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לצילום עבור תשב"ר
נתקבל מ"משנה בהבנה" d1234@okmail.co.il
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חוברת עבודות

לצילום עבור תשב"ר והדבקתם במחברת.
אשר בעזרת ה' החונן לאדם דעת
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ַ
ולחבר בסייעתא דשמיא תוך כדי לימוד עם
יותר מ 100 -עבודות על מסכתות

יומא ,סוכה ,ראש השנה ומועד קטן



המועילות בעזה"י לחזק ולבסס את הבנת המשנה וסיכומה .

מתאים למלמדים כיתות ג'  -ד' בתלמודי התורה.

להשיג חינם
ולהארות והערות
)תא קולי( פל' 052-7614757

הציורים נלקחו באדיבות

.

ַא ְר ִכ
.
תוכנת ציורים של יוני גרשטיין
להזמנות03-6760564 :

יישר כח לכל המלמדים שעברו על העבודות והעירו את הערותיהם המחכימות.

על מסכת

יומא

בס"ד

שה ַאחֶ ֶרת
ִא ּ ׁ ָ

ּכֹהֵ ן ַאחֵ ר

הַ ִאם ַמ ְת ִקינִ ין לוֹ :

וְהֲ לָ כָ ה כְּ ___________

_____________
____________
מַ דּוּעַ ?___________ מַ דּוּעַ ?___________
_______________ _______________
_______________ _______________

מַ דּוּעַ ?___________________________

_____________
____________

ַמ ְת ִקינִ ין \ לֹא ַמ ְת ִקינִ ין

פּוּרים?
מַ דּוּעַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל צָ ִרי הַ פָּ רָ ָשׁה ִמבֵּ ית ֹו ִשׁבְ עָ ה י ִָמים ק ֶֹדם יוֹם הַ כִּ ִ
_______________________________________________

הודה
לְ ִפי ַר ִּבי יְ ּ ָ

3
1

ֵמאֵ יזֶה ּ ָפסוּק לוֹ ְמ ִדים
ֶשׁגַּם כֹּהֵ ן גָּדוֹל צָ רִ י הַ פָּ ָר ָשׁה ִשׁבְ עָ ה י ִָמים לִ פְ נֵי עֲבו ַֹדת יוֹם
פּוּרים?________________________________
הַ כִּ ִ
מֵ אֵ לּוּ ִמלִּ ים לו ְֹמ ִדים זֹאת? ________ __________

לְ ִפי ּ ַת ּנָ א ַק ּ ָמא

2
1

ֵמאֵ יזֶה ּ ָפסוּק לוֹ ְמ ִדים
לּוּאים אָסוּר לָצֵ את ִמפֶּ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד?
ֶשׁבְּ ִשׁבְ עַ ת יְמֵ י הַ ִמּ ִ
________________________________________

ְהודה
ַמ ְחלוֹ ֶקת ּ ַת ּנָא ַק ּ ָמא וְ ַר ִ ּבי י ּ ָ

1

ֵמאֵ יזֶה ּ ָפסוּק לוֹ ְמ ִדים
פּוּרים כְּ ֵשׁרוֹת ַרק בְּ כֹהֵ ן גָּדוֹל?
ֶשׁכָּ ל עֲב וֹדוֹת יוֹם הַ כִּ ִ
________________________________________

יומא פרק א' משנה א'

עובַ ְדיָה ִמ ּ ַב ְר ְטנ ּו ָרא וְ עֲ נֵה:
ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ְ ּבפֵ ר ּו ׁש ַר ּ ֵבנ ּו ֹ

בס"ד

יומא פרק א'
משנה א'

בס"ד

יומא פרק א' משנה ב'

יומא פרק א' משניות ג'-ה'

בס"ד

ש ָעשׂ ּו הַ ְז ּ ֵקנִ ים לַכּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ְּב ִׁש ְב ַעת הַ ָ ּי ִמים
הַ ְׁשלֵם אֶ ת הַ ּ ְפ ֻעלּ וֹ ת ׁ ֶ
ש ָעשׂ ּו לוֹ ְּב ֶע ֶרב ֹיום הַ ּ ִכ ּפו ִּרים
ש ִּל ְפנֵי יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים וְ אֶ ת הַ ּ ְפ ֻעלּ וֹ ת ׁ ֶ
ֶׁ

הַ ְס ֵּבר:

הַ ּ ְפעֻ ּל ֹות:
לו זְ ֵקנִ ים ִמ ִז ּ ְקנֵי
ָמ ְסר ּו ֹ

קו ִרין לְ פָ נָיו
ֵּבי"ד ְו ֹ
ְּבסֵ ֶדר הַ י ֹּום

ֲתק מֵ הַ ִּ
מ ׁ ְש ָנה וְהַ סְ ּ ֵבר:
הַ ע ּ ֵ

מַה עָשָׂ ה הַכֹּהֵן:
ְּב ִׁש ְב ַעת הַ ָ ּי ִמים
לִ ְפנֵי יוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים
ֶ _____________(1שׁל ָק ְרבָּ ן
_____________________.

ִּב ְׁש ָאר ּ ָכל הַ ָ ּי ִמים
ְ ּב ַמהֲ ל ְַך ּ ָכל הַ ּ ָׁשנָה

 _____________(2פַּ עַ ם אַחַ ת
בַּ _____ וּפַ עַ ם אַחַ ת בַּ ______.

ַ (1מ ְק ִריב ֵחלֶק ַבּ_____.
פֵּ רוּשִׁ :אם הַ ____ גָּדוֹל רוֹצֶ ה
לְ הַ ְק ִריב ,הוּא הַ ____ לְהַ ְק ִריב
אֵ יזֶ ה חֵ לֶק ֶשׁרוֹצֶ ה) .בְּ לִי פַּ יִ ס(

__________________(3

 (2וְנוֹטֵל ֵחלֶק ַבּ_____.

__________________(4
ֶשׁהֵ ם הָ ִראשׁ ֹונִים ֶשׁנּ ְִק ָרבִ ים
עַ ל הַ _______ אֲ בָ ל יָכוֹל
לְ הַ ְק ִריב גַּם אֶ ת ְשׁאָר הַ ______.

פֵּ רוּשׁ :הַ כֹּהֵ ן ____ יָכוֹל לִ בְ חֹר
ִראשׁוֹן אֵ יזֶ ה חֵ לֶק ֶשׁרוֹצֶ ה,
ִמחֶ לְ ֵקי הַ ָקּ ְרבָּ נוֹת הַ נֶּאֱ כָ לִ ים
ַל_____.

ו ַּמעֲ ִב ִירין ְלפָ נָיו ּ ָפ ִרים
שים
ְו ֵאילִ ים ּו ְכבָ ִׂ
מונְ ִעין
לֹא הָ י ּו ֹ
ִמ ּ ֶמנּ ּו מַ אֲ כָ ל
ּו ִמ ְׁש ּ ֶתה
יחין
לֹא הָ י ּו מַ ִ ּנ ִ
כול
תו לֶאֱ ֹ
או ֹ
ֹ
הַ ְר ּ ֵבה
ְמסָ ר ּוה ּו
זִ ְקנֵי ּ ֵבית ִ ּדין
לְ זִ ְקנֵי ּ ְכה ּונָ ה
ְו ִה ְׁש ִּביע ּוה ּו
ֵּבית דִּ ין( ְונִ ְפ ְטר ּו
ְוהָ לְ כ ּו לָהֶ ם...

) ִז ְקנֵי

בְּ אֵ יזוֹ
פָּ ָר ָשׁה קו ִֹרין
לְ פָ נָיו?

בִּ ְשׁבִ יל מַ ה?

ִמ ִמּי?

מַ דּוּעַ ?

ָמ ַתי ָע ׂש ּו זֹאת?
הַ ׁ ְשלֵ ם :בְּ כָל ִשׁבְ עַ ת הַ יּ ִָמים
פּוּרים
עֶרב יוֹם הַ כִּ ִ
א ֹו בְּ ֶ

__________
__________ בְּ _________________
__________
__________ בְּ _________________
בַּ _________
__________ בְּ _________________
__________
__________ בְּ _________________
עִ ם ________
__________

מַ ה זִ ְקנֵי בֵּ ית
ִדּין לִ ְמדוּ אֶ ת
הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל
עַ ד עַ כְ ָשׁו?

אֶ ת סֵ דֶ ר
עֲבוֹדַ ת יוֹם
הַ _______

מַ ה זִ ְקנֵי
כְּ הוּנָה
ְמל ְַמּ ִדים אֶ ת
הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל?

__________
__________ בְּ _________________

מַ ה
ִה ְשׁבִּ יעוּ
אוֹתוֹ?

__________ בְּ _________________
__________

בְּ _________________

בס"ד

הַ ְּז ַמ ִ ּנים:

יומא פרק א' משנה ח'

ַה ׁ ְשלֵ ם ֶאת ַה ְזּ ַמ ִ ּנים
ָּבהֶ ם ָהי ּו ּת ֹו ְר ִמין ֶאת ַה ִּמזְ ֵּבחַ

ַמ ּד ּו ַע?

ְּבכָ ל יוֹ ם
ָרגִ יל

ְּביוֹ ם
הַ ִּכ ּפ ּו ִרים

ָמ ַתי הָ י ּו
ּת ֹו ְר ִמים ֶאת
הַ ִּמזְ ּ ֵבחַ ?

ֶשׁאָז מַ ְת ִחיל יוֹם חָ ָדשׁ ֶשׁל
______________ עֲבו ָֹדה בְּ בֵ ית הַ _______

כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָכּל עֲבו ַֹדת יוֹם
הַ ______ מֻ טֶּ לֶת עַ ל
______________ הַ ____ הַ _____ וְ ָלכֵן
צָ ִרי לְהַ ְק ִדּים יוֹתֵ ר.

שה
ִּב ְׁשלוֹ ׁ ָ
ְרגָלִ ים

יאה
ְ (2ק ִר ָ
ִמי קוֹ ֵרא?

כֵּ יוָ ן ֶשׁבָּ ְרגָלִ ים בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
יאים הַ ְרבֵּ ה _______
ְמּבִ ִ
וְ יֵשׁ הַ ְרבֵּ ה ֶדּ ֶשׁן לְ פַ נּוֹת
______________
וְ לָכֵן צָ ִרי
לְ ______ עוֹד יוֹתֵ ר.

ְּ (1ד ָר ׁ ָשה
ִמי ּדוֹ ֵר ׁש?

יאת ַה____ מַ ַּג ַעת ַעד ׁ ֶש ָהיְ ָתה עֲ ז ָָרה ְמלֵ ָאה ִמ______"
"וְ לֹא ָהיְ ָתה ְק ִר ַ
ֶ ׁ -שהֵ ִביא ּו אֶ ת ָק ְר ְ ּב ֹנו ֵתיהֶ ם ְל ַה ְק ִריבָ ם ִמ ּיַד ְל ַא ַחר ּ ָת ִמיד ׁ ֶשל______.

בס"ד
יומא פרק א' משניות ו'-ז'

הַ ְׁשלֵם ַמה הֵ ן הַ ּ ְפ ֻ ּ
פורים.
שהַ ּכֹהֵ ן הַ ּגָדוֹ ל לֹא י ֵָר ֵדם ְ ּבלֵיל יוֹ ם הַ כִּ ּ ּ ִ
שים ּכְ ֵדי ׁ ֶ
יו עוֹ ִ ׂ
עלוֹ ת ׁ ֶ
שהָ ּ
ִאם הַ כּ ֹהֵ ן יוֹדֵ עַ לִ דְ רוֹשׁ:
________________
ִאם הַ כּ ֹהֵ ן ל ֹא יוֹדֵ עַ
לִ דְ רוֹשׁ_________:

ִאם הַ כּ ֹהֵ ן יוֹדֵ עַ לִ ְקר ֹא:
________________
ִאם הַ כּ ֹהֵ ן ל ֹא יוֹדֵ עַ
לִ ְקר ֹא:
_________________

או?
ְ ּב ַמה ָק ְר ּ
לְ פִ י זְ כַ רְ יָה בֶּ ן ְקבוּטָ ל:
לְ פִ י תַּ נָּא קַ מָּ א______(1 :
 ________(3 _______(2אֶ פְ ָשׁר לִ ְקר ֹא גַּם בְּ _____

ּ ִ (3ב ֵּק ׁש ְל ִה ְתנ ְַמנֵם
________________(2 _________________(1

יו עוֹ ִ ׂשים?
ַמה הָ ּ

הַ ְסבֵּ ר :מַ דּוּעַ הָ יָה אָסוּר לַ כּ ֹהֵ ן הַ גָּדוֹל לְ הֵ רָ דֵ ם ְבּלֵ יל יוֹם הַ ִכּפּוּרִ ים?______________________

בס"ד

בס"ד

יומא פרק ב'
משנה ג'

יומא פרק ב' משנה א' ,ב'

...של ׁ ָֹשה
ְׁ

כהֲנִ ים זָכ ּו ּב ֹו.
שר ּ ֹ
ָע ָׂ

ְבחַ ?
הַ ְׁשלֵ םֵ :איזֶה ּכֹהֵ ן ּ ָת ַרם ֶאת הַ ִּמז ּ ֵ
ֲתק ֵ
הַ ע ּ ֵ
כהֲנִ ים ּ ַבפַ יִס הַ ּ ׁ ֵשנִ י?
מהַ ִּמ ׁ ְש ָנהּ ְ :ב ַמה זָכ ּו הַ ּ ֹ

הַ ִּמ ְק ֶרה

אשוֹ נָה-
ָּב ִר ׁ

ַּב ְּתק ּופָ ה
אשוֹ נָה
הָ ִר ׁ
ַּב ְּתק ּופָ ה
הַ ּ ְׁשנִ יָּה

מַ ה הַ ִ ּדין?

י ִָחיד הָ רוֹ צֶ ה
_________________
ִל ְתרוֹ ם אֶ ת
הַ ִּמז ְֵּבחַ
הָ י ּו ַר ִ ּבים הָ רוֹ ִצים
_________________
ִל ְתרוֹ ם אֶ ת
הַ ִּמז ְֵּבחַ
וְ ִאם הָ י ּו ְׁשנֵיהֶ ם _________________
ָׁשוִ ין
שה:
ָק ָרה מַ עֲ ֶׂ
___________ _________________
___________ _________________
___________
___________

אשוֹ ן?_____________
ּ ַכ ּ ָמה גוֹ ָרלוֹ ת ָעשׂ ּו ַּב ּ ִמ ְקדָּ ׁש?__ ַעל מַ ה הָ יָה הַ גּוֹ ָרל הָ ִר ׁ

וּבְ זֶה זָכָ ה
הַ כֹּהֵ ן הַ :

ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ___ בַּ כְּ לִ י וְ זו ֵֹרק
עַ ל הַ ______.

2

אֶ ת ָק ְרבָּ ן הַ ______.

הָ ִראשׁוֹן
ירה
ֶשׁהַ ְסּפִ ָ
ִנגְ ְמ ָרה בּ ֹו
הַ ֵשּׁנִ י
הַ ָסּמוּ לוֹ

3

ֶשּׁנִּ ְשׁאַר מֵ הַ ______
ֶשׁ ִה ְק ִטירוּ עָ לָיו.
מֵ הַ _______ ֶשׁנִּ ְשׂ ְרפוּ
וּמֵ הַ ֶשּׁמֶ ן ֶשּׁנִּ ְשׁאַר.

ישׁי
הַ ְשּׁלִ ִ
הַ ָסּמוּ לוֹ
הָ ְרבִ יעִ י
הַ ָסּמוּ לוֹ

5

)הָ ֶרגֶל( ֶשׁבְּ צַ ד _____

ישׁי
הַ חֲ ִמ ִ
הַ ָסּמוּ לוֹ

6

הַ ְקּרוֹבוֹת ָלרֹאשׁ

ישׂי
הַ ִשּׂ ִ
הַ ָסּמוּ לוֹ

7

ִמי

)הָ ֶרגֶל( ֶשׁבְּ צַ ד _____

הַ ְשּׁבִ יעִ י
הַ ָסּמוּ לוֹ

8

ַמעֲ לֶ ה

הַ שֻּׁ מָּ ן בַּ בֶּ טֶ ן לְ כִ יּוּן הַ ____
וְ הַ צַּ וָּ אר ֶשׁמַּ ֲעלֶה בּ ֹו ____

הַ ְשּׁ ִמינִ י
הַ ָסּמוּ לוֹ

ֶשׁבִּ ְשׁנֵי ְצ ָד ֵדי הַ ______

הַ ְתּ ִשׁיעִ י
הַ ָסּמוּ לוֹ

נִימיִּ ים
כָּל הַ חֲ ל ִָקים הַ פְּ ִ
ֶשׁבְּ כ ֶֶרס הַ ______
עִ ָשּׂרוֹן _____
לְ ִמנְחַ ת הַ ָתּ ִמיד
חֲ ִצי עִ שָּׂ רוֹן ____ ֶשׁל כֹּהֵ ן ____
ֶשׁמַּ ְק ִריב עִ ם הַ ְתּ ִמ ִידין בְּ כָל יוֹם
ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ___
לְ נִ ְסכֵּי הַ ְתּ ִמ ִידין.

הָ ע ֲִשׂ ִירי
הַ ָסּמוּ לוֹ

1

ִ
מי זוֹ רֵ ק

4

9
10
11
12
13

לַ ּ ֶכבֶ ׁש
אֶ ת הַ :

הָ אַחַ ד עָ ָשׂר
הַ ָסּמוּ לוֹ
הַ ְשּׁנֵים עָ ָשׂר
הַ ָסּמוּ לוֹ
הַ ְשּׁלו ָֹשׁה עָ ָשׂר
הַ ָסּמוּ לוֹ

בס"ד
בס"ד

יומא פרק ב' משנה ב'-ג'-ד'

1

יומא פרק ב' משנה ג'

4

2

5

ֲתק ִ
הַ ע ּ ֵ
מ ׁ ְש ָניוֹ ת ב',ג',ד'
מ ִּ

ַעל ַמה הֵ ִפיס ּו ְ ּבאַ ְר ַּב ַעת הַ ּ ְפיָסוֹ ת?

