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ה ה ִצּוָּ ִמּלּוִאים( ֹמשֶׁ ֵמי הַּ ת יְּׁ עַּ ר ִשבְּׁ ַאחַּ ִמיִני )לְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ ם  בַּ עַּ נֹות הָּ בָּ רְּׁ ת קָּ אֶׁ ֹכֲהִנים וְּׁ נֹות הַּ בָּ רְּׁ ת קָּ ִריב אֶׁ קְּׁ הַּ ִחילּו לְּׁ ּיַּתְּׁ שֶׁ
ם עַּ כּו ֵאת הָּ ה ֵברְּׁ נֹות ַאֲהֹרן ּוֹמשֶׁ בָּ רְּׁ קָּ ִריבּו ֵאת הַּ ִהקְּׁ ר שֶׁ ַאחַּ ֵני ה'.  לְּׁ ׁש ִמִלְפנֵּי ה ִלפְּׁ א אֵּ צֵּ ַח ֶאת ַותֹּאַכל ַעל 'ַותֵּ  ַהִמְזבֵּ

 ְפנֵּיֶהם: ָהָעם ַוָירֹּּנּו ַוִיְפלּו ַעל ְרא ָכלַהֲחָלִבים ַויַ  ָהעָֹּלה ְוֶאת

ה רָּ נָּיו ֵאש זָּ פָּ ִריבּו לְּׁ ִהקְּׁ ל שֶׁ ֵני ה', עַּ ָאה ִמִּלפְּׁ ּיָּצְּׁ ֵדי ֵאש שֶׁ ל יְּׁ ֲאִביהּו ֵמתּו עַּ ב וַּ ֵני ַאֲהֹרן, נָּדָּ ַאֲהֹרן   .בְּׁ ה ִנֵחם ֵאת ַאֲהֹרן וְּׁ ֹמשֶׁ
ֵני עּוִזי ן בְּׁ פָּ צָּ לְּׁ אֶׁ ֵאל וְּׁ ק.  ִמישָּ תַּ ן. ֵאל )עּוִזיֵאלשָּ כָּ ִמשְּׁ ֲאִביהּו ֵמהַּ ב וַּ ם( הֹוִציאּו ֵאת נָּדָּ רָּ מְּׁ ל עַּ  = ּדֹוד ַאֲהֹרן, ָאִחיו שֶׁ

כֹ  ר ָאֹרְך, ָאסּור לַּ ֵשעָּ ֲעֹבד בְּׁ ֹכֲהִנים לַּ ֹכֲהִנים:   ֵאין לַּ ת הַּ ֲעבֹודַּ שּורֹות לַּ קְּׁ כֹות הַּ ר ֲהלָּ פָּ ה ִלֵמד ִמסְּׁ ִדים ֹמשֶׁ דָּ ֲעֹבד ִבבְּׁ ֲהִנים לַּ
נָּיוקְּׁ  ה ֵאת ַאֲהֹרן ּובָּ ה ִצּוָּ ִין.   ֹמשֶׁ תּוֵיי יַּ ֵהם שְּׁ שֶׁ ֲעֹבד כְּׁ ֹכֲהִנים לַּ ָאסּור לַּ נֹות  - רּוִעים, וְּׁ בָּ רְּׁ קָּ ר, לֱֶׁאֹכל ֵמהַּ מָּ ִאיתָּ ר וְּׁ זָּ עָּ לְּׁ אֶׁ

ה ִה  ה ּוֹמשֶׁ ֵני ֹמשֶׁ ם ִלפְּׁ ֲעֵשיהֶׁ ִּדיק ֵאת מַּ לּו ֵמֵהם.  ַאֲהֹרן ִהצְּׁ ר ֹלא ָאכְּׁ מָּ ִאיתָּ ר וְּׁ זָּ עָּ לְּׁ ְך אֶׁ יואַּ רַּ בָּ ִכים ִלדְּׁ    .סְּׁ

ֵמִּדים  ה ָאנּו לְּׁ שָּ רָּ פָּ סֹוף הַּ י ַחִיים:בְּׁ י ַכְׁשרּות ַבֲעלֵּ  ִדינֵּ

ּיָּה • חַּ ָמה, בַּ ֱאֹכל  ּוַבְבהֵּ ר לֶׁ י ֻמתָּ ֵני ַבֲעלֵּ ה. )שְּׁ ֵלי ֵגרָּ עָּ ע.  ב.  מַּ סַּ ֵעי שֶׁ שֹוסְּׁ ה וְּׁ סָּ רְּׁ ִריֵסי פַּ פְּׁ ֵהם:  א.  מַּ ִּיים שֶׁ חַּ
ּיִָּבים ִנים חַּ ִסימָּ ֵצא( הַּ ִהמָּ  לְּׁ

