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   להתענג בפרשה

  

  אחרי מותשאלות בפרשת 
  

  אלותמדור הש

  תשובה  שאלה  

  .א
בכמה דיבורים 

  ?נאמרה הפרשה
  

  .ב

האם האזהרה 

לאהרן היא באותו 

נושא של מיתת 

  ?בניו

  

  .ג

אלו תיאורים 

נזכרו על קודש 

  ?הקדשים

  

  .ד

אלו מבגדי אהרן 

הקבועים הוא לא 

לבש בעבודת יום 

  ?כפור

  

  .ה

 :באיזה בגד נזכר

על  ויהי, ילבש

 ,יחגור, בשרו

  ?יצנוף

  

  .ו

ה איזו מילה כתוב

ארבע פעמים 

  ?בפסוק אחד

  

  אלותמדור הש

  תשובה  שאלה  

  .ז

האם הכהן גדול 

יכול להקריב 

קרבנות אלו 

  !הוכח? תמיד

  

  .ח

על איזה קרבן 

נזכר פעמים 

  ?שמקריבים אותו

  

  .ט

, מה זה גורל

הוצאת הפתק או 

? עצמו הפתק

  !הוכח

  

  .י

באיזה קרבן 

הפסיקו בין 

השחיטה לזריקה 

  ?בעבודה אחרת

  

  .יא

ולקח מלוא '

', כו' המחתה

 מאיזה מזבח הוא

  !הוכח? לקח

  



  אלותמדור הש

  תשובה  שאלה  

  .יב

האם יכלו לראות 

את העבודה 

  !הוכח? בקודש

  

  .יג

איזו פעולה נזכרת 

בקרבן אבל עשו 

אותה בעוד 

  ?קרבנות

  

  .יד
האם גם עולה 

  !הוכח? מכפרת
  

  .טו

על איזה מזבח הזו 

מדם הפר 

  !הוכח? והשעיר

  

  .טז

כמה קרבנות 

הקריבו ביום 

כולל מה (? כיפור

 ,)שלא נזכר בפרשה

  !פרט

  

  .יז

 כמה פעמים נזכר

במפורש שהכהן 

  ?צריך לטבול

  

  .יח

כמה אנשים 

צריכים לטבול 

עקב עבודת יום 

  ?ומי הם? כיפור

  

  .יט

איזו לשון נזכרת 

בתורה רק על שני 

ומי ? ימים בשנה

  ?הם

  

  .כ

על כמה אנשים 

ודברים מכפר 

  ?ומה הם? הכהן

  

  אלותמדור הש

  תשובה  שאלה  

  .כא

ולבש 'מה הכוונה 

בגדי '? את בגדיו

, בגדי זהב, לבן

  .בגדיו האישים

  

  .כב

היכן נזכרת 

בודת יום כיפור ע

  ?בפעם הראשונה

  

  .כג
למה לא נזכר עוף 

  ?בשחוטי חוץ
  

  .כד
אלו מצוות יש 

  ?בדם
  

  .כה
כמה נזכר בפרשה 

  ?שלא לאכול דם
  

  .כו

אל מי נצטווה 

משה לדבר באופן 

שנזכר רק פעמיים 

  ? בתורה

  

  .כז

איזה טומאה 

מהפרשה נזכרת 

  ?בפרשה הקודמת

  

  .כח

אלו תארים 

נאמרו על איסורי 

  ?עריות

  

  

 :פרטים על קרבנות יום כיפוראת המלא 

  בעלים  קרבן  בעל חי
סדר הקרבה 

  במספרים

        איל

        איל

        פר

        'שעיר א

        'שעיר ב

  



  עריותנושאי האת ר סד

  הנושא  #

  סוג

קירבה 

  טבעית

קירבה 

  בנישואין
  כללי

        אחים  

       אשת איש  

       גיסה  

        דודים  

        הורים  

        כלה  

        מחוץ לטבע  

        נכדים  

        קרובי אשה  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

1    

1    

1    

1    

2    

2    

7    

7    

7    

10    

 