3

הַ ְשׁלֵם :מַ ה סֵ ֶדר הַ ְק ָרבַ ת אֵ בָ ֵרי ָק ְרבָּ ן הַ ָתּ ִמיד?

כְּ ֶד ֶרִ הלּוּכוֹ בְּ חַ יָּ יו הוּא ָק ֵרב.

הַ חֵ לֶק הַ טּוֹב וְ הַ יָּ פֶ ה
ָק ֵרב ְתּ ִחלָּה )כְּ פִ י ֶשׁכָּתוּב בַּ ִמּ ְשׁנָה(

נוּרא(
)אֶ פְ ָשׁר לְ הֵ עָ זֵ ר בְ בַּ ְרטֶ ָ

_______________(1

_______________(1

_______________(2

_______________(2

_______________(3

_______________(3

_______________(4

_______________(4

_______________(5

_______________(5

וְ אֵ ין הֲ לָכָ ה כְּ _____________

ִמי _________________

ִמי _________________

אֵ לּוּ כֹּהֲ נִים מֵ הַ ִמּ ְשׁמֶ ֶרת ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ
בַּ גּו ָֹרל?_________________

אֵ לּוּ כֹּהֲ נִים מֵ הַ ִמּ ְשׁמֶ ֶרת ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ
בַּ גּו ָֹרל?_________________
מַ דּוּעַ ?__________________
______________________

(1
(2
(3
(4

ִמי _______________
ִמי _______________
ִמי _______________
ִמי _______________
מי ַ
ִ
ש:
כבֶ ׂ
מעֲלֶ ה לַ ּ ֶ

 (5אֶ ת הַ _____________
 (6אֶ ת הַ _____________
 (7אֶ ת הַ _____________
 (8אֶ ת הַ _____________
 (9אֶ ת הַ _____________
 (10אֶ ת הַ ____________
 (11אֶ ת הַ ____________
 (12אֶ ת הַ ____________
 (13אֶ ת הַ ____________
אֵ לּוּ כֹּהֲ נִים מֵ הַ ִמּ ְשׁמֶ ֶרת ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ
בַּ גּו ָֹרל?_________________

ִמי _________________
___________________
אֵ לּוּ כֹּהֲ נִים מֵ הַ ִמּ ְשׁמֶ ֶרת ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ
בַּ גּו ָֹרל?_________________

מ ׁ ְש ָנה ב' ְו ֲ
ת ֵּ
ִה ְס ּ ַ
ע ֵנה:
כל ְב ּ ַב ְרטֶ נו ָּרא ּ ַב ִּ

ַמ ּדו ַּע ָע ׂש ּו אַ ְר ַּבע גוֹ ָרלוֹ ת וְ לֹא
ָע ׂש ּו

גּוֹ ָרל

אֶ חָ ד

ַעל

הַ כּ ֹל?

________________________
________________________
________________________

בס"ד יומא פרק ב' משנה ה'

גְ זוֹ ר וְ הַ ְד ּ ֵבק.

;

......................

הַ ְד ּ ֵבק:
ממיד
ת ָת ִ ִ
תי הַ ְ ּּ ָב
יד ׁ ֶ ָשקלֵר ׁ ַשבחַ ְר ּב:
ָמ ַ
ְּבחַ ג הַ ּ ֻס ּכ ֹות

9

ּכֹהֲנִ ים

10

?

של ׁ ַשחַ ר
ְ ּב ָת ִמיד ׁ ֶ

ש ּ ָבת ְרגִ ילָה
ְּב ׁ ַ

ּכֹהֲנִ ים

11
ּכֹהֲנִ ים

11
ּכֹהֲנִ ים

12
ּכֹהֲנִ ים

?
?
?
?

של ִמ ְס ּ ַפר
הַ ְׁשלֵם ֶאת הַ חֶ ְׁש ּב ֹון ׁ ֶ
ים ׁ ֶ)ש ִלמ ּ ְׁש ַׁשַעחַתר הַ ֲעלָאַ ת אֵ יבְָ ּב ִ ָרת ִמיםידל ּ ֶַכׁ ֶשבֶל ׁש(.
הַ ּ ֹ
התֲנִ ִמיד
כ ְ ּב ָ
ּ ֵבין הָ ַע ְר ּ ָביִ ם
חו
ִמי ְּמַב ֲע ֹיולםֶה ל ֹ
ַכֶּבֶלשׁ  (1אֶ ת הָ רֹאשׁ וְ הַ ____
ְ (2שׁ ֵתּי הַ _____  (3הַ _____ וְ הָ ֶרגֶל
 (4הֶ חָ זֶ ה וְ הַ _____ ְ (5שׁ ֵתּי הַ ______
שחַ ר
 (6הַ ְ ּב ָת ִמיד
____  (8הַ ______ (9הַ __
_____ ׁ ֶש7ל( ׁ ַהַ

ש ּ ָב
ְּב ׁ ַ
___תהַ כֹּהֲ נִים ֶשׁבְּ כָל יוֹם
__ֻס ּכ ֶֹו
כּבֹהֵחָ ןג הַ ּ
וְ עוֹד ּ ֶ
שׁלּתו ֵֹקחַ בְּ יָד ֹו ְצלו ִֹחית ֶשׁל ___
לְ _____ הַ מַּ יִ ם ___ = .כֹּהֲ נִים.
___ הַ כֹּהֲ נִים ֶשׁבְּ כָל יוֹם
וְ עוֹד __ כֹּהֲ נִים הַ לּו ְֹק ִחים גִּ זְ ֵרי ____
לְ הַ נִּיחַ עַ ל הָ אֵ שׁ ֶשׁל הַ מַּ ע ֲָרכָה הַ _____
= ___ כֹּהֲ נִים
___ הַ כֹּהֲ נִים ֶשׁבְּ כָל יוֹם
וְ עוֹד __ כֹּהֲ נִים הַ לּו ְֹק ִחים __ בָּ זִ יכִ ין
ֶשּׁבְּ תוֹכָ ם_____ כְּ ֵדי לְהַ נִּיחָ ם עַ ל שֻׁ לְחָ ן
לֶחֶ ם הַ ______= ___ כֹּהֲ נִים
___ הַ כֹּהֲ נִים ֶשׁבְּ כָל יוֹם
וְ עוֹד __ כֹּהֲ נִים הַ לּו ְֹק ִחים __ בְּ זִ יכֵ י _____
וְ עוֹד כֹּהֵ ן __ ֶשׁלּו ֵֹקחַ בְּ יָד ֹו ְצלו ִֹחית ֶשׁל ___
לְ נִסּוּ הַ ____ = ___ כֹּהֲ נִים

בְ ּ ָת ִמיד ׁ ֶשל ַׁשחַ ר

בְ ּ ָת ִמיד ׁ ֶשל ַׁשחַ ר

ְּבחַ ג הַ ּס ֻּכוֹ ת

ְּביוֹ ם חוֹ ל

בְ ּ ָת ִמיד ׁ ֶשל ַׁשחַ ר

ְּב ׁ ַש ּ ָבת ְרגִ ילָה

בְ ּ ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַשחַ ר

ְּב ׁ ַש ּ ָבת
ּ ֶבחָ ג הַ ּסֻכּ וֹ ת

בְ ּ ָת ִמיד ׁ ֶשל

ער ּ ָביִ ם
ּ ֵבין הָ ַ ְ

יומא פרק ב' משנה ה'

בס"ד

יומא פרק ב' משנה ו'

בס"ד

)מ ְשּׁעַ ת ה ֹו ָלכַת אֵ יבָ ִרים( עַ ל יְ ֵדי ִתּ ְשׁעָ ה כֹּהֲ נִ ים ,וְ יֵשׁ
יֵשׁ זְ מַ נִּ ים ֶשׁ ָקּ ְרבָּ ן הַ ָתּ ִמיד ָק ֵרב ִ

זְ מַ נִּ ים ֶשׁהוּא ָק ֵרב עַ ל ְי ֵדי ע ֲָשׂ ָרה ,אַחַ ד עָ ָשׂר אוֹ ְשׁנֵים עָ ָשׂר כֹּהֲ נִ ים ,כֵּ יצַ ד?
הַ ׁ ְשלֵ ם
הַאִ ם ָהיָה
כֹּהֵן שֶׁ זָּכָה:
ַלעֲלוֹת הָ רֹאשׁ וְ הָ ֶרגֶל
ַלעֲלוֹת ְשׁ ֵתּי הַ יּ ָָדיִ ם
ַלעֲלוֹת הָ ע ֶֹקץ וְ הָ ֶרגֶל
ַלעֲלוֹת הֶ חָ זֶ ה וְ הַ גּ ֵָרה
ַלעֲלוֹת ְשׁ ֵתּי הַ ְדּפָ נוֹת
ַלעֲלוֹת הַ ְקּ ָרבַ יִ ם
סּלֶת
ַלעֲלוֹת הַ ֹ
יתין
סלֶת חֲ בִ ִ
ַלעֲלוֹת ֹ
ַלעֲלוֹת הַ יַּיִ ן לְ נִסּוּ
נִסּוּ הַ מַּ יִ ם
עֵצים אֶ חָ ד
לְהו ִֹסיף גְּזִ יר ִ
עֵצים שֵׁ נִי
לְהו ִֹסיף גְּזִ יר ִ
לְהַ נִּיחַ כַּף לְב ֹונָה אַחַ ת
לְהָ נִיחַ כַּף לְב ֹונָה ְשׁ ִניָּה
בְּ סַ  הַ כֹּל ַכּמָּ ה
כֹּהֲ ִנ ים ִה ְשׁ ַתּ ְתּ פוּ:

ְ ּב ָת ִמיד
של ׁ ַשחַ ר
ֶׁ

ְּב ֹיום
חול
ֹ














____

9

ְ ּב ָת ִמיד
של ׁ ַשחַ ר
ֶׁ

של
ְ ּב ָת ִמיד ׁ ֶ

ּ ֵבין
י ְּבחַ ג
הַ ּ ֻס ּכ ֹות הָ ַע ְר ּ ָביִ ם

ְ ּב ָת ִמיד
של ׁ ַשחַ ר
ֶׁ

ְ ּב ָת ִמיד
של ׁ ַשחַ ר
ֶׁ

ש ּ ָבת
ְּב ׁ ַ

ש ּ ָבת
ְּב ׁ ַ

ְרגִ ילָה

ּ ֶבחָ ג הַ ּ ֻס ּכ ֹות

ּ ַפ ֵרטֵ ּ :כיצַ ד?
אַיִ ל הוּא כֶּ בֶ שׂ מַ ְת ִחילַת הַ ח ֶֹדשׁ הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁל ְשׁנָתוֹ הַ ְשּׁנִ יָּ ה
עַ ד סוֹף ְשׁנָתוֹ הַ ְשּׁנִ יָּ ה.
כל ּ ַב ִּ
ת ֵּ
~~~~~~~ הִ סְ ּ ַ
מ ׁ ְש ָנה וְהַ ׁ ְשלֵ ם~~~~~~~ :

כהֲנִ ים נִ ְצ ְרכ ּו ְּכ ֵדי:
ּ ַכ ּ ָמה ּ ֹ
לות
לְ הַ ֲע ֹ
ַל ּ ֶכבֶ ׁש ֶאת
הַ ֲח ָל ִקים
שר
של ְּב ַׂ
ֶׁ
הָ ַאיִ ל?

אֶ ת הָ רֹאשׁ וְ הָ ֶרגֶל:
אֶ ת ְשׁ ֵתּי הַ יּ ַָדיִ ם:

____

אֶ ת הָ ע ֶֹקץ וְ הָ ֶרגֶל:

____

אֶ ת הֶ חָ זֶ ה וְ הַ גּ ֵָרה:

____

אֶ ת ְשׁ ֵתּי הַ ְדּפָ נוֹת:

____

ֶאת הַ ְ ּק ָרבַ יִ םֶ :שׁהָ יוּ כְּ בֵ ִדים ִמ ֶשּׁל ֶכּבֶ שׂ

____

____

____

____

ֶאת הַ ּסֹלֶת:

ֶשׁהָ יְ תָ ה __ עֶ ְשׂרוֹנִים.

____

ֶאת הַ ַ ּייִ ן:

ֶשׁהָ יָה ______ הַ ִהין.

____

כהֲנִ ים:
ַס ְך הַ ּכֹל ּ ַכ ּ ָמה ּ ֹ
____

____

_____
___

יומא פ"ב משנה ז'

בס" ד

יומא פרק ג' משנה א' – ב'

ב ס"ד

ֶה :הֶ ם הַ ְּממֻ ּנֶה:
מ ּנר לָ
אָ ַמר לָ הֶ ם הַ ְּאָמ ַמֻ

ּ ַפ ֵרטֵ ּ :כיצַ ד?
כל ּ ַב ִּ
ת ֵּ
~~~~~~~ הִ סְ ּ ַ
מ ׁ ְש ָנה וְהַ ׁ ְשלֵ ם~~~~~~~ :
ַכבֶ ׁש ֶאת:
לות ל ּ ֶ
כהֲנִ ים נִ ְצ ְרכ ּו ּ ְכ ֵדי לְ הַ ֲע ֹ
ּ ַכ ּ ָמה ּ ֹ

ֹאש
ָהר ׁ
וְ ָה ֶרגֶ ל
ָהע ֶֹקץ
וְ ָה ֶרגֶ ל
הֶ חָ זֶ ה
וְ ַה ֵ ּג ָרה

הַשְׁ לֵם :מַהוּ זְ ַמן הַשְּׁ חִיטָ ה שֶׁ ל תָּ ִמיד שֶׁ ל שַׁ חַר?

ַמ ְחלוֹ ֶקת:

ְּכ ׁ ֶשהָ רוֹ אֶ ה אוֹ ֵמר:
"____________"
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ_________________:
__________________________

אֶ ת הָ רֹאשׁ:

____

אֶ ת הָ ֶרגֶל )י ִָמין(:

____

לְ ִפי

אֶ ת הָ ע ֶֹקץ:

____

ּ ַת ָּנא ַק ּ ָמא

)שׂמֹאל(:
אֶ ת הָ ֶרגֶל ְ

____

אֶ ת הֶ חָ זֶ ה:

____

אֶ ת הַ גּ ֵָרה:

____

ׁ ְש ּ ֵתי ַה ּי ַָדיִ ם
ׁ ְש ּ ֵתי ַה ְ ּדפָ ֹנות
ה ְּק ָרבַ יִ ם ֶשׁהָ יוּ כְּ בֵ ִדים יוֹתֵ ר.
ַ
ה ּסֹלֶ ת ֶשׁהָ יְ תָ ה ______ עֶ ְשׂרוֹנִים.
ַ
ה ּיַיִ ן ֶשׁהָ יָה ____ הַ ִהין.
ַ
ַס ְך ַהכּ ֹל ַּכ ּ ָמה כּ ֹהֲ נִ ים ָהי ּו:

____
____
____
____
____
_____

לְ ִפי

ַמ ִּת ְתיָ א
ּ ֶבן ְׁשמ ּו ֵאל

בִּ זְ מַ ן יוֹתֵ ר _______ ִמ"בַּ ְר ַקאי" וְ הוּא:
"הֵ ִאיר __________________"

תו?
או ֹ
עוד ׁש ֹואֲ לִ ים ֹ
ּו ַמה ֹ
_________________________
מַ דּוּעַ ? כְּ ֵדי לְ הַ זְ כִּ יר____________
וּמַ ה הוּא ע ֹו ֶנה?_____

וַ הֲ ָלכָה כְּ __________________
מַ דּוּעַ הֻ ְצ ְרכוּ ַלעֲלוֹת לְ מָ קוֹם גָּבוֹהַּ וְ א ִה ְס ַתּכְּ לוּ ִמלְּ מַ טָּ ה ל ַָשּׁמַ יִ ם
לִ ְראוֹת ִאם הֵ ִאיר פְּ נֵי כָּל הַ ִמּזְ ָרח?______________________
_____________________________________________

ב ס"ד
בס"ד

יומא פרק ג' משנה ד'

יומא פרק ג' משנה ב'-ג'

הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ ִמּ ְשׁנָה אֶ ת

סֵ ֶדר הָ ֲעבוֹ ָדה:

הֶ ְס ֵּבר:

הַ ׁ ְשלֵ ם ִ
מ ִּ
מ ׁ ְש ָניוֹ ת ב' ְו-ג'

1

ש:
ִמיה ּו זֶה ׁ ֶ

פֵּ ְרסוּ סָ ִדין ֶשׁל____
בֵּ ינ ֹו לְ בֵ ין הָ ____

2

____ י ַָרד וְ _____

3

עָ לָה וְ ______

4

הֵ בִ יאוּ ל ֹו _____
______ וְ לָבַ שׁ

5

וְ ִק ֵדּשׁ ____ וְ ______

6

הֵ בִ יאוּ ל ֹו אֶ ת
הַ ______

7

______

8

וּ_____ אַחֵ ר ְשׁ ִחיטָ ה
עַ ל ____

9
10

_____ אֶ ת הַ ָדּם
וּ_____
נִכְ נַס לְ ______ ְקט ֶֹרת
ֶשׁל _____

עַ ל ִמזְ בֵּ חַ הַ _____

11

יטיב אֶ ת הַ _____
וּלְ הֵ ִ

מֵ ִסיר אֶ ת הַ ______ וְ אֶ ת הַ ֶשּׁמֶ ן
וְ נוֹתֵ ן ֶשׁמֶ ן וּפְ ִתילָה חֲ ָד ִשׁים

12

וּלְ הַ ְק ִריב אֶ ת הַ ____
וְ אֶ ת הַ _______ וְ אֶ ת
הַ ______ וְ אֶ ת הַ ___

וּמנְחַ ת הַ ____ בְּ ת ֹוכָם.
ִ

צָ ִר ְ
יך לִ ְטבּ ֹל
ש ּ ָטהוֹ ר
א ֲִפיל ּו ׁ ֶ

כָּ ל _____ הַ נִּכְ נַס לַ_______

בילָה ) ֲא ִפיל ּו
ָטעוּן ְט ִ
ש ּ ָטבַ ל ְּכבָ ר ִ ּבכְ נִ יסָ תוֹ ל ֲַעז ָָרה(
ֶׁ

כָּ ל הַ מֵּ ִסי
אֶ ת _______

ָטעוּן ִקדּ ו ּׁש
י ַָדיִ ם וְ ַרגְ לַיִ ם

כָּ ל הַ _______ מַ יִם

צָ ִר ְ
יך לִ ְטבּ ֹל
חָ מֵ ׁש ְט ִבילוֹ ת

___________
בְּ יוֹם הַ ________

צָ ִר ְ
יך לְ ַקדֵּ ׁש
ש ָרה ִקדּ ו ִּׁשין
ֲע ָׂ

___________
בְּ יוֹם הַ ________

כְּ ֵדי לְ הַ זְ כִּ יר ל ֹו ֶשׁעֲבו ַֹדת הַ יּוֹם
ִהיא בְּ בִ גְ ֵדי ____
פָּ ַשׁט אֶ ת בִּ גְ ֵדי חוֹל וְ י ַָרד לִ ְטבֹּל
בַּ _____
עָ לָה מֵ הַ _______ וְ ִה ְת ַנגֵב
מֵ הַ _____
הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל לָבַ שׁ אֶ ת ְשׁמ ֹונַת
הַ ______ כְּ מ ֹו בְּ כָל ___.
ִמן הַ ִקּיתוֹן ֶשׁל ____
)לְ עֵ יל פֶּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָה ה'(

ֶשׁל _____
ָשׁחַ ט אֶ ת רוֹב ___ הַ ִסּימָ נִ ים –
ֶשׁהֵ ם הַ ָקּנֶה וְ הַ ____
וְ כֹהֵ ן אַחֵ ר ִסיֵּם אֶ ת הַ _____ כְּ ֵדי
ֶשׁהַ ____ הַ גָּדוֹל יּוּ ַכל
לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ___ וּלְ זו ְֹרק ֹו
עַ ל הַ _______
ְ -שׁ ֵתּי מַ ָתּנוֹת ֶשׁהֵ ן ___

יומא פרק ג' משנה ד'-ה'

בס"ד

יומא פרק ג' משנה ו'

בס"ד

ָמ ַתי ַמ ְק ִטיר הַ כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל אֶ ת
הַ ְ ּקט ֶֹרת ׁ ֶשל ׁ ַשחַ ר וְ ׁ ֶשל ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם?