ת.   ְבָדִגים • שֶׁ קֶׁ שְּׁ קַּ נִַּפיר וְּׁ ם סְּׁ הֶׁ ֵּיש לָּ ִדים שֶׁ ּדָּ ֱאֹכל ֵאת הַּ ר לֶׁ  ֻמתָּ
ה ֵאת  • טָּ ה ֵפרְּׁ תֹורָּ ם. ָהעוֹּפוֹּתהַּ ֱאֹכל אֹותָּ ָאסּור לֶׁ ק  שֶׁ ִלים רַּ ּיֹום ָאנּו אֹוכְּׁ ֵהם  הַּ נּו ֵמֲאבֹוֵתינּו שֶׁ ר לָּ סַּ ִנמְּׁ עֹופֹות שֶׁ

ֵשִרים  האריס()הרב צבי .  כְּׁ
 



 
 

 לע"נ מאיר בן מזלהגיליון מוקדש  

 כד(-חונכים את המשכן )ט, א

בפרשת צו למדנו כי משה רבינו עבד ככהן גדול במשך שבעת ימי המילואים עד ליום השמיני שהיה בא' ניסן  .1
ולימד את אהרון ובניו את העבודות. למי משה קורא כדי לשמוע את הציווי על עבודת אהרון במשכן עפ"י דבר 

 ________________________________________________________________________________________ה'?) ט,א( 
 ד( -מה צריך להביא אהרון לקורבן ומה צריכים להביא בני ישראל?) ט,ב .2

 ___________________________________________________________________________ -אהרון 
 _______________________________________________________________________ -בני ישראל 

 
 סיפור קצר

אהרון הכהן לא רצה לגשת לעבודה כיון שחשש שאינו ראוי ועל כן משה מבקש ממנו להתקרב ולהקריב את 
חטאת. ומובא קורבנותיו)העגל והאיל( כדי לכפר על עצמו ורק אח"כ לכפר על העם ע"י הקרבת שעיר העיזים ל

"קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"  ממנו נלמדת האימרהעל ר' ינאי שהיה דיין בבית הדין וסיפור בגמרא 
 )קודם נתקן את עצמנו ואח"כ נדרוש מאחרים לתקן את עצמם( 

 
היה שוטחם בחצרו ומוכרם  -היו שני שכנים שהחצרות שלהם היו זה לצד זה. האחד היה מתפרנס מייבוש תאנים

שוק.שכנו ששתל עץ בגינתו ולא השגיח עליו החל העץ להתעקם וככל שגדל הסתיר חלק ניכר מקרני השמש ב
 .עד שבגינת חברו לא האירה השמש, והדבר פגע בפרנסתו. כל ניסיונותיו לשכנע את השכן עלו בתוהו

ה. החליט מיודענו בעירם היה רב בקיא ופסק דינו היה חד וחריף, ובתוך כמה דקות בעלי הדין קיבלו תשוב 
 -מששמע הרב את טענותיהם ביקשם לבוא למחרת. השמש של ביה"ד התפלא .לתבוע את שכנו לדין תורה

 דקות הפסקה. 10-מעולם הרב לא דחה משפט יותר מ
משניגש לרב ביקשו הרב לגשת לרבנית לקחת מסור ולנסר את העץ שבגינתו. השמש עשה כדבר הרב וכרת 

 .את העץ
 עלי הדין והרב פסק שהשכן צריך לכרות את העץ.למחרת הגיעו ב

"זהו פסק הדין? והרי אני כל יום עובד בדרך לעבודה ורואה שהעץ של הרב אף הוא  -השכן כעס על הרב ואמר
 עקום ומסתיר את השמש מגינת השכן?"...

 ...אמר לו הרב: "גש לביתי ותראה מה עשיתי אמש לעץ שלי, ועשה כן גם אתה!"
 

 חלקי קורבן החטאת :כל אחד מכמו שלמדנו בפרשות הקודמות . מה עשה אהרון עם  .3

 דם __________________________ ) ט,ט( 

 ֵחֶלב,כליות,יותרת הכבד ______________________________) ט,י ( 

 ________________________) ט,יא(עור ___________________הבשר וה

העולה )שעולה כולו על המזבח( צריך לשטוף את הקיבה והכרעיים שלא יהיו  למדנו שלפני הקרבת קורבן .4
 יח( -מלוכלכים בזמן הקרבתם . לאחר מכן מקריב אהרון את קורבנות העם. מהם קורבנות העם?) ט, טו

