרכּו ְבנֵּי ַאהֲ רֹן ַהכֹהֲ נִּים ֵּאת
הַ ּנ ְָת ִּחים ֶאת הָ ר ֹאש וְ ֶאת ַהפָ דֶ ר עַ ל הָ עֵּ צִּ ים אֲ שֶ ר עַ ל הָ ֵּאש אֲ ֶשר עַ ל ַה ִּמזְ בֵּ ַח( :ט) וְ ִּק ְרבֹו ּוכְ ָרעָ יו ְיִּר ַחץ
בַ מָ יִּם וְ ִּה ְק ִּטיר הַ כֹהֵּ ן ֶאת הַ כֹל הַ ִּמזְ בֵּ חָ ה ֹעלָה ִּא ֵּשה ֵּריחַ נִּ יחֹו ַח לַה' :ס
שאלות
(א) מאיזה בעלי חיים אפשר להקריב קרבנות?
(ב) קרבן עולה הוא קרבן שכל הבהמה מוקרבת על המזבח ,מה הם  2התנאים לקרבן עולה?
(ג) מה צריך לעשות היהודי המקריב את קרבן העולה?(פסוק ד)
(ד) מה עושים עם הדם אחרי השחיטה?
(ה) מה עושים עם הקרבן אחרי שהפשיטו ממנו את העור ונתחו אותו לנתחים?
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(י) וְ ִּאם ִּמן הַ צ ֹאן ָק ְרבָ נֹו ִּמן הַ כְ שָ בִּ ים אֹו ִּמן הָ עִּ זִּ ים ְל ֹעלָה ָזכָר ָת ִּמים י ְַק ִּריבֶ ּנּו( :יא) וְ שָ חַ ט
אֹתֹו עַ ל י ֶֶרְך הַ ִּמזְ בֵּ חַ צָ ֹפנָה לִּפְ נֵּי ה' וְ ז ְָרקּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִּים ֶאת דָ מֹו עַ ל הַ ִּמזְ בֵּ חַ סָ בִּ יב:
(יב) וְ נ ִַּתח אֹתֹו ִּלנ ְָתחָ יו וְ ֶאת ר ֹאשֹו וְ ֶאת פִּ ְדרֹו וְ עָ ַרְך הַ כֹהֵּ ן א ָֹתם עַ ל הָ עֵּ צִּ ים אֲ שֶ ר עַ ל הָ ֵּאש
אֲ שֶ ר עַ ל הַ ִּמזְ בֵּ חַ ( :יג) וְ הַ ֶק ֶרב וְ הַ כְ ָרעַ יִּם י ְִּרחַ ץ בַ מָ יִּם וְ ִּה ְק ִּריב הַ כֹהֵּ ן ֶאת הַ כֹל וְ ִּה ְק ִּטיר
הַ ִּמזְ בֵּ חָ ה ֹעלָה הּוא ִּאשֵּ ה ֵּריחַ נִּיחֹחַ לַה' :פ
שאלות
(א) איזה בהמות נכללות בהגדרה של צאן?
(ב) באיזה צד של המזבח שוחטים את העולה?
(ג) מה עושים הכהנים עם הדם.
(ד) מה כתוב בתורה במקום ":הכהן מסדר את החלקים של הבהמה על המזבח?
(ה) וְ הַ ֶק ֶרב וְ הַ כְ ָרעַ יִּם י ְִּרחַ ץ בַ מָ יִּם מה לדעתך הסיבה לרחיצת הקרב והכרעים?
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יום ג
פרשת ויקרא
(יד) וְ ִּאם ִּמן הָ עֹוף ֹעלָה ָק ְרבָ נֹו לַה' וְ ִּה ְק ִּריב ִּמן הַ ת ִֹּרים אֹו ִּמן בְ נֵּי הַ יֹונָה ֶאת ָק ְרבָ נֹו:
(טו) וְ ִּה ְק ִּריבֹו הַ כֹהֵּ ן ֶאל הַ ִּמזְ בֵּ חַ ּומָ לַק ֶאת ר ֹאשֹו וְ ִּה ְק ִּטיר הַ ִּמזְ בֵּ חָ ה וְ נ ְִּמצָ ה דָ מֹו עַ ל ִּקיר
הַ ִּמזְ בֵּ חַ ( :טז) וְ הֵּ ִּסיר ֶאת מֻ ְר ָאתֹו בְ נֹצָ ָתּה וְ ִּה ְשלִּיְך א ָֹתּה ֵּאצֶ ל הַ ִּמזְ בֵּ חַ ֵּק ְדמָ ה ֶאל ְמקֹום
הַ דָ שֶ ן( :יז) וְ ִּשסַ ע אֹתֹו בִּ כְ ָנפָיו ל ֹא יַבְ ִּדיל וְ ִּה ְק ִּטיר אֹתֹו הַ כֹהֵּ ן הַ ִּמזְ בֵּ חָ ה עַ ל הָ עֵּ צִּ ים אֲ שֶ ר
עַ ל הָ ֵּאש ֹעלָה הּוא ִּאשֵּ ה ֵּריחַ נִּיחֹחַ לַה' :ס
שאלות
(א) איזה עופות אפשר להקריב לקרבן עולה?
(ב) מה עושים לעוף במקום שחיטה?(פסוק טו)
(ג) מה עושה הכהן לעוף במקום נתוח האברים בבהמה?(פסוק יז)
(ד) *** מי לדעתך מביא קבן מן הבקר ומי מביא קרבן מן העוף?