ְקטֹ ֶרת

של
ְקט ֶֹרת ׁ ֶ

שחַ ר
של ׁ ַ
ֶׁ

ּ ֵבין הָ ַע ְר ּ ַביִ ם

הָ יְ ָתה ְק ֵרבָ ה
ֵּבין___ לָ_________

הָ יְ ָתה ְק ֵרבָ ה
ֵּבין_________ לַ________

ישת הַ כּ ֹהֵ ן ָ ּגדוֹ ל אֶ ת בִּ גְ ֵדי הַ ּל ָָבן?
ַמה סֵ ֶדר לְ ִב ַׁ
הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ ִמּ ְשׁנָה אֶ ת

ישת ִ ּבגְ ֵדי לָבָ ן:
סֵ ֶדר לְ ִב ׁ ַ

1
2
לְ פִ י

ְ (1שׁ ִחיטָ ה

ְ (1שׁ ִחיטָ ה

ַ (2קבָּ לַת הַ _____

ַ (2קבָּ לַת הַ _____

 _______ (3הַ ָדּם.

 _______ (3הַ ָדּם.

______שׁל _____.
ֶ
(4

 (4הַ ְק ָרבַ ת הַ ____
וְ הַ _____.

יטיב ________ ֶ ____ (5שׁל בֵּ ין הַ _____
 (5לְ הֵ ִ

ּ ַת ָּנא
ַק ּ ָמא
לְ פִ י

הֱ בִ יאוּהוּ לְ בֵ ית
הַ ____
פֵּ ְרסוּ סָ ִדין ֶשׁל____
בֵּ ינ ֹו לְ בֵ ין הָ ____
_____ י ָָדיו
3
וְ _______

4

וּ______

3

________
וְ ַרק אַחַ ר כָּ...
_____ י ָָדיו
וְ _______

ַר ִּבי
מֵ ִאיר 4

הֶ ְס ֵּבר:
ל ִַמּ ְקוֶה ֶשׁהָ יָה בְּ מָ קוֹם _____.
כְּ ֵדי לְ הַ זְ כִּ יר ל ֹו ֶשׁעֲבו ַֹדת הַ יּוֹם
ִהיא בְּ בִ גְ ֵדי ____
ִמן הַ ִקּיתוֹן ֶשׁל ____
אֶ ת בִּ גְ ֵדי הַ _____ ֶשׁהָ יָה לָבוּשׁ
בָּ הֶ ן בְּ הַ ְק ָרבַ ת ָתּ ִמיד ֶשׁל _____
כנ"ל
ִמן הַ ִקּיתוֹן ֶשׁל ____

5

י ַָרד וְ _____

בַּ ִמּ ְקוֶה ֶשׁבְּ בֵ ית הַ ______

6

עָ לָה וְ ________

עָ לָה מֵ הַ _______ וְ ִה ְת ַנגֵב
מֵ הַ _____

הֵ בִ יאוּ ל ֹו
_____ _____

ֶשׁל עֲבו ַֹדת יוֹם הַ ________

7

 (6הַ ְק ָרבַ ת הַ ____
וְ הַ _____.

יטיב _________
 (6לְ הֵ ִ

8

סלֶת ______ ,וְ יַיִ ן.
ֹ (7

סלֶת ______ ,וְ יַיִ ן.
ֹ (7

9

לָבַ שׁ

אַרבַּ עַ ת בִּ גְ ֵדי הַ _____
ִה ְתלַבֵּ שׁ בְּ ְ
_________(2 ________ (1
_________(4 ________(3

וְ ִק ֵדּשׁ ____
וְ ______

בַּ פַּ עַ ם הַ ______

בס"ד יומא פרק ג' משנה ז'
יומא פרק ג' משנה ו'

בס"ד

ַמ ְחלוֹ קֶ ת ַר ִּבי ֵמ ִאיר וַ חֲכָ ִמים:
ָמ ַתי הַ ּכֹהֵ ן הַ ָּגדוֹ ל
ְמ ַק ֵ ּד ׁש אֶ ת י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו?
הַ ְׁשלֵ ם ֵמהַ ּ ִמ ְׁשנָה:

ַמה הַ ִ ּדין?

לְ ִפי

קֹ דֶ ם

ּ ַת ָּנא
ַק ּ ָמא
לְ ִפי

ַר ִּבי
מֵ ִאיר

הַ ִּס ּ ָבה:
הַ ְשׁלֵם :פּו ֵֹשׁט \ לוֹבֵ שׁ

________________

כֵּיוָן ֶשׁ ַתּנָּא ַקמָּ א סוֹבֵ ר:
ֶשׁ ִקּדּוּשׁ ִראשׁוֹן ֶשׁל י ָָדיו
וְ ַרגְ לָיו הֵ ם לִ כְ בוֹד
הַ בְּ ג ִָדים ֶשׁ________
וְ ָלכֵן ְמ ַק ֵדּשׁ י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו

________________

לִ פְ נֵי ֶשׁ_______.

ו ְַרק אַ חַ ר ּ ָכך ְ

קֹ דֶ ם
________________
ו ְַרק אַ חַ ר ּ ָכך ְ
________________

כֵּיוָן ֶשׁ ַרבִּ י מֵ ִאיר סוֹבֵ ר:
דּוּשׁי י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו
ֶשׁ ְשּׁנֵי ִק ֵ
הֵ ם ַרק לִ כְ בוֹד הַ בְּ ג ִָדים
ֶשׁ________
וְ א לִ כְ בוֹד הַ בְּ ג ִָדים
ֶשׁ______.
ָלכֵן ְמ ַק ֵדּשׁ י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו
ַרק אַחֲ ֵרי ֶשׁ_______
 לִ כְ בוֹד הַ בְּ ג ִָדיםֶשׁלּוֹבֵ שׁ אַחַ ר כָּ.

וְ אֵ ין הֲ לָכָ ה כְּ _____________

לְ ִפי:
לְ ִפי ַר ִּבי
מֵ ִאיר
לְ ִפי
חֲכָ ִמים

שחַ ר
ּ ַב ּ ׁ ַ

ּ ֵבין הָ ַע ְר ּ ַביִ ם

לובֵ ׁש
הָ יָ ה ֹ
של
ּ ְפל ּו ִסין ׁ ֶ

לובֵ ׁש
הָ יָ ה ֹ
של
ִהנְ ְ ּד ִוין ׁ ֶ

______________

______________

______________

______________

ּולְ חֲכָ ִמים הַ ּכֹל ְּביַחַ ד ׁ ָשוֶ ה ____ ָמנֶה וְ הַ ּ ֶכסֶ ף ִמ ּ ׁ ֶשל ______
וְ ִאם רוֹ צֶ ה לְ הוֹ ִסיף )י ֶֹקר( _______ ִמ ּ ׁ ֶש ּלוֹ .
)וְ אֶ ְפ ׁ ָשר ְלהַ ְפ ִחית ִמ ּ ֶב ֶגד אֶ חָ ד ו ְּלהוֹ ִסיף ַּב ּ ֶבגֶד הַ ______ ו ִּב ְלבַ ד
ׁ ֶשהַ ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶשל ׁ ַש ֲח ִרית יִ ְהי ּו יוֹ ֵתר יְ קָ ִרים ִמ ּ ׁ ֶשל ַע ְר ִבית ִּכי הֵ ם יוֹ ֵתר
ח ֲׁשו ִּביםִ ,מ ּ ֵכיוָ ן ׁ ֶשעֲ בוֹ ַדת הַ ּ ׁ ַשחַ ר ָּבאָ ה ְלכַ ּ ָפ ָרה וְ ִאלּ ּו עֲ בוֹ ָדה ׁ ֶשל ּ ֵבין
הָ ________ ָּבאָ ה ְּכ ֵדי ְלהוֹ צִ יא אֶ ת הַ ּ ַכף וְ הַ ּ ַמ ְח ּ ָתה(...

ַמ ֲע ָרב

בס"ד

יומא פרק ג' משנה ח'
בס"ד

מו ׁ ֶשל ָּכל אֶ חָ ד?
קו ֹ
הֵ יכָ ן ְּמ ֹ

אֵ ּל ּו ַמעֲ ִׂשים ְמיֻחָ ִדים נַעֲ ׂש ּו
שבַ ח?
שיהֶ ם ְל ׁ ֶ
ש ִהזְ ִ ּכיר ּו אֶ ת עוֹ ׂ ֵ
ּ ֶׁ

מ ׁ ְש ָנה וְהַ ׁ ְשלֵ ם~~~~~ :
כל ּ ַב ִּ
ת ֵּ
~~~~~ הִ סְ ּ ַ

פון
ָצ ֹ

ַהכּ ֹהֵ ן
דול
ָ ּג ֹ

רֹאשׁוֹ:

לְ צַ ד ________

אֲ חו ָֹריו:

לְ צַ ד ________

פָּ נָיו:

לְ צַ ד ________

עוֹמֵ ד
וַאֲ חו ָֹריו:

לְ צַ ד ________

וּפָ נָיו:

לְ צַ ד ________

וְ סוֹ מֵ ְך ְ ׁש ּ ֵתי _____ ָעלָיו וּ__________.

אומֵ ר:
ְוכָ ְך הָ יָ ה ֹ

יתי ________ _______ לְ פָ נ ָ
ֶיך
שם ָעוִ ִ
אָ ָּנא הַ ּ ׁ ֵ
יתי...
אֲנִ י וּבֵ ִ

שם ּ ַכ ּ ֵפר נָ א לַ_________ וְ ל ּ ְַפ ָׁש ִעים
אָ ָּנא הַ ּ ׁ ֵ
ש_________
ש_________ וְ ׁ ֶ
יתי וְ ׁ ֶ
וְ לַ__________ ׁ ֶש ָעוִ ִ
לְ פָ נ ָ
יתי...
ֶיך ֲאנִ י וּבֵ ִ
ִמזְ ַרח

כל ּ ְב ִ
מ ׁ ְש ָניוֹ ת ט'  -י' וְהַ ׁ ְשלֵ ם~~~~~ :
ת ֵּ
~~~~~ הִ סְ ּ ַ

רום
ָ ּד ֹ

ַה ּ ָפר

ְמקוֹמוֹ:

בֵּ ין הַ ______
וְ ַל________

יומא פרק ג' משנה ט'י'

ְשׁמָ ם:

מַ ה הֵ ם הָ יוּ:

ש ַע
הו ׁ ֻ
ַר ִּבי יְ ֹ
ּ ֶבן ַּג ְמ ָלא

כהן גדול

ּ ֶבן ָק ִטין

________

מַ ה עָ שׂוּ?
בִּ ְת ִחלָּה הָ יוּ
וְ הוּא עָ ָשׂה
ְשׁ ֵתּי הַ גּו ָֹרלוֹת
ְשׁ ֵתּי הַ גּו ָֹרלוֹת
ִמ_______
ִמ______
בִּ ְת ִחלָּה הָ יוּ __ בְּ ָרזִ ים
לַכִּ יּוֹר .וְ הוּא עָ ָשׂה
1
___ בְּ ָרזִ ים ַל_____

2
מֻ נְ ּ ַבז
ִהילְ נִ י

נור
יק ֹ
נִ ָ

_______
ִאמָּ א
ֶשׁל _______
אָדם חָ שׁוּב
ָ
ֶשׁ ְשּׁמ ֹו
________

____לַכִּ יּוֹר=גַּלְ גַּל לְ ָשׁ ְקע ֹו
בַּ בּוֹר כְּ ֵדי ֶשׁא יִ ְהיוּ
הַ מַּ יִ ם נִ פְ סָ לִ ים בְּ _____.

אֶ ת כָּל יְ דוֹת הַ _____ ֶשׁל
פּוּרים הוּא עָ ָשׂה ִמ____.
__ הַ כִּ ִ

1

_______ ֶשׁל זָ הָ ב עַ ל
______ ֶשׁל ______

2

טָ בְ לָא ֶשׁל ____ ֶשׁכְּ תוּבָ ה
עָ לֶיהָ פָּ ָר ַשׁת _____

הָ לַ לַאֲ לֶכְּ סַ ְנְדּ ִריָּה ֶשׁבְּ ִמ ְצ ַריִ ם
לְ הָ בִ יא ______ לְ בֵ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ
וּלְ בַ סּוֹף ַנעֲשׂוּ נִ ִסּים לְ ַדלְ תוֹתָ יו.

בס"ד
ב ס"ד

יומא פרק ד' משנה ב'

יומא פרק ג'
משנה י"א

שׁ ֲח ָכ ִמים ִהזְכִּירוּ אוֹתָם ִלגְנַאי ,וּמַה הֵם עָשׂוּ?
ִמי הֵם ֵאלּוּ ֶ
הַ ְשׁלֵם מֵ הַ ִמּ ְשׁנָה:

ִמי הֵ ם?

ִמכֵּיוָן ֶשׁא
ָרצוּ לְ לַמֵּ ד

פֵּ רוּשׁ:

1

עַ ל מַ ע ֲֵשׂה
_________ __________

בֵּ ית ______ י ְָדעוּ לְ ַר ֵדּד
טוֹב אֶ ת ______ הַ פָּ נִים
שֶׁ הוּא א _______
וְ אֶ ת זֶ ה הֵ ם א ָרצוּ
ֶל______ לַאֲ חֵ ִרים.

2

עַ ל מַ ע ֲֵשׂה
_________ __________

בֵּ ית ________ י ְָדעוּ עַ ל
עֵ שֶׂ ב ְמיֻחָ ד ֶשׁהָ יוּ ְמעַ ְרבְּ בִ ים
אוֹת ֹו בְּ יַחַ ד עִ ם הַ _______
וְ הָ יָה מַ ֲעלֶה אֶ ת הֶ עָ שָׁ ן
צוּרה יְ שָׁ ָרה וְ הֵ ם א ָרצוּ
בְּ ָ
לְ גַלּוֹת מַ הוּ סוּג הַ ____ הַ זֶּ ה

3

_________

4

עַ ל מַ ע ֲֵשׂה
_________ __________

פֶּ ֶרק בַּ ____

________ בֶּ ן לֵוִ י י ַָדע
ַלעֲשׂוֹת ____ נָעִ ים בַּ ִשּׁיר
וְ אֶ ת זֶ ה הוּא א ָרצָ ה
ֶל______ לַאֲ חֵ ִרים.
בֶּ ן _______ י ַָדע לִ כְ תֹּב עִ ם
מוּסין הַ מֻּ נּ ִָחים
אַרבָּ עָ ה קֻ לְ ִ
ְ
בֵּ ין אֶ ְצבָּ עוֹת הַ _____ שֶׁ לּ ֹו
אֶ ת שֵׁ ם הַ שֵּׁ ם בְּ בַ ת _____.
וְ אֶ ת זֶ ה הוּא א ָרצָ ה
ֶל____ לַאֲ חֵ ִרים

שם __________ ___________"
וְ ַעל אֵ לּ ּו ֶנא ֱַמר "וְ ׁ ֵ

דה
סו ֵמ ְך ְ ׁ
וְ ֹ
ש ּ ֵתי י ָָדיו ָעלָ יו ו ִּמ ְתוַ ֶ ּ

ִמ ְ ׁש ָנתֵ ינ ּו ִהיא

יטת
אֲ ָבל הַ ְּג ָמ ָרא ְמ ִביאָ ה אֶ ת ִ ׁש ַ

לְ ִפי ַר ִּבי מֵ ִאיר

חֲכָ ִמים

ֶׁשהוּא סוֹ בֵ ר ֶׁשהַ כּ ֹהֵ ן צ ִר ְ
יך לוֹ ַמר:
ָ

ֶׁש ּסוֹ ְב ִרים ֶׁשהַ כּ ֹהֵ ן צ ִר ְ
יך לְ הַ ְת ִחיל
ָ
מֵ הַ ַּקל ַלחָ מוּר וְ לוֹ ַמר ּכךְ:
ָ

ִיתי
"אָ נָּא הַ ֵשּׁם  (1עָ ו ִ

אתי = שׁ ֹוגֵג
"אָ נָּא הַ ֵשּׁם  (1חָ טָ ִ

_________(3________(2
יתי וּבְ נֵי אַהֲ רֹן
לְ פָ נֶי אֲ נִי וּבֵ ִ
 = ________(2מֵ זִ יד
עַ ם ְקדו ֶֹשׁי...
 = _________(3מֶ ֶרד
אָ נָּא הַ ֵשּׁם כַּ פֵּ ר נָא ַל________
יתי וּבְ נֵי אַהֲ רֹן
לְ פָ נֶי אֲ נִי וּבֵ ִ
וְ ַל_________ וְ ַל_________ עַ ם ְקדו ֶֹשׁי "...אָ נָּא הַ ֵשּׁם כַּ פֵּ ר נָא
ֶשׁ_________ וְ ֶשׁ_________
לַחֲ טָ ִאים וְ ַל______ וְ ַל______
וְ ֶשׁ________ לְ פָ נֶי אֲ נִי וּבֵ ִ
אתי וְ ֶשׁ______ וְ ֶשׁ_______
יתי ֶשׁחָ טָ ִ
יתי וּבְ נֵי _______"...
וּבְ נֵי _______ עַ ם ְקדו ֶֹשׁי ...לְ פָ נֶי אֲ נִי וּבֵ ִ

יומא פרק ד' משניות ד' ה' ו'

בס"ד

ת ּ ֵכל ּ ְב ִ
מ ׁ ְש ָניוֹ ת ד' ה' ו' וְהַ ׁ ְשלֵ ם:
הִ סְ ּ ַ

ְמות הַ ּ ׁ ָשנָה?
אֵ יל ּו ִׁש ּנ ּויִים הָ י ּו ּ ֵבין ֹיום הַ ִ ּכ ּפ ּו ִרים ִל ְׁש ָאר י ֹ
ִפּ ְרטֵ י הַ ִשּׁינוּיִ ם:

ְ ּבכָ ל יוֹ ם

הָ יְ תָ ה י ָָדהּ _______

הָ יְ תָ ה י ָָדהּ _______
הָ יָה זְ הָ בָ הּ ______
מו ִֹסיף ְמּא ______

בְּ אֵ יזוֹ מַ ְח ָתּה הָ יָה
חוֹתֶ ה בַּ גֶּחָ לִ ים?
לְ ִפי
ַתּנָּא
ַקמָּ א

חוֹתֶ ה בְּ ֶשׁל __ ַקבִּ ין
וְ שׁוֹפֵ  לְ תוֹ מַ ְח ָתּה
ֶשׁל __ ַקבִּ ין.