  מדור שמות האישים

  השם  

    א

    י

    מ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ב

    ב

    ב

    ב

    ג

    ד

    ז

    ז

    ט

    י

    כ

    כ

    מ

    נ



  מדור תוארי אדם

  התואר  

    ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    א

    ב

    ב

    ח

    כ

    ע

    ע

    פ

    ש

    ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    א

    ב

    ד

    ח

    ח

    י

    נ

    ע

    ע

    פ

    ר

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ג

    ג

    ט

    כ

    כ

    מ

    מ

    מ

    מ

    מ

    מ

    נ

    ס

    ע

    ע

    ע

    פ

    ק

    ק
 

 

 

  

  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

    א

    א

    ב

    מ

    מ



  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

    מ

    ע

    פ

    ש

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    מבפנים

    מזומן

    פלטה

    קרוב

 

  ושרשיהן מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש מילה

     גורל

     גזירה

        גחלי

        תקיאו

        חפניו

     יצנוף

        לשעירים

        מולך

        עזאזל

      עתי

        שאר

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  איסור שחוטי חוץ  

  איסורי ערוה  

  מצוות הדם  

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  עבודת יום כיפור  

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    צפיר    גומרין

    דזמין    עדבא

דלא 

  יתבא
    יצבע  

    לשדין    יציבא

עצת 

  חטאין
    ואסערית  

    מגלי    מנימוסי

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

 שבת הגדול

  ?להפטרה

  

  .ב
האם מותר 

  '?לנסות את ה
  

  .ג

באיזו תקופה 

? נאמרה הנבואה

בימי בית 

בגלות , ראשון

או בימי בית 

  ?שני

  

  .ד

האם הנבואה 

נאמרה בארץ 

  !הוכח? ישראל

  



 

  חידה

    ,נזכרים אנו

    ,ולא בשמנו

    ,לכן הזהירו

    .ולא במקומנו

    

 ?ומי אנ

  

  



  אחרי מותתשובות לשאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א
בכמה דיבורים 

  ?נאמרה הפרשה
3.  

  .ב

האם האזהרה 

לאהרן היא באותו 

נושא של מיתת 

  ?בניו

בניו הקטירו , לא

והוא , זרה בקודש

נאסר בכניסה 

  .לקודש הקדשים

  .ג

אלו תיאורים 

נזכרו על קודש 

  ?הקדשים

מבית , קודש

אל פני , לפרוכת

הכפורת אשר על 

  .הארון

  .ד

אלו מבגדי אהרן 

הקבועים הוא לא 

לבש בעבודת יום 

  ?כפור

, ציץ, אפוד, חושן

  .מעיל

  .ה

 :באיזה בגד נזכר

על  ויהי, ילבש

 ,יחגור, בשרו

  ?יצנוף

  .כתונת ילבש

מכנסים יהיו על 

  .אבנט יחגור .בשרו

  .צנפת יצנוףמ

  .ו

איזו מילה כתובה 

ארבע פעמים 

  ?בפסוק אחד

  ).טז ד(בד 

  .ז

האם הכהן גדול 

יכול להקריב 

קרבנות אלו 

  !הוכח? תמיד

כי נאמר לקמן , לא

בחודש השביעי 

  .בעשור לחודש

  .ח

על איזה קרבן 

נזכר פעמים 

  ?שמקריבים אותו

קרבן חטאת של 

  ).טז ו יא(, אהרן

  .ט

, מה זה גורל

הוצאת הפתק או 

? עצמו הפתק

  !הוכח

כיון שכתוב , הפתק

בלשון ' גורלות'

  .רבים

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .י

באיזה קרבן 

הפסיקו בין 

השחיטה לזריקה 

  ?בעבודה אחרת

בפר החטאת אשר 

לאהרן הפסיקו 

בקטורת לפני 

  .הזריקה

  .יא

ולקח מלוא '

