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יום א

(א) ַוי ְִהי בַ ּיֹום הַ ְש ִמינִי ָק ָרא מֹשֶׁ ה ל ְַאהֲ רֹן ּולְבָ נָיו ּולְזִ ְקנֵי י ְִש ָר ֵאל( :ב) וַּי ֹאמֶׁ ר ֶׁאל ַאהֲ רֹן
ימם וְ הַ ְק ֵרב לִפְ נֵי יְקֹוָק( :ג) וְ ֶׁאל בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל
ַקח לְָך עֵ גֶׁל בֶׁ ן בָ ָקר לְחַ טָ את וְ ַאיִל ְל ֹעלָה ְת ִמ ִ
ימם ְל ֹעלָה( :ד) וְ שֹור ו ַָאיִל
ְתדַ בֵ ר לֵאמֹר ְקחּו ְשעִ יר עִ זִ ים לְחַ טָ את וְ עֵ גֶׁל ָוכֶׁבֶׁ ש בְ נֵי שָ נָה ְת ִמ ִ
ּומנְחָ ה בְ לּולָה בַ שָ מֶׁ ן כִ י הַ ּיֹום יְקֹוָק נ ְִר ָאה אֲ לֵיכֶׁם( :ה) ַוּי ְִקחּו
ל ְִשל ִָמים לִזְ בֹחַ לִפְ נֵי יְקֹוָק ִ
ֵאת אֲ שֶׁ ר צִ ּוָה מֹשֶׁ ה ֶׁאל פְ נֵי אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד ַוּי ְִק ְרבּו כָל הָ עֵ דָ ה ַוּיַעַ ְמדּו לִפְ נֵי יְקֹוָק( :ו) וַּי ֹאמֶׁ ר
מֹשֶׁ ה זֶׁה הַ דָ בָ ר אֲ שֶׁ ר צִ ּוָה יְקֹוָק ַתעֲשּו וְ י ֵָרא אֲ לֵיכֶׁם כְ בֹוד יְקֹוָק:
שאלות






אל מי קורא משה ביום השמיני?
בפסוק ב משה אומר לאהרן להכין שני קרבנות מה הם שני הקרבנות?
איזה בהמה על אהרן לקחת לכל קרבן?
בפסוק ג גם בני ישראל צריכים להביא קרבנות איזה קרבנות?
איזה בהמה על בני ישראל להביא לכל קרבן?

יום ב
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(כב) ַוּיִשָ א ַאהֲ רֹן ֶׁאת ידו יָדָ יו ֶׁאל הָ עָ ם ַויְבָ ְרכֵם ַוּי ֵֶׁרד מֵ ֲעשֹת הַ חַ טָ את וְ הָ ֹעלָה וְ הַ ְשל ִָמים:
(כג) ַוּיָב ֹא מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן ֶׁאל אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד ַוּיֵצְ אּו ַויְבָ רֲ כּו ֶׁאת הָ עָ ם ַוּי ֵָרא כְ בֹוד יְקֹוָק ֶׁאל כָל
הָ עָ ם( :כד) ו ֵַתצֵ א ֵאש ִמלִפְ נֵי יְקֹוָק וַת ֹאכַל עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ ֶׁאת הָ ֹעלָה וְ ֶׁאת הַ חֲ לָבִ ים ַוּי ְַרא כָל
הָ עָ ם ַו ָּירֹּנּו ַוּיִפְ לּו עַ ל פְ נֵיהֶׁ ם:
שאלות
 בכל הפסוקים הקודמים יש תאור של הקרבת הקרבנות פסוקים אלה מספרים
על סיום הקרבת הקרבנות האלה
" וישא אהרן את ידיו" מה זה מזכיר בברכת כהנים?
 מה עשה אהרן כשנשא את ידיו?
 מה כתוב בתורה במקום "הקב"ה התגלה אל כל העם?
 איך נשרף הקרבן?
 מה כתוב בתורה במקום "וישמחו"?