לְ ִפי
ַרבִּ י
יו ֵֹסי

חוֹתֶ ה בְּ ֶשׁל _____
וְ שׁוֹפֵ  לְ תוֹ מַ ְח ָתּה
ֶשׁל __ ַקבִּ ין.

3

הַ ִאם הַ מַּ ְח ָתּה
כְּ בֵ ָדה אוֹ ַקלָּה?
מַ ה גו ֶֹדל י ִָדית
הַ מַּ ְח ָתּה?

הָ יְ תָ ה ______ כִּ י
ַדּפְ נוֹתֶ יהָ הָ יוּ _____

5

מַ ה צֶ בַ ע הַ זָּהָ ב
לְ ִפי ַרבִּ י ְמנַחֵ ם?

הָ יָה זְ הָ בָ הּ _____

6

מַ ה כַּמּוּת הַ ְקּט ֶֹרת
ֶשׁמַּ ְק ִטיר?

מַ ְק ִריב ___ בְּ ַשׁחֲ ִרית
וּ____ בֵּ ין הָ עַ ְרבָּ יִ ם

מַ ה גּ ֶֹדל
 2הַ מַּ ְח ָתּה?

4

ְמ ַק ֵדּשׁ י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ִמן
הַ _____ ֶשׁל ____
ְמ ַק ֵדּשׁ י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ִמן
הַ _____ ֶשׁל ____

הָ יוּ __ מַ עַ ְרכוֹת
עֵ ִצים.

הָ יוּ __ מַ עַ ְרכוֹת
עֵ ִצים.

הָ יוּ __ מַ עַ ְרכוֹת
עֵ ִצים.

הָ יוּ __ מַ עַ ְרכוֹת
עֵ ִצים.

הָ יוּ __ מַ עַ ְרכוֹת
עֵ ִצים.

הָ יוּ __ מַ עַ ְרכוֹת
עֵ ִצים.

....

כַּמָּ ה
מַ עַ ְרכוֹת
 10עֵ צִ ים הָ יוּ
עַ ל ִמזְ בֵּ חַ
הַ ִחיצוֹן?

לְ ִפי
ַרבִּ י
מֵ ִאיר
לְ ִפי
ַרבִּ י
יו ֵֹסי
לְ ִפי
ַרבִּ י
הוּדה
יְ ָ

כֹּהֵ ן גָּדוֹל ע ֹולֶה
בְּ ______ הַ כֶּבֶ שׁ וְ גַם
יו ֵֹרד בֶּ _____ הַ כֶּבֶ שׁ
כֹּהֵ ן גָּדוֹל ע ֹולֶה
בְּ ______ הַ כֶּבֶ שׁ וְ גַם
יו ֵֹרד בֶּ _____ הַ כֶּבֶ שׁ

;

לִהיוֹת
אֵ י צְ ִריכָה ְ
7
הַ ְקּט ֶֹרת?
בְּ אֵ יזֶה צַ ד לְ ִפי
עוֹלִ ים בְּ צַ ד ____ ֶשׁל
כֶּבֶ שׁ ,וְ יו ְֹר ִדים
ַתּנָּא
בַּ כֶּבֶ שׁ
ַקמָּ א בְּ צַ ד _____ ֶשׁל כֶּבֶ שׁ.
הָ יוּ
כֹּהֵ ן גָּדוֹל ע ֹולֶה
לְ ִפי
 8הַ כֹּהֲ נִים
בְּ ______ הַ כֶּבֶ שׁ וְ גַם
ַרבִּ י
עוֹלִים
הוּדה יו ֵֹרד בֶּ _____ הַ כֶּבֶ שׁ
וְ יו ְֹר ִדים? יְ ָ
לְ ִפי
מֵ הֵ יכָן
ְמ ַק ֵדּשׁ י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו
ַתּנָּא
הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל
ִמן הַ ______
ַקמָּ א
ְמ ַקדֵּ שׁ
9
לְ ִפי
ְמ ַק ֵדּשׁ י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ִמן
י ָָדיו
ַרבִּ י
הַ _____ ֶשׁל ____
?
ָיו
ַוְרגְ ל
הוּדה
יְ ָ
הָ יְ תָ ה______

_____ ִמן הַ _____

גְּ זֹר וְ ַקפֵּ ל עַ ד לְכוֹתֶ ֶרת הָ עֲבו ָֹדה.

בְּ ֶשׁל ______
וּבָ הּ הָ יָה מַ כְ נִיס
לְ ִמזְ בֵּ חַ הַ ______
וּלְ קו ֶֹדשׁ הַ _____
חוֹתֶ ה בְּ ֶשׁל __ ַקבִּ ין
וּבָ הּ הָ יָה מַ כְ נִיס
לְ ִמזְ בֵּ חַ הַ ______
וּלְ קו ֶֹדשׁ הַ _____
חוֹתֶ ה בְּ ֶשׁל __ ַקבִּ ין
וּבָ הּ הָ יָה מַ כְ נִיס
לְ ִמזְ בֵּ חַ הַ ______
וּלְ קו ֶֹדשׁ הַ _____
הָ יְ תָ ה ______ כִּ י
ַדּפְ נוֹתֶ יהָ הָ יוּ _____

בְּ ֶשׁל _____ וְ שׁוֹפֵ 
לְ תוֶֹ שׁל ______.

1

וְ הַ י ּוֹ ם

יומא פרק ד' משנה ו'

בס"ד

ַמ ְחלוֹ קֶ ת ַר ִ ּבי מֵ ִאירַ ,ר ִ ּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה
ַּכ ּ ָמה ַמעֲ ָרכוֹ ת הָ י ּו ַעל הַ ִּמז ְֵּבחַ ְ ּבכָ ל יְמוֹ ת הַ ּ ָׁשנָה וְ כַ ּ ָמה הָ י ּו ְ ּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים?

ּ ַכ ּ ָמה
מַ ע ֲָרכוֹ ת
הָ י ּו?

ַמ ֲע ָרכָ ה
אש ֹונָ ה
ִר ׁ
ְּבכָ ל
ֹיום

ְּב ֹיום
הַ ִּכ ּפו ִּרים

לְ ִפי

____

____

ַר ִּבי מֵ ִאיר

כות
ַמעֲ ָר ֹ

כות
ַמעֲ ָר ֹ

לְ ִפי

____

____

ַר ִּבי יוֹ סֵ י

כות
ַמעֲ ָר ֹ

כות
ַמעֲ ָר ֹ

לְ ִפי

____

____

ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה

כות
ַמעֲ ָר ֹ

כות
ַמעֲ ָר ֹ

שב ּ ֵכיצַ ד? הַ ְ ׁשלֵם 
חָ ׁ ֵ
ַמ ֲע ָרכָ ה
ַמ ֲע ָרכָ ה
ַמ ֲע ָרכָ ה
יעית
ְׁשלִ ִׁ
ְׁשנִ ָ ּיה
ישית ְר ִב ִ

ַמ ֲע ָרכָ ה
ְמיֻחֶ ֶדת
לְ ֹיוהַ ִכ"פ

יבים
ש ּ ַמ ְק ִר ִ
ֶׁ
יה
ָעלֶ ָ
ָק ְר ָּב ֹנות

שנ ֹּו ְטלִ ים
ֶׁ
ִמ ּ ֶמ ָּנה ֵא ׁש
זְבֵחַ ַה ְ ּקט ֶֹרת
לְ ִמ ּ

ש ִּת ְהיֶה ָּב ּה
ֶׁ
ּ
ָה ֵא ׁש ַקי ֶֶמת
עולָ ם
לְ ֹ

לְ ֵאבָ ַרי ּ ָת ִמיד
של ֵּבין ָה ַע ְר ָּביִ ם
ֶׁ
ש ִ ּי ּ ָשׂ ְרפ ּו ַּב ּלַיְ לָה
ֶׁ

____

____

____

____

____

____

____

____

סובֵ ר
____ ִּכי ֹ
בָרים נִשְׂ ָר ִפים
ש ָה ֵא ִ
ֶׁ
ַּב ּ ַליְ לָ ה ְ ּב ִצדֵּ י
ַמעֲ ָרכָ ה ______

____

____

____

לו ֵמד
____ ִּכי ֹ
ֵמ ַה ּ ָפסוּק " ֵא ׁש
ּ ָת ִמיד ּ ֻת ָּקד"
שה ּו ַאחֵ ר...
ַמ ּׁ ֶ

____

בס"ד

לְ גֶחָ לִ ים לַ ְ ּקט ֶֹרת

____

יומא פרק ד' משנה ו'

ַמ ְחלוֹ קֶ ת ַר ִ ּבי מֵ ִאירַ ,ר ִ ּבי יוֹ סֵ י וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה
ַּכ ּ ָמה ַמעֲ ָרכוֹ ת הָ י ּו ַעל הַ ִּמז ְֵּבחַ ְ ּבכָ ל יְמוֹ ת הַ ּ ָׁשנָה וְ כַ ּ ָמה הָ י ּו ְ ּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים?

ּ ַכ ּ ָמה
מַ ע ֲָרכוֹ ת
הָ י ּו?

ַמ ֲע ָרכָ ה
אש ֹונָ ה
ִר ׁ
ְּבכָ ל
ֹיום

ְּב ֹיום
הַ ִּכ ּפו ִּרים

לְ ִפי

____

____

ַר ִּבי מֵ ִאיר

כות
ַמעֲ ָר ֹ

כות
ַמעֲ ָר ֹ

לְ ִפי

____

____

ַר ִּבי יוֹ סֵ י

כות
ַמעֲ ָר ֹ

כות
ַמעֲ ָר ֹ

לְ ִפי

____

____

ַר ִּבי יְ ה ּו ָדה

כות
ַמעֲ ָר ֹ

כות
ַמעֲ ָר ֹ

שב ּ ֵכיצַ ד? הַ ְ ׁשלֵם 
חָ ׁ ֵ
ַמ ֲע ָרכָ ה
ַמ ֲע ָרכָ ה
ַמ ֲע ָרכָ ה
יעית
ְׁשלִ ִׁ
ְׁשנִ ָ ּיה
ישית ְר ִב ִ

ַמ ֲע ָרכָ ה
ְמיֻחֶ ֶדת
לְ ֹיוהַ ִכ"פ

יבים
ש ּ ַמ ְק ִר ִ
ֶׁ
יה
ָעלֶ ָ
ָק ְר ָּב ֹנות

שנ ֹּו ְטלִ ים
ֶׁ
ִמ ּ ֶמ ָּנה ֵא ׁש
זְבֵחַ ַה ְ ּקט ֶֹרת
לְ ִמ ּ

ש ִּת ְהיֶה ָּב ּה
ֶׁ
ָה ֵא ׁש ַק ּי ֶֶמת
עולָ ם
לְ ֹ

לְ ֵאבָ ַרי ּ ָת ִמיד
של ֵּבין ָה ַע ְר ָּביִ ם
ֶׁ
ש ִ ּי ּ ָשׂ ְרפ ּו ַּב ּלַיְ לָה
ֶׁ

____

____

____

____

____

____

____

____

סובֵ ר
____ ִּכי ֹ
בָרים נִשְׂ ָר ִפים
ש ָה ֵא ִ
ֶׁ
ַּב ּ ַליְ לָ ה ְ ּב ִצדֵּ י
ַמעֲ ָרכָ ה ______

____

____

____

לו ֵמד
____ ִּכי ֹ
ֵמ ַה ּ ָפסוּק " ֵא ׁש
ּ ָת ִמיד ּ ֻת ָּקד"
שה ּו ַאחֵ ר...
ַמ ּׁ ֶ

____

לְ גֶחָ לִ ים לַ ְ ּקט ֶֹרת

____

יומא פרק ה' משנה א'

בס"ד

סֵ ֶדר הַ ְקטָ ַרת הַ ְ ּקט ֶֹרת ְ ּבתוֹ ְך קוֹ ֶד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים
בו ָדה
סֵ ֶדר הָ ֲע ֹ
הַ ְשׁלֵם אֶ ת לְ שׁוֹן הַ ִמּ ְשׁנָה

הו ִֹציאוּ ל ֹו אֶ ת הַ ____
וְ אֶ ת הַ ______
וְ חָ פַ ן ְמא _____
וְ נָתַ ן לְ תוֹ הַ ___
הַ גָּדוֹל לְ פִ י ____
וְ הַ _____ לְ פִ י ָק ְטנ ֹו
וְ כָ הָ יְ תָ ה ______
נָטַ ל אֶ ת הַ מַּ ְח ָתּה
בִּ ______
וְ אֶ ת הַ ____ בִ ְשׂמֹאל ֹו

הַ ְׁשלֵם ֶאת הַ הֶ ְס ּ ֵבר:
ִמלִּ ְשׁכַּת הַ _______
אֶ ת הַ _______
כָּל כֹּהֵ ן חָ פַ ן _____ לְ פִ י גּ ֶֹדל הַ חוֹפְ נַיִ ם ֶשׁלּ ֹו
ֶשׁל הַ _________
אֶ ת הַ מַּ ְח ָתּה ֶשּׁבְּ ת ֹוכָהּ הָ יוּ הַ _____ הַ ְמ ֻעכָּלוֹת
) ֶשׁהָ יְ תָ ה מֻ נַּחַ ת בָּ רֹבֶ ד הָ ְרבִ יעִ י(
הֶ חֱ זִ יק הַ כֹּהֵ ן בְּ יַד ____ כִּ י ִהיא הָ יְ תָ ה כְּ בֵ ָדה
וְ אֶ ת הַ כַּף ֶשׁלְּ ת ֹוכָהּ ָשׁפַ  אֶ ת הַ _______
הֶ ְחזִ יק בְּ יַד ְשׂמֹאל כִּ י ִהיא הָ יְ תָ ה יוֹתֵ ר ______
נִכְ נַס לַהֵ יכָל וְ ה ֹולֵ לְ כִ יּוּן צַ ד _____

הָ יָה ְמהַ לֵּ בַּ ______
עַ ד ֶשׁמַּ גִּ יעַ לְ בֵ ין ְשׁ ֵתּי
הַ ______ הַ מַּ בְ ִדּילוֹת
בֵּ ין הַ קּ ֶֹדשׁ וּבֵ ין ק ֶֹדשׁ
הַ ______

לְ פִ י תַּ נָּא ַקמָּ א הָ יוּ ְשׁ ֵתּי פָּ רוֹכוֹת הַ מַּ בְ ִדּילוֹת בֵּ ין
הַ _____ לְ בֵ ין ק ֶֹדשׁ הַ ______
וּלְ ָשׁם הַ כֹּהֵ ן ִהגִּ יעַ עִ ם הַ כַּף וְ הַ _______.

וּבֵ ינֵיהֶ ם _____

הַ מֶּ ְרחָ ק בֵּ ין פָ ֹרכֶת לְ פָ ֹר ֶכת הָ יָה ____.

" ַרבִּ י יוֹסֵ י אוֹמֵ ר :א הָ יְ תָ ה ָשׁם אֶ לָּא פָ ֹרכֶת ______" וְ א ___ פָּ רוֹכוֹת.

ְתּפִ לָּת ֹו הָ יְ תָ ה ______ וְ א אֲ רוּכָה כְּ ֵדי ֶשׁא
לְ הַ בְ ִהיל אֶ ת ________ ֶשׁיּ ְַח ְשׁבוּ ֶשׁהוּא מֵ ת
בְּ ____ הַ קֳּ ָד ִשׁים ) כְּ פִ י ֶשׁ ָקּ ָרה לְ כֹהֲ נִים ְר ָשׁעִ ים(

....