', כו' המחתה

מאיזה מזבח הוא 

  !הוכח? לקח

כי , ממזבח החיצון

על המזבח הפנימי 

  .לא היו גחלים

  .יב

יכלו לראות  האם

את העבודה 

  !הוכח? בקודש

וכל 'כי נאמר , לא

אדם לא יהיה 

  .'באוהל מועד כו

  .יג

איזו פעולה נזכרת 

בקרבן אבל עשו 

אותה בעוד 

  ?קרבנות

נזכרה , סמיכה

בשעיר העזאזל 

ועשו אותה בכל 

  .החטאות

  .יד
האם גם עולה 

  !הוכח? מכפרת

ועשה 'כי כתוב , כן

  .'וכפר... את עולתו

  .טו

ח הזו על איזה מזב

מדם הפר 

  !הוכח? והשעיר

כי , על המזבח הזהב

אשר ') כז(כתוב 

הובא את דמם 

  .'לכפר בקודש

  .טז

כמה קרבנות 

הקריבו ביום 

כולל מה (? כיפור

 ,)שלא נזכר בפרשה

  !פרט

, פר, תמידים 2, 16

, כבשים 7, איל

 5, של המוסף, שעיר

  .של העבודה

  .יז

כמה פעמים נזכר 

במפורש שהכהן 

  ?צריך לטבול

2.  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יח

כמה אנשים 

צריכים לטבול 

עקב עבודת יום 

  ?ומי הם? כיפור

המשלח , הכהן, 3

השורף , את השעיר

  .את החטאות

  .יט

איזו לשון נזכרת 

בתורה רק על שני 

ומי ? ימים בשנה

  ?הם

על ', שבת שבתון'

שבת ועל יום 

  .כיפור

  .כ

על כמה אנשים 

ודברים מכפר 

  ?ומה הם? הכהן

, ביתו, על עצמו, 7

 ,ישראל, הכהנים

, קודש הקדשים

  .מזבח, אוהל מועד

  .כא

ולבש 'מה הכוונה 

בגדי '? את בגדיו

, בגדי זהב, לבן

  .בגדיו האישים

  .בגדי זהב

  .כב

היכן נזכרת 

עבודת יום כיפור 

  ?בפעם הראשונה

, בסוף פרשת תצוה

מדם חטאת '

  .'הכפורים

  .כג
למה לא נזכר עוף 

  ?בשחוטי חוץ

כי עוף לא מקריבים 

  .לשלמים

  .כד
אלו מצוות יש 

  ?םבד

, לזורקו על המזבח

  .לכסותו, לא לאכלו

  .כה
כמה נזכר בפרשה 

  ?שלא לאכול דם
3.  

  .כו

אל מי נצטווה 

משה לדבר באופן 

שנזכר רק פעמיים 

  ? בתורה

אל אהרן ואל בניו 

  .ואל כל בני ישראל

  .כז

איזה טומאה 

מהפרשה נזכרת 

  ?בפרשה הקודמת

  .נדה

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כח

אלו תארים 

נאמרו על איסורי 

  ?עריות

 ,מעשה ארץ מצרים

, מעשה ארץ כנען

, טומאה, זמה

  .תבל, תועבה

  

 :פרטים על קרבנות יום כיפוראת המלא 

  בעלים  קרבן  בעל חי
סדר הקרבה 

  במספרים

  4  אהרן  עולה  איל

  5  ישראל  עולה  איל

  1  אהרן  חטאת  פר

  2  ישראל  חטאת  'שעיר א

  3  ישראל  חטאת  'שעיר ב

  