(ה) מה כתוב בתורה במקום  " :ה' מקבל את הקרבן ברצון"?

יום ד
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סלֶת י ְִּהיֶה ָק ְרבָ נֹו וְ יָצַ ק עָ לֶיהָ שֶ מֶ ן וְ נ ַָתן עָ לֶיהָ ְל ֹבנָה:
(א) וְ ֶנפֶש כִּ י ַת ְק ִּריב ָק ְרבַ ן ִּמנְחָ ה לַה' ֹ
ּומשַ ְמנָּה עַ ל כָל
יאּה ֶאל בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִּים וְ ָקמַ ץ ִּמשָ ם ְמל ֹא ֻק ְמצֹו ִּמסָ ל ְָתּה ִּ
(ב) וֶהֱ בִּ ָ
ּנֹות ֶרת ִּמן
ְל ֹבנ ָָתּה וְ ִּה ְק ִּטיר הַ כֹהֵּ ן ֶאת ַאזְ כ ָָר ָתּה הַ ִּמזְ בֵּ חָ ה ִּאשֵּ ה ֵּריחַ נִּיחֹחַ לַה'( :ג) וְ הַ ֶ
הַ ִּמנְחָ ה ל ְַאהֲ רֹן ּולְבָ נָיו קֹדֶ ש ָקדָ ִּשים מֵּ ִּאשֵּ י ה' :ס
שאלות
(א) מה הוא הקרבן האמור בפסוק א?
(ב) מי לדעתך מביא קרבן כזה?
(ג) מה היא הפעולה שהכהן עושה לקרבן המנחה?(פסוק ב)
(ד) בפסוק ב מוזכרים שלשה מרכיבים של קרבן המנחה מה הם?
(ה) מה כתוב בתורה במקום :מה שישאר אחרי שהכהן קמץ יהיה לכהנים?

יום ה
פרשת ויקרא
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יקי מַ צֹות
סלֶת חַ ּלֹות מַ צֹת בְ לּוֹלת בַ שֶ מֶ ן ְּור ִּק ֵּ
(ד) וְ כִּ י ַת ְק ִּרב ָק ְרבַ ן ִּמנְחָ ה מַ אֲ פֵה ַתּנּור ֹ
סלֶת בְ לּולָה בַ שֶ מֶ ן מַ צָ ה ִּת ְהיֶה( :ו)
ְמשֻ ִּחים בַ שָ מֶ ן :ס (ה) וְ ִּאם ִּמנְחָ ה עַ ל הַ מַ חֲ בַ ת ָק ְרבָ נֶָך ֹ
סלֶת
פָתֹות א ָֹתּה פִּ ִּתים וְ יָצַ ְק ָת עָ לֶיהָ שָ מֶ ן ִּמנְחָ ה ִּהוא :ס (ז) וְ ִּאם ִּמנְחַ ת מַ ְרחֶ שֶ ת ָק ְרבָ נֶָך ֹ
את ֶאת הַ ִּמנְחָ ה אֲ שֶ ר יֵּעָ שֶ ה מֵּ ֵּאּלֶה לַה' וְ ִּה ְק ִּריבָ ּה ֶאל הַ כֹהֵּ ן
בַ שֶ מֶ ן ֵּתעָ שֶ ה( :ח) וְ הֵּ בֵּ ָ
וְ ִּהגִּ ישָ ּה ֶאל הַ ִּמזְ בֵּ חַ ( :ט) וְ הֵּ ִּרים הַ כֹהֵּ ן ִּמן הַ ִּמנְחָ ה ֶאת ַאזְ כ ָָר ָתּה וְ ִּה ְק ִּטיר הַ ִּמזְ בֵּ חָ ה ִּאשֵּ ה
ּנֹות ֶרת ִּמן הַ ִּמנְחָ ה ל ְַאהֲ רֹן ּולְבָ נָיו קֹדֶ ש ָקדָ ִּשים מֵּ ִּאשֵּ י ה'( :יא) כָל
ֵּריחַ נִּיחֹחַ לַה'( :י) וְ הַ ֶ
הַ ִּמנְחָ ה אֲ שֶ ר ַת ְק ִּריבּו לַה' ל ֹא ֵּתעָ שֶ ה חָ מֵּ ץ כִּ י כָל ְשאֹר וְ כָל ְדבַ ש ל ֹא ַת ְק ִּטירּו ִּממֶ ּנּו ִּאשֶ ה
אשית ַת ְק ִּריבּו א ָֹתם לַה' וְ ֶאל הַ ִּמזְ בֵּ חַ ל ֹא ַיעֲלּו ל ְֵּריחַ נִּיחֹחַ ( :יג) וְ כָל
לַה'( :יב) ָק ְרבַ ן ֵּר ִּ
ָק ְרבַ ן ִּמנְחָ ְתָך בַ מֶ לַח ִּת ְמלָח וְ ל ֹא ַת ְשבִּ ית מֶ לַח בְ ִּרית אֱ ֹלהֶ יָך מֵּ עַ ל ִּמנְחָ ֶתָך עַ ל כָל ָק ְרבָ נְָך
ַת ְק ִּריב מֶ לַח :ס
שאלות
(א) בפסוקים ד ,ה ,ז מוזכרים שלשה סוגי כלי בישול ואפיה מה הם?
(ב) ** מה זה רקיקי מצות?
(ג) בפסוק יא נאמרו  2דברים שאסור שיהיו בקרבן מנחה מה הם?
(ד) מה המרכיב הנוסף לקרבן מנחה האמור בפסוק יג?