 ________________________) ט,טו( הביאו  חטאתלקורבן 

 ________________________לקורבן עולה הביאו ) ט,טז( 

 ________________________לקורבן מנחה הביאו ) ט,יז( 

 ________________________לקורבן שלמים הביאו ) ט,יח( 

אהרון הקטיר את אברי השלמים על מזבח ואת הדם זרק מסביב למזבח. מה עושה אהרון לאחר פעולת התנופה  .5
 ________________________________________________________________כב( -שלמדנו בפרשה הקודמת?) ט,כא
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משה רבינו נכנס עם אהרון לאוהל מועד ומלמדו את מעשה הקטורת. וגם היה אהרון מצטער שלא ירדה שכינה  .6
על אף שסיים להכין את הקורבנות. אהרון חשב שזה באשמתו. מה קרה לאחר שמשה ואהרון יוצאים ומברכים 

 ____________________________________________________________________________את בני ישראל?) ט,כד( 

 _____________________________________________________________________מה הייתה תגובת העם ?) ט,כד(  .7

 
 ז(-מיתת בני אהרון )י, א

 _______________________________________________ב( -מה עושים נדב ואביהוא בני אהרון ומהו עונשם?) י,א .1
_________________________________________________________________________________________________  

משה רבינו מנחם את אהרון אחיו על מות שני בניו שבהם קידש הקב"ה את המשכן ושהם היו גדולים ממשה  .2
 _______________________________________________ואהרן במעלתם )בקורבי אקדש(. מה עושה אהרון ?) י,ג( 

 __________________________________________________מי נושא את בני אהרון שמתו אל מחוץ למחנה?) י,ד(  .3

מישאל ואלצפן נשאו את נדב ואביהוא והחזיקו בכותנות. מכאן למדו חז"ל שהכותנות לא נשרפו אלא נשמתם,  .4
חוטמיהם וכך מתו. משה מצווה את אהרון ובניו שנותרו לא להתאבל כמו כמין שני חוטין של אש נכנסו לתוך 

 ________________________________________שאר העולם . איזה שני איסורים אומר משה לאהרון ובניו ?) י, ו( 
_________________________________________________________________________________________________ 

 מי יבכה את מות שני בני אהרון )ומכאן נלמד שצרת תלמידי חכמים היא צרת הכלל(?) י,ו(  .5

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 יא(-איסור עבודת הכוהנים והוראת התורה בשכרות )י, ח

אהרון הכהן קיבל שכר על שתיקתו במות בניו והקב"ה דיבר איתו ביחידות )לא דרך משה רבינו( . מה אסור  .1
 _____________________________________________________________________________לכהנים לעשות?) י,ט( 

 ____________________________________________________יא( -איזה תפקידים נותן הקב"ה לכהנים?) י,י .2

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 כ(-דיני כוהנים אוננים )י, יב

משה מצווה את אהרון ושני בניו הנותרים אלעזר ואיתמר לאכול את יתרת המנחה ובשר הקורבנות למרות שהיו  .1
 ננים )שהיו באבל על נדב ואביהוא שמתו ועוד לא נקברו( . מאיזה קורבן לא אכלו ועל כך קצף )כעס( משהאו

 _____________________________________________________________________________________?) י,טז( רבינו
שהכהנים אוכלים קורבן חטאת מתוך דבריו של משה לבני אהרון שלא אכלו את שעיר החטאת למדו חז"ל  .2

ולבעלי הקורבן מתכפר , ובנוסף , קורבן חטאת שהדם שלו לא מוכנס לאוהל מועד לזריקה , צריך לאוכלו 
בחצר המשכן )דם של חלק מקורבנות החטאת היה נזרק בתוך ההיכל על הפרוכת או על מזבח הזהב(. מה עשו 

 _____________________________________________________________אהרון ובניו עם הקורבן ומדוע?) י,טז,יט( 

_________________________________________________________________________________________________ 
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 כג(-טהורים וטמאים )יא, א חיים בעלי
הקב"ה מצווה את משה ואהרון על סימני הטהרה באכילת בע"ח ובנגיעה בנבלתם. מהם שלושת סימני הטהרה  .1

 המפורטים לבהמה טהורה?) יא,ג( 

 ___________________________ג.   ______________________________ב.   ______________________________א.
 _____________________________________________ו( -מיהם בע"ח שמעלים גרה אך לא מפריסים פרסה?) יא,ד .2

החזיר טהור כלפי חוץ אך מתוכו הוא טמא כמו הרשעים ולכן נמשל לעשו אחיו של יעקב . מהו סימן הטהרה  .3
 __________________________________________________________________________________החסר לו ?) יא,ז( 

 ___________________________________________________________________מהם סימני הטהרה בדגים?) יא,ט(  .4

התורה חוזרת על המילה "שקץ" ומלמדת שאסור לערבב בשר של בע"ח טמא עם טהור. רישמו חמישה סוגי  .5
 _________________________________________________________________יט( -עופות שנאסרו באכילה ?) יא,יג