וְ אָז הָ יָה ִמ ְתפַּ לֵּל ְתּפִ לָּה _______ בַּ הֵ י ָכל

;

עַ ד ֶשׁמַּ גִּ יעַ ַל_______
ִהגִּ יעַ לַצָּ פוֹן הוֹפֵ  פָּ נָיו
ַל_______
ְמהַ לֵּ לְ _______ עִ ם
הַ פָּ ֹרכֶת
עַ ד ֶשׁהוּא מַ גִּ יעַ
ָל_______
ִהגִּ יעַ לָאָרוֹן,
נוֹתֵ ן אֶ ת הַ ______
בֵּ ין ְשׁנֵי הַ בַּ ִדּים
צָ בַ ר אֶ ת הַ _____ עַ ל
גַּבֵּ י ______ וְ נִ ְתמַ לֵּא
כָּל הַ בַּ יִ ת כֻּלּ ֹו עָ ָשׁן
יָצָ א וּבָ א ל ֹו בְּ ֶד ֶר
בֵּ ית ______
וּמ ְתפַּ לֵּל ְתּפִ לָּה _____
ִ
בַּ בַּ יִ ת הַ ______
וְ א הָ יָה מַ אֲ ִרי
בִּ _______ ֶשׁא
לְ הַ בְ עִ ית אֶ ת _______

נִימית
לַפֶּ תַ ח ֶשׁבַּ פָּ ֹרכֶת הַ פְּ ִ
כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעַ לַצָּ פוֹן – לְ תוֹ קו ֶֹדשׁ הַ _______
ִמ ְסתּוֹבֵ ב לְ צַ ד _____
וְ ה ֹולֵ בְּ תוֹ ק ֶֹדשׁ הַ _______ לְ צַ ד ְשׂמֹאל
צָ מוּד ַל________.
לַמָּ קוֹם ֶשׁהָ יָה ָשׁם הַ ______ כִּ י בְּ בַ יִ ת _____
א הָ יָה ָשׁם אֲ רוֹן.
וּשׁ ֵתּי בַּ ָדּיו
כְּ ֶשׁ ִה ִגּ יעַ לַמָּ קוֹם בּ ֹו הָ יָה פַּ עַ ם אֲ רוֹן ְ
)=הַ מַּ טּוֹת ֶשׁלּ ֹו( מֵ נִיחַ בְּ מָ קוֹם הַ זֶּ ה אֶ ת
הַ מַּ ְח ָתּה עִ ם הַ _______
הֶ ֱע בִ יר מֵ הַ כַּף אֶ ת הַ ְקּט ֶֹרת לְ תוֹ חָ פְ נָיו וְ ָשׁפַ 
אֶ ת הַ ְקּט ֶֹרת עַ ל גַּבֵּ י הַ ________ עַ ד ֶשׁכָּל
קו ֶֹדשׁ הַ _______ נִ ְתמַ לֵּא מֵ ע ֲַשׁן הַ ְקּט ֶֹרת.
לְ אַחַ ר ִמכֵּן הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל יוֹצֵ א ִמ____ הַ ______
כְּ ֶשׁהוּא ה ֹולֵ לַאֲ חו ָֹריו וְ א מַ פְ נֶה אֶ ת ____.

גְּ זֹר וְ ַקפֵּ ל עַ ד לְכוֹתֶ ֶרת הָ עֲבו ָֹדה.

הַ ִחיצ ֹונָה הָ יְ תָ ה _____
ִמן הַ _____
נִימית ִמן
וְ הַ פְּ ִ
הַ ______
ְמהַ לֵּ בֵּ _______

הַ פָּ ֹרכֶת ִמחוּץ לְ ק ֶֹדשׁ הַ _______ הָ יְ תָ ה פְּ תוּחָ ה
ֹאשׁהּ( ִמצַּ ד ______
) ְמקֻ פֶּ לֶת בְּ ר ָ
וְ הַ פָּ ֹרכֶת הַ ְשּׁנִ יָּה ֶשׁבְּ תוֹ ______ הַ ________
ֹאשׁהּ( ִמצַּ ד______.
הָ יְ תָ ה פְּ תוּחָ ה ) ְמקֻ פֶּ לֶת בְּ ר ָ
הַ כֹּהֵ ן הַ _______ ה ֹולֵ בֵּ ין ְשׁ ֵתּי הַ ________

יומא פרק ה' משניות א' – ד'

בס"ד

בס"ד

ׁ ָשלוֹ ׁש הַ ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶשהַ כּ ֹהֵ ן ּ ָגדוֹ ל
נִ ְכנַס ) ַעד ַע ְכ ׁ ָשו( ְלק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִׁשים:

ַּב ּ ַפ ַעם
אשוֹ נָה
הָ ִר ׁ

ַּב ּ ַפ ַעם
הַ ּ ְׁשנִ יָּה

ְ ּבפַ ַעם
ישית
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ

נִ כְ נַס
וְ ל ַָקח אֶ ת ָדּם הַ ___
ִמ ִמּי ֶשׁהָ יָה _____ בּ ֹו
) בָּ רֹבֶ ד הָ ְרבִ יעִ י(

נִ כְ נַס
וְ הֵ נִיחַ אֶ ת הַ ִמּזְ ָרק עַ ל
כַּן הַ ____ ֶשׁבַּ הֵ יכָל.
אַחַ ר כָּ הֵ בִ יאוּ ל ֹו
אֶ ת הַ ____ ְשׁחָ ט ֹו
וְ ִקבֵּ ל בַּ ִמּזְ ָרק אֶ ת __

נִ כְ נַס
וְ הֵ נִיחַ אֶ ת הַ ִמּזְ ָרק
עַ ל הַ כַּן הַ ___  -לְ פִ י
ַתּנָּא ַקמָּ א
א ֹו עַ ל הַ ___ הַ יּ ִָחיד
לְ פִ י ַרבִּ י ______

ַה ְׁשלֵ םֵ :אילּו ַה ָּזאֹות ִה ָּזה ַהּכ ֵֹהן.
הֵ יכָ ן הִ ּ ָזה:

עִ ם אֵ י ֶזה
ָ ּדם?

לְ הֵ יכָ ן
הִ ּ ָזה?

ּ ַכ ּ ָ
מה
הַ ּ ָזאוֹ ת

ּ ַפ ַעם
אש ֹונָ ה:
ִר ׁ

בְּ __________

ָדּם הַ ______

בֵּ ין ְשׁנֵי
הַ ______

__ לְ מַ עְ לָה
וְ __ לְ מַ טָּ ה

ּ ַפ ַעם
ְׁשנִ ָ ּיה:

בְּ __________

ָדּם הַ ______

בֵּ ין ְשׁנֵי
הַ ______

__ לְ מַ עְ לָה
וְ __ לְ מַ טָּ ה

עִ ם הַ כַּף וְ הַ ______
כְּ ֵדי לְ _________
ְקט ֶֹרת

יָצָ א
לְ הַ זּוֹת ִמ ַדּם הַ ____
אַחַ ת לְ _______
וְ ֶשׁבַ ע לְ _______

יָצָ א
לְ הַ זּוֹת ִמ ַדּם הַ ____
אַחַ ת לְ _______
וְ ֶשׁבַ ע לְ _______

יָצָ א

יומא פרק ה' משניות ג' – ו'

~~הַ ְשׁלֵם~~
בַּ הֵ יכָל \ בְּ ק ֶֹדשׁ
הַ קֳּ ָד ִשׁים

ּ ַפ ַעם
ישית:
ְׁשלִ ִׁ

ַבּ_________

ּ ַפ ַעם
יעית:
ְר ִב ִ

ַבּ_________

ּ ַפ ַעם
ישית:
ח ֲִמ ִׁ

ַבּ_________

ָדּם הַ ______

ָדּם הַ ______

ָדּם הַ ______
וְ ָדם הַ _____
כְּ שֶׁ הֵ ם
ְמע ְֻרבָּ בִ ים

מוּל הַ פָּ ֹר ֶכת
כְּ ֶנגֶד
הַ _____
ִמבַּ חוּץ
מוּל הַ פָּ ֹר ֶכת
כְּ ֶנגֶד
הַ _____
ִמבַּ חוּץ
עַ ל ___
ַק ְרנוֹת
ִמזְ בֵּ חַ
הַ ____
עַ ל הַ ִמּ ְשׁטָ ח
שֶׁ ל ִמזְ בֵּ חַ
הַ _____

__ לְ מַ עְ לָה
וְ __ לְ מַ טָּ ה
__ לְ מַ עְ לָה
וְ __ לְ מַ טָּ ה
הַ זָּ אָה
____
בְּ כָל ֶק ֶרן

__ הַ זָּ אוֹת

שׁוֹפ ְך ַעל ַהיְּ סוֹד ַה_____ ֶשׁל ִמזְ ֵבּ ַח ַה______.
ֵ
וְ ֶאת ַה ָדּם ֶשּׁנִּ ְשׁאַר

יומא פרק ה' משנה ה'

בס"ד

יומא פרק ה' משנה ה'-ו'

בס"ד

ימי לְ ִמזְ ֵּבחַ הַ ִחיצוֹ ן?
ַמה הֵ ם ְ ׁשנֵי הַ ּ ִ ׁשינוּיִ ם ֵּבין ִמזְ ֵּבחַ הַ ּ ְפנִ ִ
אַרבַּ ע ְק ָרנוֹת ִמזְ בֵּ חַ הַ זָּ הָ ב?
מֵ אֵ יזֶ ה ָדּם ִהזָּ ה הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל עַ ל ְ
ִמ ָדּם הַ ______ וְ ָדם הַ _______ ֶשׁהָ יוּ ְמע ְֻרבָּ בִ ים בְּ ______.
עַ ל אֵ יזֶ ה ֶק ֶרן ִה ְת ִחיל לְ הַ זּוֹת?
ִה ְת ִחיל ִמ ֶקּ ֶרן___________ -___________ :
______________________ -
______________________ -
______________________ -
אֵ י הָ יָה מֵ חַ טֵּ א עַ ל
אַרבַּ ע הַ ְקּ ָרנוֹת?
כָּ ל ְ
הֵיכָן ָהיָה עוֹמֵד
כְּשֶׁ ַמּזֶּה?

לְ ִפי
ּ ַת ָּנא ַק ּ ָמא

הָ יָה ___ בְּ ַרגְ לָיו
לְ כָל ֶק ֶרן וְ ____
וּמַ זֶּ ה עָ לֶיהָ

לְ ִפי
יעזֶר
ַר ִּבי אֱ לִ ֶ

הָ יָה ____ בְּ ֶק ֶרן
וּמ ָשּׁם מַ זֶּ ה
אַחַ ת ִ
עַ ל כָּל הַ ______

אֵ יְך ָהיָה ַמזֶּה?
ִמלְ מַ עְ לָה לְ מַ טָּ ה \ ִמלְּ מַ טָּ ה לְ מַ עְ לָה

בְּ כָל הַ ְקּ ָרנוֹת הָ יָה מַ זֶּ ה
ִמ______ לְ _____ כְּ ֵדי
ֶשׁא יִ ְתלַכְ לְ כוּ ______
בַּ ֶק ֶרן ֶשׁעָ מַ ד בָּ הּ הָ יָה מַ זֶּ ה
ִמ______ לְ _____
כְּ ֵדי ֶשׁא יִ ְתלַכְ לְ כוּ בְּ ג ָָדיו
וּבְ ָשׁשׁ הַ ______ הַ נּוֹתָ רוֹת
ִהזָּ ה ִמ______ לְ _______
יִתלַכְ לֵ
כִּי עוֹמֵ ד ָרחוֹק מֵ הֶ ם וְ א ְ

וְ אֵ ין הֲ לָכָ ה כְּ _______________

ִה ְס ַתּכֵּל
בַּ ִמּ ְשׁנָה
וְ הַ ְשׁלֵם:

ְבחַ
ִמז ּ ֵ

ְבחַ
ִמז ּ ֵ

ימי
הַ ּ ְפנִ ִ

הַ ִחיצוֹ ן

ַעל אֵ יזוֹ ֶק ֶרן
הַ ּכֹהֵ ן ַמ ְת ִחיל
ְלהַ זּוֹ ת?

מַ ְת ִחיל ִמ ֶקּ ֶרן
_______ _______ -
וּמ ַסיֵּ ם בְּ ֶק ֶרן
ְ
_______ _______ -

בְּ ִמזְ בֵּ חַ הַ ִחיצוֹן מַ ְת ִחיל
מֵ הַ ֶקּ ֶרן ֶשׁבָּ הּ ְמ ַסיֵּ ם
בְּ ִמזְ בֵּ חַ הַ _____
כְּ לוֹמַ רִ :מ ֶקּ ֶרן
_______ _______ -

ַעל אֵ יזֶה יְסוֹ ד
ׁשוֹ פֵ ְך ֶאת
ְ ׁשי ֵָרי הַ דָּ ם
ש ל:
ֶׁ

בִּ יס ֹוד הַ ________
ֶשׁל ִמזְ בֵּ חַ הַ ______
ו ַּמ ּדוּעַ ? כֵּיוָ ן ֶשׁכְּ ֶשׁהוּא
יוֹצֵ א מֵ הַ הֵ יכָל הוּא פּ ֹוגֵשׁ
ְתּ ִחלָּה בִּ יסוֹד הַ ______
וְ ָלכֵן שׁוֹפֵ ָ שׁם.
) אֵ ין מַ עֲבִ ִירין עַ ל הַ ִמּ ְצוֹת(

בִּ יסוֹד הַ ________
ֶשׁל ִמזְ בֵּ חַ הַ _______
ו ַּמ ּדוּעַ ? כֵּיוָ ן ֶשׁכְּ ֶשׁהוּא
יו ֵֹרד מֵ הַ כֶּבֶ שׁ ) ֶשׁבְּ צַ ד
ָדּרוֹם( הוּא פּ ֹוגֵשׁ ְתּ ִחלָּה
בִּ יסוֹד הַ ______
וְ ָלכֵן שׁוֹפֵ ָ שׁם.

"אֵ לּוּ וָאֵ לּוּ" –
גַּ ם ַה ָדּ ִמים ֶשׁל ִמזְ ֵבּ ַח ַה______ ֶשׁנִּ ְשׁ ָפּ ִכים ִבּיסוֹד ַה_______
וְ גַ ם ַה ָדּ ִמים ֶשׁל ִמזְ ֵבּ ַח ַה______ ֶשׁנִּ ְשׁ ָפּ ִכים ִבּיסוֹד ַה_______
יוֹצ ִאין ְלנַ ַחל __________.
אַמּת ַה_____ וְ ְ
וּמ ְת ָע ְר ִבין ְבּ ַ
יוֹר ִדים ִ
ְ

יומא פרק ה' משנה ז'

בס"ד

;

סדֶ ר
ְּגזֹ ר וְהַ ְד ּ ֵבק ְלפִ י הַ ּ ֵ

....

פּוּרים
הַ ְשׁלֵם אֶ ת סֵ ֶדר עֲבו ַֹדת יוֹם הַ כִּ ִ
ֶשׁל הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל בְּ בִ גְ דֵ י לָבָ ן

דול
של הַ ּכֹהֵ ן ָּג ֹ
דות ׁ ֶ
בו ֹ
סֵ ֶדר הָ ֲע ֹ

דות
בו ֹ
סֵ ֶדר הָ ֲע ֹ
ָּאות הַ ָ ּדם
לְ הַ ז ֹ

שׂ ִעיר ַעל ַה ּ ָפרֹכֶת ַּבהֵ יכָ ל
ִהז ָּה ִמדָּ ם הַ ּ ָ

ִה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ְ ּבק ֶֹד ׁש ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים

ְ ּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים ְ ּב ִבגְ ֵדי לָבָ ן
סדֶ ר ~~~
~~~ הַ ְד ּ ֵבק ְל ִפי הַ ּ ֵ

שׂ ִעיר ְ ּבק ֶֹד ׁש ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים
ִהז ָּה ִמדָּ ם הַ ּ ָ

1

ְּבק ֶֹד ׁש
הַ ּ ֳק ָד ִׁשים

2
3

ִמז ְּבֵחַ הַ זָּהָ ב

מו
ׁ ָשחַ ט ֶאת הַ ּ ָפר וְ ִק ֵּבל ֶאת דָּ ֹ

4
5

ּ ַבהֵ יכָ ל

זְבחַ ַהז ָָּהב
ִהז ָּה ִמדָּ ם הַ ּ ָפר וְ ַה ּ ָשׂ ִעיר ַעל ִמ ֵּ

מו
ׁ ָשחַ ט ֶאת הַ ּ ָשׂ ִעיר וְ ִק ֵּבל ֶאת ָד ֹ

6
ִהז ָּה ִמדָּ ם ַה ּ ָפר ַעל הַ ּ ָפרֹכֶ ת ַּבהֵ יכָ ל

7
8

ִהז ָּה ִמדָּ ם ַה ּ ָפר ְ ּבק ֶֹד ׁש ַה ּ ֳק ָד ׁ ִשים

יומא פרק ה' משנה ז'
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יומא פרק ה' משנה ז'
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בַּ הַ זָּאוֹת ֶשׁבַּ הֵ יכָ ל  -עַ ל הַ פָּ רֹכֶ ת
ִ ּב ְמקוֹ ם ל ֲַעשׂ וֹ ת:
הַ זָּ אָה ִמ ַדּם הַ פָּ ר עַ ל הַ פָּ רֹכֶ ת
הַ זָּ אָה ִמ ַדּם הַ ָשּׂעִ יר עַ ל
הַ פָּ רֹכֶת

שה:
ַמה ה ּוא ָע ָ ׂ
ִהזָּ ה ק ֶֹדם ִמ ַדּם הַ _____
לִ פְ נֵי ֶשׁ ִהזָּ ה ִמ ַדּם הַ ____

ַמה יַעֲ ׂ ֶשה?

בַּ הַ זָּאוֹת ֶשׁ ְבּק ֶֹדשׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים
ִ ּב ְמקוֹ ם ל ֲַעשׂ וֹ ת:
1

הַ זָּ אָה ִמ ָדּם הַ פָּ ר בְּ ק ֶֹדשׁ
הַ קֳּ ָד ִשׁים

1

2

ְשׁ ִחיטַ ת הַ ָשּׂעִ יר

2

ק ֶֹדם ָשׁחַ ט אֶ ת הַ ______
לִ פְ נֵי ֶשׁ ִהזָּ ה ִמ ַדּם הַ פָּ ר
ִהזָּ ה ִמ ַדּם הַ _____
בְּ ק ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים לִ פְ נֵי
ֶשׁ ִהזָּ ה ִמ ַדּם הַ ____

3

הַ זָּ אָה ִמ ָדּם הַ ָשּׂעִ יר
בְּ ק ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים

3

?

יַזֶּ ה ִמ ַדּם הַ ___ עַ ל הַ פָּ ֹרכֶת
וְ אַחַ ר כָּ יַזֶּ ה )שׁוּב( ִמ ַדּם הַ _____ עַ ל הַ פָּ רֹכֶ ת.

ְוי ְ
ַמ ׁ ִשיך ְ הָ לְ אָ ה ּ ָכרָ ִגיל.

שה:
ה ּוא ָע ָ ׂ

ַמה יַעֲ ׂ ֶשה?
1

יַזֶּ ה ִמ ַדּם הַ ___ בְּ ק ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים

2

יִ ְשׁחֹט _____ חָ ָדשׁ ) כִּ י הַ ָשּׂעִ יר הַ קּו ֵֹדם פָּ סוּל ִמכֵּיוָן ֶשׁהוּא
ָשׁחַ ט אוֹת ֹו לִ פְ נֵי ֶשׁ ִהזָּ ה ִמ ַדּם הַ ___(

3

יַזֶּ ה ִמ ַדּם הַ _____ הֶ חָ ָדשׁ בְּ ק ֶֹדשׁ הַ קֳּ ָד ִשׁים

ְוי ְ
ַמ ׁ ִשיך ְ הָ ְלְלאָ ה ּ ָכרָ ִגיל.

יומא פרק ה' משנה ז'
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יומא פרק ה' משנה ז'
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אֵ ילוּ עֲבוֹדוֹת הַ כֹּהֵ ן ָגּד וֹל צָ ִריַ לעֲשׂוֹתָ ם לְ פִ י הַ סֵּ ֶדר וְ ִאם ִשׁנָּה א

אֵ ילוּ עֲבוֹדוֹת הַ כֹּהֵ ן ָגּד וֹל צָ ִריַ לעֲשׂוֹתָ ם לְ פִ י הַ סֵּ ֶדר וְ ִאם ִשׁנָּה א

ֲבו ֹ
עָ ָשׂה כְּ לוּם? ע ֹ
ה___________ ׁש ּ ְֶבבִ גְ דֵי _____.
דות ֹיום ַ

ֲבו ֹ
עָ ָשׂה כְּ לוּם? ע ֹ
ה___________ ׁש ּ ְֶבבִ גְ דֵי _____.
דות ֹיום ַ

אֵ ילוּ ְשׁ ֵתּי ַתּ ָקּלוֹת ְמבִ יאָה הַ ִמּ ְשׁנָה ֶשׁיְּכוֹלוֹת לִ ְקרוֹת ַלכֹּהֵ ן גָּדוֹל?

אֵ ילוּ ְשׁ ֵתּי ַתּ ָקּלוֹת ְמבִ יאָה הַ ִמּ ְשׁנָה ֶשׁיְּכוֹלוֹת לִ ְקרוֹת ַלכֹּהֵ ן גָּדוֹל?

ה________.
ה_________ ְלדָם ַ
ׁ (3ש ֶּי ְַק ּדִים ּדַם ַ

ה________.
ה_________ ְלדָם ַ
ׁ (1ש ֶּי ְַק ּדִים ּדַם ַ

ֶבאֶ מְ צַע ׁשֶה ּוא _______ ִנ ׁ ְש ּ ַ
ה______.
פך ְ ַ
ׁ (4ש ּ ְ

ֶבאֶ מְ צַע ׁשֶה ּוא _______ ִנ ׁ ְש ּ ַ
ה______.
פך ְ ַ
ׁ (2ש ּ ְ

לְדם הַ פָּ ר?
בְּ אֵ ילוּ ְשׁנֵי ְמקוֹמוֹת יָכוֹל לִ ְטעוֹת וּלְ הַ ְק ִדּים ַדּם הַ ָשּׂעִ יר ָ

לְדם הַ פָּ ר?
בְּ אֵ ילוּ ְשׁנֵי ְמקוֹמוֹת יָכוֹל לִ ְטעוֹת וּלְ הַ ְק ִדּים ַדּם הַ ָשּׂעִ יר ָ

בהַזּ ָ ֹ
אות ּ ְב________ ה ּ ֳ
ַקד ׁ ִָשים.
ַ ּ (3

בהַזּ ָ ֹ
אות ּ ְב________ ה ּ ֳ
ַקד ׁ ִָשים.
ַ ּ (1

בהַזּ ָ ֹ
ה__________.
אות ּ ְב__________ עַל ַ
ַ ּ (4

בהַזּ ָ ֹ
ה__________.
אות ּ ְב__________ עַל ַ
ַ ּ (2

בְּ אֵ ילוּ חֲ ִמ ָשּׁה ְמקוֹמ ֹו ת יָכוֹל הַ ָדּם לְ ִה ָשּׁפֵ  בְּ אֶ ְמצַ ע הַ הַ זָּ אוֹת?

בְּ אֵ ילוּ חֲ ִמ ָשּׁה ְמקוֹמ ֹו ת יָכוֹל הַ ָדּם לְ ִה ָשּׁפֵ  בְּ אֶ ְמצַ ע הַ הַ זָּ אוֹת?

ה_________.
ה_____ ּ ְב ֹקד ֶׁש ַ
ְ ּ (6באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ

ה_________.
ְ ּ (1באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ
ה_____ ּ ְב ֹקד ֶׁש ַ

ה_________.
ה________ ּ ְב ֹקד ֶׁש ַ
ְ ּ (7באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ

ה_________.
ה________ ּ ְב ֹקד ֶׁש ַ
ְ ּ (2באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ

ה_______.
ְ ּ (8באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ
בהֵיכָל עַל ַ
ה_____ ּ ַ

ה_______.
ְ ּ (3באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ
בהֵיכָל עַל ַ
ה_____ ּ ַ

ה________.
ְ ּ (9באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ
בהֵיכָל עַל ַ
ה_______ ּ ַ

ה________.
בהֵיכָל עַל ַ
ְ ּ (4באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדַם ַ
ה_______ ּ ַ

(10

ּ ְבאֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדָם ַ
ה_______עַל
ה_____ ְודַם ַ

מִ ְז ּבֵחַ
ה______.
ַ

ה_______עַל מִ ְז ּבֵחַ
ה_____ ְודַם ַ
ְ ּ (5באֶ מְ צַע הַזּ ָ אַ ת ּדָם ַ
ה______.
ַ

יומא פרק ו' משנה א'

בס"ד

יומא פרק ו' משנה א'

בס"ד

ּפּורים...
ְׁשנֵ י ְׂש ִע ֵירי יֹום ַה ִּכ ִ
מ ׁ ְש ָנה
הַ ׁ ְשלֵ ם מֵ הַ ִּ
ש ִּי ְהי ּו ְׁשנֵי הַ ּ ְשׂ ִע ִירים ָׁשוִ ים?
ְ ּבאֵ לּ ּו אַ ְר ָּב ָעה דְּ בָ ִרים ִמ ְצוָה ׁ ֶ
ל ׁשוֹן הַ ִּ
ֲתק ִ
מ ׁ ְש ָנה
מ ָּ
הַ ע ּ ֵ

ְּב ָמה ְׁשנֵי הַ ּ ְׂש ִע ִירים

ש ִוים:
יִ ְהי ּו ׁ ָ

ּ ֵפר ּו ׁש:

1

בְּ ________

ֶשׁיּ ְִהיוּ ְשׁנֵיהֶ ם
בְּ אוֹת ֹו ______.

2

בְּ ________

ֶשׁיּ ְִהיוּ ְשׁנֵיהֶ ם
בְּ אוֹת ֹו ______.

3

בְּ ________

ֶשׁיּ ְִהיֶה הַ שֹּׁוִ י הַ כּ ְַספִּ י
ֶשׁל ְשׁנֵיהֶ ם
אוֹת ֹו _____.

4

בִּ ________
כְּ ____.

ֶשׁיּ ְִקנוּ אֶ ת ְשׁנֵיהֶ ם
ִממּ ֹוכֵר _____ ,א ֹו
ֶשׁיּ ְִקנוּ ִמ ְשּׁנֵי מוֹכְ ִרים
אֲ בָ ל ֶשׁיַּעֲ שׂוּ ְשׁנֵי
הַ מּוֹכְ ִרים ָשׁלִ יחַ אֶ חָ ד
לְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ____
בִּ ְשׁבִ ילָם בְּ בַ ת אַחַ ת.

ֵמ ֵא ּל ּו ּ ְפס ּו ִקים
לו ְמ ִדים זֹאת?
ֹ
ִמזֶּה ֶשׁכָּתוּב ___ פְּ עָ ִמים
ש ִע ִירים":
בַּ תּו ָֹרה " ׁ ְשנֵי ְ ׂ
" (1וּמֵ אֵ ת עֲ ַדת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל
י ִַקּח ____ ְשׂ ִע ִירים".
" (2וְ ל ַָקח אֶ ת ____
הַ ְשּׂ ִע ִירים".
 (3וְ נ ַָתן אַהֲ רֹן עַ ל ____
הַ ְשּׂ ִע ִירים"
וַ הֲ ֵרי " ְשׂעִ ִירים" זֶה ַרבִּ ים
וּמעוּט ַרבִּ ים זֶה ___ -
ִ
וּמַ דּוּעַ הַ תּו ָֹרה כָּפְ לָה וְ כ ְָתבָ ה
" ְשׁנֵי ְשׂ ִע ִירים" ג' פְ עָ ִמים?
אֶ לָּא לו ַֹמר ֶשׁ ְשּׁנֵי הַ ______
י ְִהיוּ ָשׁוִ ים בְ ג' ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ.
ִמזֶּה ֶשׁ ֶנּאֱ מַ ר:

ש ִע ִירים"
"יִ ַ ּקח ____ ְ ׂ

לו ְֹמ ִדים ֶשׁצָּ ִרי ל ַָקחַ ת
)=לִ ְקנוֹת( או ָֹתם בְּ _____.
)תוס' ישנים(

"וְ אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאֵ ינָן ָשׁוִ ים _____ .ל ַָקח אֶ חָ ד ____ וְ אֶ חָ ד לְ מָ חָ ר ______"
וּמַ דּוּעַ ? כִּ י הַ ִמּ ְצוָ ה ֶשׁ ְשּׁנֵיהֶ ם י ְִהיוּ ָשׁוִ ין אֵ ינָהּ ְמעַ כֶּבֶ ת וְ גַם בְּ לִ י זֶה הֵ ם ____.

ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן.
ִה ְס ּ ַת ּ ֵכל ּ ַב ִּמ ְׁשנָה וְ עֲ נֵה:

אַר ַבּ ַעת ַה ִמּ ְק ִרים
אָ .מ ֵהם ְ
ֶשׁ ְמּ ִביאָהּ ַה ִמּ ְשׁנָ ה ֶשׁ ָקּרוּ ְל ֶא ָחד ֵמ ַה ְשּׂ ִע ִירים?
 (1מֵ ת אֶ חָ ד מֵ הַ ְשּׂ ִע ִירים לִ פְ נֵי ֶשׁעָ שׂוּ _____ עַ ל ְשׁנֵי הַ ______.
 (2מֵ ת אֶ חָ ד מֵ הַ ְשּׂ ִע ִירים ______ ֶשׁעָ שׂוּ גּו ָֹרל עַ ל ְשׁנֵי הַ ______.
ַשּׁם וְ צָ ִריַ דּם _____.
נִשׁפַּ  הַ ___ ֶשׁל הַ ____-ל ֵ
ְ (3
 (4מֵ ת הַ ָשּׂ ִעיר הַ ______ )לַעֲ זָאזֵל( לִ פְ נֵי ֶשׁהַ כֹּהֵ ן גָּמַ ר לְ הַ זּוֹת ִעם הַ __.

בָ .מ ֵהם ְשׁנֵ י ַה ְדּ ָב ִרים
הוּדה?
ֶשׁנֶּ ְח ְלקוּ ָבּ ֶהם ַתּנָּ א ַק ָמּא וְ ַר ִבּי יְ ָ
ַשּׁם א ֹו ְשׁ ַניִם
נִּשׁאֲ רוּ ְשׁנֵי ______ אוֹת ֹו ָדּבָ ר  -א ֹו ְשׁ ַניִם ל ֵ
 (1אַחֲ ֵרי ֶשׁ ְ
לַ_______ )כִּ י הֲ ֵרי נִ ְשׁאַר ָשׂ ִעיר אֶ חָ ד מֵ הַ גּו ָֹרל הָ ִראשׁוֹן ֶשׁא מֵ ת(

בֹודת יֹום ַה ִּכּפּורִ ים?
לֹוק ִחים ְל ֶה ְמ ֵׁשךְ ֲע ַ
ֵאיזֶ ה ָׂש ִעיר ְ
לְ פִ י ַתּנָּא ַקמָּ א :לו ְֹק ִחים אֶ ת הַ ָשּׂ ִעיר מֵ הַ גּו ָֹרל הַ ______.
ְהוּדה :לו ְֹק ִחים אֶ ת הַ ָשּׂ ִעיר מֵ הַ גּו ָֹרל הַ _____.
לְ פִ י ַרבִּ י י ָ

עֹוׂשים ִעם ַה ָּׂש ִעיר ַה ְּמיֻ ָּתר ֶׁשּלֹא ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבֹו?
ַ (2מה ִ
ְהוּדה.______ :
לְ פִ י ַתּנָּא ַקמָּ א ____ :עַ ד ֶשׁיּ ְִס ָתּאֵ ב .לְ פִ י ַרבִּ י י ָ

בס"ד

יומא פרק ו' משנה א'

-1-

בס"ד

-2-

ִמ ְק ֶרה ג':
ַמה ַה ִּדין ִאם ֵמת ֶא ָחד ֵמ ַה ְּׂש ִע ִירים?

ִמ ְק ֶרה א':
גּוֹרל
ִל ְפנֵ י ֶשׁ ָעשׂוּ ָ

ֵמת ָשׂ ִעיר ֶא ָחד

ַמה יַ ֲע ֶשׂה?

ַמה יַ ֲע ֶשׂה?
יִ ַקּח _____ אֶ חָ ד חָ ָדשׁ
וְ ַיעֲשֶׂ ה _____ עַ ל ְשׁנֵיהֶ ם.

אַחר
ְל ַ
ֶשׁ ַה ָשּׂ ִעיר
ַל ֵשּׁם
נִ ְשׁ ַחט

נִ ְשׁ ַפּ ְך
ַה ָדּם

ִמ ְק ֶרה ב':
ַמה יַ ֲע ֶשׂה?

אַחר
ְל ַ
גּוֹרל
ַה ָ

ֵמת
ָשׂ ִעיר
ֶא ָחד
ְכּגוֹן:
ֶשׁ ֵמּת
ַה ָשּׂ ִעיר
ַל ֵשּׁם

ְל ִפי

ְל ִפי

ַתּנָּא ַק ָמּא

הוּדה
ַר ִבּי יְ ָ

יִ ַקּח זוּג _______
חָ ָדשׁ
וְ ַיעֲשֶׂ ה ֲעלֵיהֶ ם ___.

יִ ַקּח זוּג _______
חָ ָדשׁ
וְ ַיעֲשֶׂ ה ֲעלֵיהֶ ם ____.

אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר לְ הַ שֵּׁ ם שֶׁ יָּצָ א בַּ גּו ָֹרל הַ שֵּׁ ִני
לו ֵֹקחַ בִּ ְמקוֹם הַ שָּׂ עִ יר ְשּׁ___

וְנִ ְשׁ ֲארוּ ְשׁנֵי ְשׂ ִע ִירים ַל ֲעזָאזֵל

וְ ָצ ִר ְיך
ַדּם
ָח ָדשׁ.

יזה ָשׂ ִעיר
ֵא ֶ
אזל
ַל ֲע ָז ֵ
וֹק ִחים?
ל ְ

יִ ַקּח אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר
ַלעֲזָ אזֵ ל  -שֶׁ עָ לָה
בַּ גּו ָֹרל הַ _______

יזה ָשׂ ִעיר
ֵא ֶ
נִ ְשׁאַר ְמיֻ ָתּר?

הַ שָּׂ עִ יר הַ ______
ִנ ְשׁאַר ְמי ָֻתּר.

הַ שָּׂ עִ יר הַ ______
ִנ ְשׁאַר ְמי ָֻתּר.

עוֹשׂים
ִ
ַמה
ִעם ַה ָשּׂ ִעיר
ֶשּׁנִּ ְשׁאַר?

יִ ְרעֶ ה עַ ד ְשּׁ______
)עַ ד שֶׁ יִּ ְהיֶה ל ֹו ____(
וְ אָז יִ ְמכְּ רוּ אוֹתוֹ,
וְ הַ כֶּסֶ ף ֵילֵ לְ _____

י ִָשׂימוּ אוֹת ֹו בְּ חֶ ֶדר
סָ גוּר עַ ד ְשּׁ_____.

ַתּנָּא ַק ָמּא

הוּדה
ַר ִבּי יְ ָ

יִ ַקּח זוּג _______
חָ ָדשׁ
וְ ַיעֲשֶׂ ה ֲעלֵיהֶ ם ____

יִ ַקּח זוּג _______
חָ ָדשׁ
וְ ַיעֲשֶׂ ה ֲעלֵיהֶ ם ____.

וְנִ ְשׁ ֲארוּ ְשׁנֵי ְשׂ ִע ִירים ַל ֲעזָאזֵל
 (1מֵ הַ גּו ָֹרל הָ ______  (2מֵ הַ גּו ָֹרל הַ _____

יזה ָשׂ ִעיר
ֵא ֶ
אזל
ַל ֲע ָז ֵ
לוֹק ִחים?
ְ
יזה ָשׂ ִעיר
ֵא ֶ
נִ ְשׁאַר?
עוֹשׂים
ִ
ַמה
ִעם ַה ָשּׂ ִעיר
ֶשּׁנִּ ְשׁאַר?

 (1מֵ הַ גּו ָֹרל הָ ִראשׁוֹן  (2מֵ הַ גּו ָֹרל הַ ___
יִ ַקּח אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר
ַלעֲזָ אזֵ ל  -שֶׁ עָ לָה
בַּ גּו ָֹרל הַ _______

ְל ִפי

ְל ִפי

אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר לַשֵּׁ ם שֶׁ יָּצָ א בַּ גּו ָֹרל הַ שֵּׁ נִי יִ ְשׁחַ ט
וְ יְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ___ ֶשׁלּ ֹו )בִּ ְמקוֹם הַ ָדּם ְשּׁ____(

ִמ ְק ֶרה ד':
ֵמת
ָשׂ ִעיר

יומא פרק ו' משנה א'

ַמה יַ ֲע ֶשׂה?

ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח

יִ ַקּח אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר
ַלעֲזָ אזֵ ל  -שֶׁ עָ לָה
בַּ גּו ָֹרל הַ _______

יִ ַקּח אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר
ַלעֲזָ אזֵ ל  -שֶׁ עָ לָה
בַּ גּו ָֹרל הַ _______

הַ שָּׂ עִ יר הַ ______
ִנ ְשׁאַר ְמי ָֻתּר.
יִ ְרעֶ ה עַ ד ְשּׁ______
)עַ ד שֶׁ יִּ ְהיֶה ל ֹו ____(
וְ אָז יִ ְמכְּ רוּ אוֹתוֹ,
וְ הַ כֶּסֶ ף ֵילֵ לְ _____

הַ שָּׂ עִ יר הַ ______
ִנ ְשׁאַר ְמי ָֻתּר.
י ִָשׂימוּ אוֹת ֹו בְּ חֶ ֶדר
סָ גוּר עַ ד ְשּׁ_____.

כּוּלּם:
ְל ִפי ָ
 (1יִ ְשׁפֹּ אֶ ת הַ ___ שֶׁ ל הַ שָּׂ עִ יר-לַשֵּׁ ם.
)כִּ י הַ שָּׂ עִ יר ַלעֲזָ אזֵ ל צָ ִרי לְ ִהשָּׁ אֵ ר ___ עַ ד שֶׁ גּוֹמֵ ר
אֶ ת הַ הַ זָּ אוֹת עִ ם ָדּם הַ ___ הַ שָּׁ חוּט .וְ ִאם מֵ ת לִ פְ נֵי
זֶ ה אָז הַ ָדּם א ְמכַפֵּ ר וְ צָ ִריַ דּם____(
 (2יָבִ יאוּ זוּג _____ חָ ָדשׁ וַ ַיּעֲשֶׂ ה ֲעלֵיהֶ ם ____
אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר לְ הַ שֵּׁ ם יִ ְשׁחַ ט וְ יְ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ __ שֶׁ לּ ֹו
וְ אֶ ת הַ שָּׂ עִ יר שֶׁ עָ לָה בַּ גּו ָֹרל הַ ֵשּׁנִי ַלעֲזָ אזֵ ל יִ ְשׁלְ חוּ.

ִל ְפנֵ י
חוּטים
וְנִ ְשׁ ֲארוּ ְשׁנֵי ְשׂ ִע ִיריםַ -ל ֵשּׁם ְשׁ ִ
ֶשׁגָּ ַמר
 (1מֵ הַ גּו ָֹרל הָ _____ -שֶׁ ִנּ ְשׁפַּ ָ דמ ֹו  (2מֵ הַ גּו ָֹרל הַ ____
ֶאת
מוּרים
ֵא ִ
מוּרים שֶׁ ל הַ שָּׂ עִ יר
לְ ִפי כוּלָּם :מַ ְק ִריב אֶ ת הַ אֵ ִ
ַה ַהזָּ אוֹת
הַ שָּׁ חוּט הַ ____.
ֶשׁל ִמי הוּא
ַמ ְק ִריב?

)וְ אֶ ת כָּל הַ ָשּׂעִ יר הַ ______ הַ שָּׁ חוּט יִ ְשׂ ְרפוּ(

יומא פרק ו' משנה ד' ה'

בס"ד

ִמיל

ִמיל

ִמיל

שׁלֵם:
ַה ְ

יּוּכלוּ ְל ַלוּוֹתוֹ ַעד
דּוּע לֹא ָעשׂוּ  11סוּכּוֹת ְכּ ֵדי ֶשׁ ְ
ַמ ַ
יך ֶשׁיִּ ְהיֶ ה " ֶא ֶרץ _____" – ְללֹא יִ שּׁוּב
ַהצּוּק? ִכּי ָצ ִר ְ
ְל ֵה ָיכן ָחזַ ר ַה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח? ְל ֻס ָכּה ַה________
יוֹתר ִמ ְתּחוּם ַשׁ ָבּת?
ֵא ְיך ֻמ ָתּר לוֹ וַ ֲה ֵרי זֶ ה ֵ
_____________________________
סוּכּה
ַמה ִה ִצּיעוּ ַל ְמּ ַשׁ ֵלּ ַח ְבּ ָכל ָ
וְ ֻס ָכּה?________
הוּצ ָר ְך ַה ְמּ ֻשׁ ָלּח ֶל ֱאכוֹל ְבּיוֹם
עוֹלם לֹא ְ
וַ ֲה ֵרי ֵמ ָ
דּוּע ִה ִצּיעוּ לוֹ זֹאת?
פּוּרים אָז ַמ ַ
ַה ִכּ ִ

רוּשׁ ַליִ ם ַלצּוּק ֶשׁבּוֹ זָ ַרק ֶאת
ַה ֶמּ ְר ָחק ֵבּין יְ ָ
ַה ָשּׂ ִעיר ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַח.
ַכּ ָמּה ִריס? ___
ַכּ ָמּה ִמיל? ___ ) ָכּל ִמיל ______ ִריס(
ַכּ ָמּה אַמּוֹת זֶ ה ִמיל?
_____ אַמּוֹת ֶשׁזֶּ ה ְתּחוּם _____.
רוּשׁ ַליִ ם ַלצּוּק?____
ַכּ ָמּה סוּכּוֹת ָהיוּ ִמיְּ ָ
ַעד ֵאיזֶ ה ִמיל יָ ְכלוּ ְל ַלוּוֹת ֶאת ַה ְמּ ַשׁ ֵלּ ַח?
ַעד ַה ִמּיל ַה__
ֵמ ֵאיזֶ ה ִמיל ָה ַל ְך ַה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ְל ַבד? ִמ ִמּיל ַה__ ַעד
ַה ִמּיל ַה__.

___________________________
יומא פרק ו' משנה ו'

בס"ד

ֶנוּרא ְוהַשְׁ לֵם:
ִהסְתַּ כֵּל ְבבּ ְַרט ָ
ַמדּ ו ַּע הַ ְמ ַׁש ּלֵחַ ל ֹא ָק ַׁשר
אֶ ת ּ ָכל הַ חוּט

ַעל הַ ּ ֶסלַ ע?
ַמדּ ו ַּע הַ ְמ ַׁש ּלֵחַ ל ֹא ָק ַׁשר
אֶ ת ּ ָכל הַ חוּט

ש ִעיר?
ַעל הַ ּ ָׂ
לָכֵ ן הַ ְמ ַׁש ּלֵחַ ָק ַׁשר

חֶ ְציוֹ ַעל הַ ּ ֶסלַע
ש ִעיר:
וְ חֶ ְציוֹ ַעל הַ ּ ָׂ

כִּ י ִאם י ְִקשֹׁר אֶ ת כָּל הַ ___ עַ ל הַ _____
הַ חוּט הָ אָדֹם יָכוֹל לַהֲ פֹ  לְ _____ֶ ,שׁזֶּה
מַ ְראֶ ה ֶשׁנִּ ְתכַּפְּ רוּ עֲ וֹנו ֵֹתיהֶ ם ֶשׁל ______
וּמֵ רֹב _____ י ְִשׁכַּח לִ זְ רֹק אֶ ת הַ _____.
כִּ י ִאם י ְִקשֹׁר אֶ ת כָּל הַ ____
בֵּ ין ַק ְרנָיו ֶשׁל הַ ______
יָכוֹל לִ ְהיוֹת ֶשׁהַ ָשּׂ ִעיר יְכוֹפֵ ף אֶ ת רֹאשׁ ֹו
וְ הַ ְמ ַשׁלֵּחַ א י ְִראֶ ה ִאם הַ לָּשׁוֹן נֶהֶ פְ כָה
לְ ____ ,וְ כָל י ְִשׂ ָראֵ ל ִי ְהיוּ _______
כִּ י א י ְֵדעוּ ִאם הָ עֲ וֹנוֹת ֶשׁלָּהֶ ם נִ ______.
כִּ י כְּ ֶשׁקּו ֵֹשׁר חֲ ִצי מֵ הַ חוּט ַל_____
א יֵהָ פֵ  הַ חוּט לְ ___ עַ ד ֶשׁיִּגְ מֹ ר לִ ְקשֹׁר אֶ ת
חֲ ִצי הַ חוּט הַ ֵשּׁנִ י ,וְ אֶ ת הַ חֵ ִצי הַ ֵשּׁנִ י ֶשׁל
הַ ____ י ְִקשֹׁר לְ ַק ְרנָיו ֶשׁל הַ _____ וְ אָז גַּם
ִאם הַ חוּט יֵהָ פֵ  לְ ____ הוּא א י ְִשׁכַּח
לִ ְדחֹף אֶ ת הַ ____ לַצּוּק כִּ י הוּא עָ סוּק בּ ֹו.

יומא פרק ו' משנה ח'

בס"ד
יומא פרק ו' משנה ו' -ז'

בס"ד

ַה ֲע ֵתּק ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָ הִ :מ ָמּ ַתי נִ ְט ָמ ִאים
ַה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר וְ ַה ִמּ ְת ַע ְסּ ִקים ִבּ ְשׂ ֵר ַפת ַה ָפּר וְ ַה ָשּׂ ִעיר.
לְ ִפי

ִממָּתַ י
נִטְ מָאִ ים:

לְ ִפי

ַר ִּבי
ּ ַת ּנָא
ַק ּ ָמא ִׁש ְמעוֹ ן

ש ּלֵחַ
הַ ְּמ ׁ ַ
ֶאת
ש ִעיר
הַ ּׂ ָ
ַל ֲעזָאזֵל

ִמ______
______
______
________

ִמ______
______
______

הָ ֲעס ּו ִקים
ִּב ְׂש ֵרפַ ת
הַ ּ ָפר
ש ִעיר
ְוהַ ּׂ ָ

ִמ______
______
______
________

ִמ______
______
______

הַ ׁ ְשלֵ ם:

ֶנוּרא:
ַהעֲתֵּ ק ֵמ ַהב ְָרט ָ

ֵמ ֵאיזֶה ּ ָפס ּוק
לו ְמ ִדים ׁ ֶש ֵהם
ֹ
נִ ְט ָמ ִאים?
"וְ ַה ְמ ׁ ַש ּ ֵל ַח ֶאת
ַה______ לַ עֲ זָ אזֵל
_______ _______"

או ָתם
ש ֹו ֵרף ֹ
"וְ ַה ּ ׂ
_______ _______"

ְו ֵאין ֲה ָלכָה ְכּ_____________

אֵ ְ
יך הָ י ּו ֹיו ְד ִעים
יע הַ ּ ָשׂ ִעיר לַ ּ ִמ ְד ּ ָבר?
ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
לְ ִפי

ּ ַת ּנָא
ַק ּ ָמא
לְ ִפי

ַר ִּבי
יְ ה ּו ָדה
לְ ִפי

ַר ִּבי
יִ ְׁשמָ עֵ אל

ַמ ִהי ְסבָ ָר ָתם?

הָ יוּ עו ִֹשׂים "_______"
)פֵּ רוּשִׁ :מגְ ָדּלִ ים
ִמ______ גְּ דוֹלוֹת(
וַ ֲעלֵיהֶ ם עו ְֹמ ִדים ______
וּמנִ יפִ ים בַּ ______
ְ
ִמ ִמּגְ ַדּל לְ ______

כִּ י ַתּנָּא ַקמָּ א סוֹבֵ ר:
ֶשׁהַ כֹּהֵ ן צָ ִרי לְ חַ כּוֹת
ֶשׁהַ ְמּ ַשׁלֵּחַ ֵילֵ אֶ ת כָּל
הַ ___ ִמיל עַ ד ֶשׁיַּגִּ יעַ לַ____
וְ ָלכֵן צָ ִריַ לעֲשׂוֹת ______
וַ ֲעלֵיהֶ ם אֲ נ ִָשׁים כְּ ֵדי ְשׁיְ סַ ְמנוּ
מָ תַ י הַ ְמ ַשׁלֵּחַ ִהגִּ יעַ לַ_____.

ְמחַ ְשּׁבִ ים אֶ ת זְ מַ ן
הַ הֲ לִ יכָה ֶשׁל ___ ִמיל.
ירי ______ לִ וּוּ אֶ ת
י ִַקּ ֵ
הַ ְמ ַשׁלֵּחַ ִמיל __ וְ חָ זְ רוּ
ירוּשׁלַיִ ם עוֹד ִמיל __
ָ
לִ
וְ שׁו ִֹהים עוֹד ִמיל ___ -
ֶשׁזֶּ ה בְּ יַחַ ד זְ מַ ן הֲ לִ יכָה
ֶשׁל ___ ִמילִ ין.

הוּדה סוֹבֵ ר:
כִּ י ַרבִּ י יְּ ָ
ֶשׁהַ כֹּהֵ ן צָ ִרי לְ חַ כּוֹת
ֶשׁהַ ְמּ ַשׁלֵּחַ יַגִּ יעַ ַרק עַ ד
לִ ְת ִחלַּת הַ ______
____מיל
ִ
ֶשׁזֶּ ה מַ הֲ לֶַ שׁל
וְ ָלכֵן אֶ פְ ָשׁר לְ חַ ֵשּׁב אֶ ת זְ מַ ן
הַ הַ גָּעָ ה לְ ָשׁם.

כִּ י ַרבִּ י יִ ְשׁמָ עֵ אל ְמ ַדבֵּ ר :עַ ל
הָ יָה לָהֶ ם ִסימָ ן אַחֵ ר :עַ ל ְתּקוּפָ ה ֶשׁהָ יוּ ָשׂ ִמים לָשׁוֹן ֶשׁל
פֶּ תַ ח הַ _____ הָ יָה ָקשׁוּר
_____ עַ ל פֶּ תַ ח הַ _____
לָשׁוֹן ֶשׁל _____
וְ ִאלּוּ ַתּנָּא ַקמָּ א וְ ַרבִּ י _____
וּכְ ֶשׁהַ ָשׂעִ יר ִהגִּ יעַ
ְמ ַדבְּ ִרים עַ ל ְתּקוּפָ ה יוֹתֵ ר
לַ______ הַ חוּט הָ אָדֹם
ְמאֻ חֶ ֶרת ֶשׁא הָ יוּ ָשׂ ִמים לָשׁוֹן
נ ְֶהפַּ  לְ צֶ בַ ע ____
ֶשׁל זְ הו ִֹרית עַ ל פֶּ תַ ח
הַ ____ אֶ לָּא עַ ל רֹאשׁ הַ ____

יומא פרק ז' משנה א'

בס"ד

בס"ד

יומא פרק ז' משנה ג'

ְלפִי ֶרבִּי
תּוֹרה?
ְבּ ֵאלּוּ ְבּ ָג ִדים ַהכּ ֵֹהן ָגּדוֹל ָק ָרא ַבּ ָ
א ֹו בְּ בִ גְ ֵדי ___ ֶשׁהָ יָה לָבוּשׁ בָּ הֶ ם א ֹו בְּ ______ )=חָ לוּק( לָבָ ן ֶשׁלּ ֹו

סוּקים.
ַה ֵקּף ְבּ ִעגּוּל ֶאת ַ 15ה ְבּ ֵהמוֹת ֶשׁל יוהכ"פ ַה ְכּתוּבוֹת ַבּ ְפּ ִ

תּוֹרה ִמ ֵבּית ַה ְכּנֶ ֶסת ָל ֲע ָז ָרה?
ַמהוּ ֵס ֶדר ֲה ָבאַת ֵס ֶפר ַה ָ

ָק ְר ָבּנוֹת ָתּ ִמיד ֶשׁ ְבּ ָכל יוֹם ָ -פּ ָר ַשׁת ִפּנְ ָחס ֶפּ ֶרק כ"ח:

 (1חַ זַּ ן הַ ____ נוֹטֵ ל אֶ ת הַ סֵּ פֶ ר תּו ָֹרה ִמבֵּ ית הַ כְּ נֶסֶ ת וְ נו ְֹתנ ֹו לְ ___ הַ _____
 _____(2הַ כְּ נֶסֶ ת לו ֵֹקחַ אֶ ת סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה וְ נו ְֹתנ ֹו ַל______.
 (3הַ ______ לו ֵֹקחַ אֶ ת סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה וְ נו ְֹתנ ֹו ַל_____ הַ גָּדוֹל.
 (4הַ כֹּהֵ ן ____ לו ֵֹקחַ אֶ ת סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה וְ _____ בּ ֹו.
מַ דּוּעַ חַ זַּ ן הַ כְּ נֶסֶ ת א נוֹתֵ ן י ָָשׁר ַלכֹּהֵ ן גָּדוֹל?____________________
____________________ .כַּמָּ ה פָּ ָר ִשׁיּוֹת קו ֵֹרא הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל?___

שים ְּבנֵי ׁ ָשנָ ה