  עריותנושאי האת ר סד

  הנושא  #

  סוג

קירבה 

  תטבעי

קירבה 

  בנישואין
  כללי

      X  אחים  2

  X     אשת איש  8

    X   גיסה  6

    X    דודים  4

      X  הורים  1

    X    כלה  5

  X      מחוץ לטבע  9

      X  נכדים  3

    X    קרובי אשה  7

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  איל לעולה  1

  'גורל לה  1



  מדור המספרים

  הענין  מספר

  גורל לעזאזל  1

  בשנה יעשה עבודת יום כיפור  1

  בני אהרן  2

  שעירים לחטאת  2

7  
פעמים הזאת דם הפר על 

  הכפורת

7  
פעמים הזאת דם הפר והשעיר על 

  המזבח

  חודש  7

  ימים בתשרי  10

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  אהרן  א

  ישראל  י

  משה  מ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אדם  א

  אזרח  א

  אח  א

  אח אב  א

  אחות  א

  אחות אב  א

  אחות אם  א

  באחות בת א  א

  אחות בת אם  א

  איש  א

  איש עתי  א

  אם  א

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אשה  א

  אשת אב  א

  אשת אח  א

  אשת הבן  א

  אשת עמיתך  א

  בן  ב

  בת אב  ב

  בת אם  ב

  בת אשת אב  ב

  בת הבן  ב

  בת הבת  ב

  גר  ג

  דודה  ד

  זכר  ז

  זרע  ז

  טמא  ט

  יושבי הארץ  י

  כהן  כ

  כלה  כ

  משלח את השעיר  מ

  נפש  נ

  שאר בשר  ש

 

  י חיים ותואריהםמדור בעל

  שם  

  איל  א

  בהמה  ב

  בקר  ב

  חיה  ח

  כשב  כ

  עוף  ע

  עז  ע

  פר  פ



  י חיים ותואריהםמדור בעל

  שם  

  שור  ש

  שעיר  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  אצבע  א

  בשר  ב

  דם  ד

  חופן  ח

  חלב  ח

  יד  י

  נפש  נ

  עור  ע

  ערוה  ע

  פרש  פ

  ראש  ר

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבנט  א

  ארון  א

  אש  א

  בגד  ב

  בד  ב

  גורל  ג

  גחל  ג

  טרפה  ט

  כפורת  כ

  כתונת  כ

  מולך  מ

  מזבח  מ

  מחתה  מ

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  מים  מ

  מכנסים  מ

  מצנפת  מ

  נבלה  נ

  סמים  ס

  עדות  ע

  ענן  ע

  עפר  ע

  פרוכת  פ

  קטורת  ק

  קרן  ק
 

 

 

  

  ניידיםלא מדור עצמים 

  העצם  

  אוהל מועד  א

  ארץ  א

  בית  ב

  מדבר  מ

  מזבח  מ

  משכן  מ

  עזאזל  ע

  פתח  פ

  דהש  ש

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  מבית  מבפנים

  עתי  מזומן

  קאה  פלטה

  שאר  קרוב

 



  ושרשיהן מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה שורש מילה

   X גרל גורל

   X גזר גזירה

    X  גחל  גחלי

    X  קיא  ותקיא

      חפן  חפניו

    צנף יצנוף

    X  שער  לשעירים

    X  מלך  מולך

    X  עזאזל  עזאזל

     תענ עתי

    X  שאר  שאר

 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  איסור שחוטי חוץ  2

  איסורי ערוה  4

  מצוות הדם  3

  עבודת יום כיפור  1

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  שעיר  צפיר  גחלי  גומרין

  עתי  דזמין  גורל  עדבא

דלא 

  יתבא
  יכבס  יצבע  גזירה

  לשעירים  לשדין  האזרח  יציבא

עצת 

  חטאין
  ואפקוד  ואסערית  מהז

  משלח  מגלי  מחוקות  מנימוסי

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

 שבת הגדול

  ?להפטרה

ההפטרה מדברת על 

הגאולה ואמרו כי 

  .בניסן עתידין להגאל

  .ב
האם מותר 

  '?לנסות את ה
  .במעשר מותר

  .ג

באיזו תקופה 

? נאמרה הנבואה

בימי בית 

בגלות , ראשון

או בימי בית 

  ?ישנ

  .בימי בית שני

  .ד

האם הנבואה 

נאמרה בארץ 

  !הוכח? ישראל

כי רק , בארץ ישראל

  .שם צריך לעשר

 

  חידה

  .נדב ואביהוא נזכרים  ,נזכרים אנו

  .ללא שמם  ,ולא בשמנו

  ,לכן הזהירו
לכן הזהירו את אהרן שלא 

  .יכנס אל הקודש

  .ולא במקומנו
כי , אבל לא באותו מקום

הם נכנסו לקודש ואהרן 

  .וזהר על קודש הקדשיםה

    

 ?מי אנו

  נדב ואביהוא

  MEIRROS1@GMAIL.COM: מייל

 



 