יום ג
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(א) ַוּי ְִקחּו בְ נֵי ַאהֲ רֹן נָדָ ב וַאֲ בִ יהּוא ִאיש מַ ְח ָתתֹו ַוּי ְִתנּו בָ הֵ ן ֵאש ַוּי ִָשימּו עָ לֶׁיהָ ְקט ֶֹׁרת
ַוּי ְַק ִריבּו לִפְ נֵי יְקֹוָק ֵאש ז ָָרה אֲ שֶׁ ר ל ֹא צִ ּוָה א ָֹתם( :ב) ו ֵַתצֵ א ֵאש ִמלִפְ נֵי יְקֹוָק וַת ֹאכַל
אֹותם ַוּיָמֻ תּו לִפְ נֵי יְקֹוָק( :ג) וַּי ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ֶׁאל ַאהֲ רֹן הּוא אֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְקֹוָק לֵאמֹר בִ ְקרֹבַ י
ָ
ֶׁא ָקדֵ ש וְ עַ ל פְ נֵי כָל הָ עָ ם ֶׁאכָבֵ ד ַו ִּידֹם ַאהֲ רֹן( :ד) ַוּי ְִק ָרא מֹשֶׁ ה ֶׁאל ִמישָ ֵאל וְ ֶׁאל ֶׁאלְצָ פָן בְ נֵי
יאל דֹד ַאהֲ רֹן וַּי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם ִק ְרבּו ְשאּו ֶׁאת אֲ חֵ יכֶׁם מֵ ֵאת פְ נֵי הַ קֹדֶׁ ש ֶׁאל ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶׁה:
עֻזִ ֵ
(ה) ַוּי ְִק ְרבּו ַוּיִשָ אֻ ם בְ כֻתֳּ נ ָֹתם ֶׁאל ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶׁה כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר מֹשֶׁ ה( :ו) וַּי ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ֶׁאל
יתמָ ר בָ נָיו ָראשֵ יכֶׁם ַאל ִתפְ ָרעּו ּובִ גְ דֵ יכֶׁם ל ֹא ִתפְ רֹמּו וְ ל ֹא ָתמֻ תּו וְ עַ ל
ַאהֲ רֹן ּול ְֶׁאלְעָ זָר ּול ְִא ָ
ּומפ ֶַׁתח
כָל הָ עֵ דָ ה י ְִקצֹף וַאֲ חֵ יכֶׁם כָל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל יִבְ כּו ֶׁאת הַ ְש ֵרפָה אֲ שֶׁ ר שָ ַרף יְקֹוָק( :ז) ִ
אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד ל ֹא ֵתצְ אּו פֶׁן ָתמֻ תּו כִ י שֶׁ מֶׁ ן ִמ ְשחַ ת יְקֹוָק ֲעלֵיכֶׁם ַו ַּיעֲשּו כִ ְדבַ ר מֹשֶׁ ה :פ
שאלות






מי הם בני אהרן המוזכרים בפסוק א?
מה העבירה שהם עשו ?(פסוק א)
מה היה ענשם?
מה תגובת אהרן?
בפסוק ד מוזכרים  4אנשים ,רשום את שמותם ואת הקשר המשפחתי שלהם.
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(ח) ַויְדַ בֵ ר יְקֹוָק ֶׁאל ַאהֲ רֹן לֵאמֹר( :ט) ַייִן וְ שֵ כָר ַאל ֵת ְש ְת ַא ָתה ּובָ נֶׁיָך ִא ָתְך בְ בֹאֲ כֶׁם ֶׁאל
אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד וְ ל ֹא ָתמֻ תּו חֻ ַקת עֹולָם ְל ֹדר ֵֹתיכֶׁם( :י) ּולֲהַ בְ ִדיל בֵ ין הַ קֹדֶׁ ש ּובֵ ין הַ חֹל ּובֵ ין
הַ טָ מֵ א ּובֵ ין הַ טָ הֹור( :יא) ּולְהֹורֹת ֶׁאת בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ֵאת כָל הַ חֻ ִקים אֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְקֹוָק אֲ לֵיהֶׁ ם
בְ יַד מֹשֶׁ ה :פ
שאלות
 איזה איסור כתוב בפסוק ט?
 מה העונש למי שיעבור על האיסור?
 *** האם אפשר להסיק מתוך פסוק ט מה היתה העבירה של נדב ואביהו?
 מה התפקיד של הכהנים (פסוק יד)?