שרץ הוא בע"ח נמוך שרוחש ונד על הארץ . מהו הסימן טהרה  משרץ העוף המותר באכילה? מנו את שמות  .6
 _________________________________________________________________כג( -השרצים מהעוף המותרים) יא,כ

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 מז(-הטמאים )יא, כד דיני טומאת בעלי החיים

הטמאים אינם אסורים רק באכילה, אלא גם מטמאים במותם. התורה קובעת כי מגע בבעלי בפגרי  בעלי החיים
 שנושא את הפגרים נוספת גם טומאת הבגדים.הטמאים גורם לטומאת הגוף ולמי 

התורה מונה את בעלי החיים אשר הנוגע בנבלתם נטמא ונדרש לכבס את בגדיו. איזה סימן טהרה יש ואיזה אין  .1
 _________________________________________________________________________ כו( -)יא,כדלבעלי החיים ? 

 ________________________________________________ול האסורים באכילה?) יא,כז( מה משותף לדב, כלב וחת .2

מהם שמונת השרצים שמטמאים טומאה חמורה במגע בנבלתם ואוסרים אכילת תרומה, קדשים וכניסה לבית  .3
 __________________________________________________________________________________המקדש?) יא,כט( 

מה צריך לעשות עם כלים שאינם עשויים מחרס)חרש( שנבלת השרצים נגעו בהם?) יא,לב(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________מה צריך לעשות עם כלים העשויים מחרס)חרש( שנבלת השרצים נגעו בהם?) יא,לג(  .5

הקב"ה מלמד אותנו כי מאכלים ומשקים שהיו בכלי החרס נטמאים ומטמאים .גם תנור וכריים העשויים מחרס  .6
 _________________שאינם מחוברים לקרקע נטמאים אם נוגע נבלת שרץ בהם. מה צריך לעשות איתם?) יא,לה( 

אם נופל נבלת שרץ לתוכם. כיצד זרעים מקבלים  מעיין , בור ומקווה מים המחוברים לקרקע אינם נטמאים .7
 __________________________________________________________לח( -טומאה במגע עם נבלת השרצים?)יא,לז

הקב"ה מוסיף איסור אכילה של כל בעלי החיים ששרצו על הארץ )תולעים וחרקים למינהם( ואף את הזוחלים  .8
עקרבים , חיפושיות, נדל וכו' . מה הסיבה שנותנת התורה לאיסור ?)יא,מד(  ההולכים על גחונם)נחשים (

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 שבת שלום וישר כוח לכל הילדים!!!
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 דוד יפהמאת הרב  

 שאינם טהורים )פרק י"א פסוק י"ג(.אחד מהעופות  __________ פ

 אותם אסורים אהרון ובניו לפרוע למרות האבל )פרק י' פסוק ו'(. __________ ר

 ד'(. 'יש לבלול בו את המנחה קודם שמקריבים אותה לפני ה' )פרק ט' פס __________ ש

 אם תיפול עליו נבלה יש לשוברו )פרק י"א פסוק ל"ה(. __________ ת

   

 אחד מסימני טהרה בבהמות )פרק יא' פסוק ג'( __________  __________ ש

 משם יצאנו כדי שה' יהיה לנו לאלוקים )פרק י"א פסוק מ"ה(. __________ מ

 אסורים הכהנים לשתות בבואם אל הקודש )פרק י' פסוק ט'(. __________ י

 י' פסוק א'(.הקריב אש זרה שלא על פי ציוויו של ה' )פרק  __________ נ

 אחד מהעופות האסורים )פרק יא פסוק יז( __________ י

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחסן מילים:

, נדב, שמיני
, אש זרהא, אביהו

, אלצפן, מחתה
, רכ  ש  , מישאל

, שוסע שסע, אנינות
מפריס , מעלה גרה
, סנפיר, פרסה
, דוכיפת, קשקשת
, ארבה, כרעים
, גחון, שרץ, תנשמת

 נטמתם

 מ י ש א ל צ פ נ י ע ק ר א

 מ י ע ר כ ש ג ד י נ י מ ש

 ז ס ב ב ט ת ח ש ט ד ח ח ו

 ה ד מ ה ו א ו ה י ב א ת ס

 ר א ו ג ד ג נ ה ש צ פ ה ע

 ג נ כ כ ע ג ה ר ז ש א נ ש

 ה י ר א י ב צ י ז ס ל ט ס

 ל נ ל ר ק פ נ פ ב ה צ מ ע

 ע ו ק ש ק ש ת נ ש מ ת ת ה

 מ ת י ה ס ר פ ס י ר פ מ ר
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