יום ה
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(א) ַויְדַ בֵ ר יְקֹוָק ֶׁאל מֹשֶׁ ה וְ ֶׁאל ַאהֲ רֹן לֵאמֹר אֲ לֵהֶׁ ם( :ב) דַ בְ רּו ֶׁאל בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל לֵאמֹר ז ֹאת
הַ חַ ּיָה אֲ שֶׁ ר ת ֹאכְ לּו ִמכָל הַ בְ הֵ מָ ה אֲ שֶׁ ר עַ ל הָ ָא ֶׁרץ( :ג) כֹל מַ פְ ֶׁרסֶׁ ת פ ְַרסָ ה וְ שֹסַ עַ ת שֶׁ סַ ע
פְ ָרסֹת מַ ֲעלַת ג ֵָרה בַ בְ הֵ מָ ה א ָֹתּה ת ֹאכֵלּו( :ד) ַאְך ֶׁאת זֶׁה ל ֹא ת ֹאכְ לּו ִממַ ֲעלֵי הַ ג ֵָרה
ּוממַ פְ ִרסֵ י הַ פ ְַרסָ ה ֶׁאת הַ גָמָ ל כִ י מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הּוא ּופ ְַרסָ ה ֵאינֶּׁנּו מַ פְ ִריס טָ מֵ א הּוא ָלכֶׁם:
ִ
(ה) וְ ֶׁאת הַ שָ פָן כִ י מַ ֲעלֵה ג ֵָרה הּוא ּופ ְַרסָ ה ל ֹא יַפְ ִריס טָ מֵ א הּוא ָלכֶׁם( :ו) וְ ֶׁאת הָ ַא ְרנֶׁבֶׁ ת
כִ י מַ ֲעלַת ג ֵָרה ִהוא ּופ ְַרסָ ה ל ֹא ִהפְ ִריסָ ה ְטמֵ ָאה ִהוא ָלכֶׁם( :ז) וְ ֶׁאת הַ חֲ זִ יר כִ י מַ פְ ִריס
פ ְַרסָ ה הּוא וְ שֹסַ ע שֶׁ סַ ע פ ְַרסָ ה וְ הּוא ג ֵָרה ל ֹא ִיגָר טָ מֵ א הּוא ָלכֶׁם:
שאלות





מה הם הסימנים של בהמה או חיה טהורים?
יש  4בעלי חיים שיש להם רק סימן אחד  ,מי הם?
מי מהם רק מעלה גרה ומי מהם רק מפריס פרסה?
*** מנין ידע משה שיש רק  4בעלי חיים בעלי סימן אחד?
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יום ב
שאלות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מה העצה שנתנו יועצי המלך למלך אחרי מות ושתי?
מי נבחרה להיות המלכה ,האם באה מרצונה? הראה בפסוק.
מה הסוד הכמוס שאסתר לא גילתה?
מה הקשר בין אסתר למרדכי?
מה הייחוס של מרדכי ,מאיזה שבט הוא?
איך הגיע מרדכי לשושן?
מי הם בגתן ותרש? מה הם זממו לעשות
מי גילה למלך את המזימה שלהם?
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פרק ג
יום ג
שאלות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המן בן המדתא האגגי .לאיזה עם הוא משתייך?
מה דרש המן מעבדי המלך ,מי לא נענה לבקשה?.
מה היתה תגובת המן להתנהגותו של מרדכי?
מה רצה המן לעשות לעם ישראל?
איך מתאר המן את היהודים?
תאריכים :
באיזה תאריך הופל הפור?
על איזה חודש נפל הפור?
מתי נקראו סופרי המלך לכתוב את גזירת המן?
על איזה תאריך נפל הפור  ,התאריך שבו יש להשמיד את כל היהודים?
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פרק ד
יום ד
שאלות
.1
.2
.3
.4

מה תגובת מרדכי לפקודה של המן להשמיד את כל היהודים?
אסתר מבקשת ממרדכי להסיר שקו  ,האם הסכים?
מרדכי מבקש מאסתר ללכת אל המלך ולהתחנן לו שיבטל את הגזירה .מה היא מגיבה?
מה מבקשת אסתר ממרדכי כדי שתצליח בשליחותה?
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פרק ה
יום ה
שאלות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אסתר הולכת אל המלך  ,מה עושה המלך כשרואה את אסתר?
מה מוכן המלך לתת לאסתר?
מה מבקשת אסתר מהמלך?
מה תגובת המן לבקשתה של אסתר?
המן שמח וטוב לב  ,מה הוא מספר לאשתו ולבניו?.
מה מציעה זרש  ,אשתו של המן לבעלה?
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יום ג