ָפּסוּק ג' :וְ ָא ַמ ְר ּ ָת לָ ֶהם זֶה ָה ִא ּ ׁ ֶשה אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְק ִריב ּו לַ ה' ְ ּכ ָב ִ ׂ
ימם ׁ ְש ַניִ ם לַ י ֹּום עֹלָ ה ָת ִמיד
ְת ִמ ִ

קוֹרא?
ֵאלּוּ ַפּ ְר ִשׁיּוֹת הוּא ֵ
ַה ֲע ֵתּק ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָ ה
ָמ ֵהן ג' ַה ָפּ ָרשׁוֹת ֶשׁ ָקּ ָרא:

ֶשׁבְּ חֻ מָּ שׁ:

"_____ ____"

______

"אַ  בְּ _____"

______

ָפּ ָר ָשׁה

ִראשׁוֹנָ ה
ָפּ ָר ָשׁה

ְשׁנִ יָּ ה
ָפּ ָר ָשׁה

ישׁית "וּ_____" ) ַלח ֶֹדשׁ( ______
ְשׁ ִל ִ

הַ ְשׁלֵם מֵ הֵ יכָ ן הוּא ָק ָרא:
תּוֹרה \ ְבּ ַעל ֶפּה
תּוֹך ֵס ֶפר ַה ָ
ִמ ְ

______________
_______________
כִּ י זֶ ה ָקרוֹב ַל_____ הַ קּו ֶֹדמֶ ת

אחרֵי מוֹת ֶפּ ֶרק ט"ז:
פּוּרים ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ֲ
ָק ְר ָבּנוֹת יוֹם ַה ִכּ ִ
ָפּסוּק ג'ְּ :בזֹאת ָיבֹא ַאהֲ רֹן ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ְּב ַפר ּ ֶבן ּ ָב ָקר ְל ַח ּ ָטאת וְ ַאיִ ל
עולָ ה.
ְל ֹ
ש ִע ֵירי ִע ִ ּזים ְל ַח ּ ָטאת וְ ַאיִ ל
ש ָר ֵאל יִ ַ ּקח ׁ ְש ֵני ְ ׂ
פָּסוּק ה'ּ :ו ֵמ ֵאת עֲ ַדת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
סוֹפ ִרים אוֹתוֹ(
ירים הוּא ַל ֲעזָ אזֵ ל וְ לֹא ְ
)א ָחד ֵמ ַה ְשּׂ ִע ִ
ֶא ָחד ְלעֹלָ ה ֶ

פּוּרים ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ִפּנְ ָחס ֶפּ ֶרק כ"ט:
ָק ְר ָבּנוֹת יוֹם ַה ִכּ ִ
חו ַח ּ ַפר ּ ֶבן ּ ָב ָקר ֶא ָחד ַאיִ ל ֶא ָחד
יח נִ ֹ
ָפּסוּק ח' :וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם עֹלָ ה לַ ה' ֵר ַ
ימם יִ ְהי ּו לָ ֶכם ְ)ל ִפי ֶר ִבּי ָהאַיִ ל ַה ָכּתוּב ָכּאן
שים ְּבנֵי ׁ ָשנָ ה ׁ ִש ְב ָעה ְּת ִמ ִ
ְ ּכ ָב ִ ׂ
סוֹפ ִרים אוֹתוֹ שׁוּב(
אַח ֵרי ְבּ ָפסוּק ג' וְ ָל ֵכן לֹא ְ
הוּא אוֹתוֹ אַיִ ל ַה ָכּתוּב ְבּ ָפ ָר ַשׁת ֲ
ש ִעיר ִע ִ ּזים ֶא ָחד ַח ּ ָטאת ִמ ְּל ַבד ַח ּ ַטאת ַה ִ ּכ ּ ֻפ ִרים...
פָּסוּק י"אׂ ְ :

_____________
כִּ י זֶ ה ָרחוֹק מֵ הַ ____ הַ קּו ֶֹדמֶ ת
יבּוּרא שֶׁ יְּ חַ כּוּ עַ ד
וְ זֶ ה _____ ְדּ ִצ ָ
ְשׁיִ גְ לוֹל אֶ ת הַ סֵּ פֶ ר ____ לְ שָׁ ם.

ת )ח ּוץ ִ
ּ ַכ ּ ָ
מ ּ ָׂ
שעִ יר אֶ חָ ד וְאַ יִל אֶ חָ ד( ׁ ֶשהַ ּ ֹכהֵ ן ּ ָגדוֹ ל
מה ּ ְבהֵ מוֹ ת סָ פַ ְר ּ ָ
הִ ְק ִריב ּ ְביוֹ ם הַ ּ ִכ ּפ ּו ִרים? ___

בס"ד

ָח ֵמׁש ֶע ְׂש ֵרה ַה ָּק ְר ָּבנֹות
ֶׁש ִה ְק ִריב ַהּכ ֵֹהן ָּגדֹול
ּפּורים)ְ :ל ִפי ֶר ִּבי(
ְּביֹום ַה ִּכ ִ
ילים
ֵ 2א ִ
 (1אַיִ ל ֶשׁל ַהכּ ֵֹהן גָּ דוֹל
 (2אַיִ ל ֶשׁל ָה ָעם.

ָ 2פּ ִרים
)שּׁ ִה ְתוַ ָדּה ָע ָליו(
ַפּר כּ ֵֹהן גָּ דוֹל ֶ

(1
ַ (2פּר ְל ָ
וּסף(
עוֹלה ) ֶשׁל מ ַ

ירים
ְ 2שׂ ִע ִ
גּוֹרל ַל ֵשּׁם(
ָשׂ ִעיר ) ֶשׁיָּ ָצא ָע ָליו ַה ָ

(1
מוּסף(
ָ (2שׂ ִעיר ַהנַּ ֲע ָשׂה ַבּחוּץ ) ֶשׁל ַ

ְ 9כּ ָב ִשׂים
ִ 2ל ְת ִמ ִידין:
ְ (1ל ָת ִמיד ֶשׁל ַשׁ ַחר
ְ (2ל ָת ִמיד ֶשׁל ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם
מוּסף(
וְ עוֹד ְ 7כּ ָב ִשׂים ) ֶשׁל ַ
יֹוצא __ ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ִה ְק ִריב ּכ ֵֹהן
ְּוביַ ַחד זֶ ה ֵ
ּפּורים
ָּגדֹול ְּביֹום ַה ִּכ ִ

יומא פרק ז' משנה ג'

ַ 15ה ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁש ִה ְק ִריב
ּפּורים.
ַהּכ ֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַה ִּכ ִ

ימה ֶאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ֶשׁ ִה ְק ִריב ְבּ ָכל ָשׁ ָלב וְ ָשׁ ָלב
ַה ְשׁ ֵלם ֵמ ָה ְר ִשׁ ָ

ִל ְפנֵי
ֶשׁ ָלּ ַבשׁ:
ילה
ְט ִב ָ
ִבּגְ ֵדי___
ִראשׁוֹנָ ה
ילה
ְט ִב ָ
ְשׁנִ יָּ ה
ילה
ְט ִב ָ
ישׁית
ְשׁ ִל ִ

ִבּגְ ֵדי___

ֵאילוּ ָק ְר ָבּנוֹת ִה ְק ִריב ְבּ ָכל ָשׁ ָלב:
ְל ִפי ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא:

יעזֶ ר:
ְל ִפי ַר ִבּי ֱא ִל ֶ

 ___ (1לְּ ָת ִמיד ֶשׁל ___
____ לְּ ָת ִמיד ֶשׁל ____

 ____ (2לְ ע ֹולָה
ִ (3שׁבְ עָ ה _______

ֶ ) ____(1שּׁ ִה ְתוַ ָדּה עָ לָיו( ֶ ) ____(1שּׁ ִה ְתוַ ָדּה עָ לָיו(
ֶ ) ______ (2שׁיָּצָ א עָ לָיו ֶ ) ______ (2שׁיָּצָ א עָ לָיו
ַשּׁם(
הַ גּו ָֹרל ל ֵ
ַשּׁם(
הַ גּו ָֹרל ל ֵ

ִ _____ (1עזִּ ים הַ נַּעֲ ָשׂה
ֶ ___ (1שׁל כֹּהֵ ן ____
בַּ חוּץ
ֶ ____ (2שׁל הָ עָ ם
ִבּגְ ֵדי___
ֶ ____(2שׁל כֹּהֵ ן ____
כָּאן גַּם ִה ְק ִטיר אֶ ת אֵ ֵ
מוּרי פַּ ר וְ ָשׂ ִעיר הַ ______ ֶ ____ (3שׁל הָ עָ ם
א ִה ְק ִריב ________.

ילה
ְט ִב ָ
יעית
ְר ִב ִ

ִבּגְ ֵדי___

ילה
ְט ִב ָ
ישׁית
ֲח ִמ ִ

ִבּגְ ֵדי___

אֶ לָּא ַרק נִ כְ נַס לְ _____ הַ קֳּ ָד ִשׁים כְּ דֵ י לְ הו ִֹציא אֶ ת
הַ ______ וְ הַ ________
 ____ (1לְ ע ֹולָה
ִ (2שׁבְ עָ ה ________
ִ ____ (3עזִּ ים הַ נַּעֲ ָשׂה
בַּ חוּץ
 _____ (4לְ ָת ִמיד ֶשׁל
___ הָ _____

וַ ֲה ָל ָכה ְּכ_____________.

_____ לְ ָת ִמיד ֶשׁל
___ הָ _____

יבא.
יעזֶר ו ְַר ִבּי ֲע ִק ָ
ֶח ְלקוּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
ְצ ַבע ֶאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ָבּ ֶהם נ ְ

יומא עד פרק ז' משנה ד'

בס"ד

ִסּכּום

בֹודת ַהּכ ֵֹהן
ְׁש ַל ֵּבי ֲע ַ
ּפּורים
ָּגדֹול ְּביֹום ַה ִּכ ִ

יטת ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא
וְ ַה ְק ָר ַבת ַ 15ה ָּק ְר ָּבנֹות ְל ִפי ִׁש ַ
) ֶׁש ֲה ָל ָכה ְּכמֹותֹו(

לּוֹבשׁ:
כֹּהן ְכּ ֶשׁ ֵ
עוֹשׂה ַה ֵ
ֵאלּוּ ֲעבוֹדוֹת ֶ
ילה
ְט ִב ָ
ִראשׁוֹנָ ה

ִבּגְ ֵדי

ָז ָהב

)פרק ג' משנה ד'(
קו ֵֹרץ )שׁוֹחֵ ט( אֶ ת הַ ָתּ ִמיד ֶשׁל ____.
ְמ ַקבֵּ ל אֶ ת הַ ___ וְ זו ֵֹרק אוֹת ֹו על הַ _____.
מַ ְק ִטיר _____ ֶשׁל ___.
יטיב אֶ ת הַ _____.
מֵ ִ
וּמנְ ַחת
מַ ְק ִריב אֶ ת הַ ____ וְ אֶ ת הַ _____ ) ִ
וּמנַסֵּ  אֶ ת הַ ___.
הַ ָתּ ִמיד( וְ אֶ ת הַ חַ ____ ְ
מַ ְק ִריב אֶ ת ִשׁבְ עַ ת הַ _____ וְ אֶ ת הַ פָּ ר לְ ע ֹולָה

(1
(2
(3
(4
(5
(6

ִבּגְ ֵדי

ָל ָבן

ילה
ְט ִב ָ
ְשׁנִ יָּ ה

ָז ָהב
ִבּגְ ֵדי

)פרק ז' משנה ד'(
נִ כְ נַס לְ ____ הַ קֳּ ָד ִשׁים
וּמו ִֹציא אֶ ת הַ ___ וְ אֶ ת הַ ______.

ָל ָבן
ָז ָהב

;

ִבּגְ ֵדי

(1
(2
(3
(4
(5
(6

)פרק ז' משנה ד'(
שׁוֹחֵ ט וּמַ ְק ִריב ָתּ ִמיד ֶשׁל __ הָ ______.
מַ ְק ִטיר _____ ֶשׁל ___ הָ עַ ְרבַּ יִם.
יטיב אֶ ת הַ ______ ) ַמ ְדלִ יק או ָֹתם(
מֵ ִ
מַ ְק ִריב אֶ ת ִמנְ חַ ת הַ ָתּ ִמיד.
מַ ְק ִריב ִמנְ חַ ת ַח_____.
ְמנַסֵּ  ___ עַ ל גַּבֵּ י הַ ______.

....

ילה
ְט ִב ָ
יעית
ְר ִב ִ

ילה
ְט ִב ָ
ישׁית
ֲח ִמ ִ

(1
(2
(3
(4

)פרק ז' משנה ג'(
מַ ְק ִריב אֶ ת הַ ָשּׂ ִעיר הֲ נַעֲ ֶשׂה בַּ ____.
מַ ְק ִריב אֶ ת הָ אַיִל ֶשׁל הַ ____ גָּדוֹל.
מַ ְק ִריב אֶ ת הָ אַיִל ֶשׁל הַ ____.
מוּרים ֶשׁל הַ פָּ ר וְ הַ ___
מַ ְק ִריב אֶ ת הַ אֵ ִ
הַ נִּ ְשׂ ָרפִ ים.

גְּ זֹר וְ ַקפֵּ ל עַ ד לְ כוֹתֶ ֶרת הָ עֲבו ָֹדה.

ילה
ְט ִב ָ
ישׁית
ְשׁ ִל ִ

ִבּגְ ֵדי

)פרק ג' משנה ח,ט ,פרק ד' משנה אג
פרק ה' משנה או פרק ו' משנה ב,ג,ז(
ִ (1מ ְתוַ דֶּ ה עַ ל הַ ___ (2 .עו ֶֹשׂה גּו ָֹרל עַ ל ְשׁנֵי
הַ ____ (3 .קו ֵֹשׁר עֲ לֵיהֶ ם לָשׁוֹן ֶשׁל____ לְ ִסימָ ן.
ִ (4מ ְתוַ דֶּ ה פַּ עַ ם ְשׁנִ יָּה עַ ל הַ ___ (5 .שׁוֹחֵ ט אֶ ת
הַ ___ וְ נו ֵֹתן אֶ ת ָדמ ֹו ל ְַממָ ֵרס  (6מֵ בִ יא גֶּחָ לִ ים
מֵ הַ ____ וְ ָשׂם עַ ל הָ רֹבֶ ד הַ ____ (7 .מַ ְק ִטיר
____ בְּ קֹ דֶ שׁ הַ _____ (8 .לו ֵֹקחַ אֶ ת ָדּם הַ ___
וּמַ זֶּה ִממֶּ נּוּ בְּ ____ הַ קֳּ ָד ִשׁים (9 .שׁוֹחֵ ט אֶ ת
הַ ָשּׂ ִעיר ַל___  (10מַ זֶּה ִמ ַדּם הַ ָשּׂ ִעיר בְּ תוֹ____ 
הַ קֳּ ָד ִשׁים (11 .מַ זֶּה עַ ל הַ פָּ ֹרכֶת בַּ _____ ִמ ַדּם הַ פָּ ר
וְ אַחַ ר כִָּ מ ַדּם הַ ____ְ (12 .מעַ ְרבֵּ ב אֶ ת הַ ָדּ ִמים
וּמַ זֶּה עַ ל ִמזְ בֵּ חַ הַ ____ִ (13 .מ ְתוַ דֶּ ה עַ ל הַ ____
הַ ִמּ ְשׁ ַתּלֵּחַ  (14 .מוֹסֵ ר אֶ ת הַ ____ ל ְַמּ ַשׁלֵּחַ (15 .
מוּרי הַ ___ וְ הַ ָשּׂ ִעיר הַ נִּ ְשׂ ָרפִ ים וּמֵ כִ ין
מו ִֹציא אֶ ת אֵ ֵ
או ָֹתם לַהַ ְקטָ ָרה.

בס"ד

...כּ ֵֹהן ָגּדוֹל

יומא פרק ז' משנה ה'

יומא פרק ח' משנה א'

בס"ד

ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ִבּ ְשׁמוֹנָ ה ֵכ ִלים,
אַר ָבּ ָעה...
וְ ַה ֶה ְדיוֹט ְבּ ְ
לוֹבשׁ ַהכּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹט?
ֵאלּוּ ְבּ ָג ִדים ֵ
______(4 ______(3 ______ (2 _____ (1

לוֹבשׁ ַהכּ ֵֹהן ָגּדוֹל?
נוֹס ִפים ֵ
ֵאלּוּ ְבּ ָג ִדים ָ
 .______(8 ______(7 ______ (6 _____ (5וּבִ ְשׁמ ֹונַת הַ בְּ ג ִָדים הַ לָּלוּ
אוּרים וְ ______.
הָ יָה ִנ ְשׁאַל הַ כֹּהֵ ן הַ ____ בָּ ִ

אָלין ֶא ָלּא ַל:
וְ ֵאין נִ ְשׁ ִ
ַה ְשׁ ֵלם ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָ ה:
אוּרים וְ תֻ ִמּים?
ִמי הָ יָה יָכוֹל לִ ְשׁאוֹל ֶאת הַ כֹּהֵ ן גָּדוֹל בָּ ִ
___________________ (3 ____ ___(2 ______ (1
ש ַע ִּבן נ ּון ...וְ לִ ְפנֵי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ּכ ֵֹהן יַעֲ מֹד
הו ׁ ֻ
ֶשׁנֶּאֱ מַ רַ " :קח לְ ָך ֶאת יְ ֹ
לו ְּב ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָהא ּו ִרים לִ ְפנֵי ה' ַעל ּ ִפיו י ְֵצא ּו וְ ַעל ּ ִפיו ָיבֹא ּו
וְ ׁ ָש ַאל ֹ

ה ּוא וְ ָכל ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִא ּת ֹו וְ ָכל ָה ֵע ָדה"...

ה ּוא זֶ ה _____ ֶשׁהָ יָה מֶ לֶ.

ש ָר ֵאל ִא ּת ֹו זֶ ה ִמי ֶשׁהַ ִצּבּוּר _________
וְ ָכל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֶשׁהוֹלְ כִ ים אַחֲ ָריו ַל_______
וְ ָכל ָה ֵע ָדה אֵ לּוּ הֵ ם ____ _____ ַ -ס ְנהֶ ְד ִרין ______.

הּמִׁשְנָהֵ :אּלּו ֲח ִמ ָּׁשה ְּד ָברִ ים ֲאסּורִ ים ְּביֹום ַה ִּכּפּורִ ים?
עּתֵק מֵ ַ
הַ ֲ

 _______ (1וּ________.
._______ (2
._______ (3

 ________ (4הַ _______.
 ________ (5הַ _______.

תּוֹרה
תוּבים ַבּ ָ
ֲח ִמ ָשּׁה ִענּוּיִ ים ֵאלּוּ ֵהם ְכּנֶ גֶ ד ֲח ִמ ָשּׁה ִענּוּיִים ַה ְכּ ִ
הַּקֵף ּבְעִּגּול ּכָל ּפַעַם ׁשֶּכָתּוב לָׁשֹון ׁשֶל עִּנּוי
יכם"...
שור לַ ח ֶֹד ׁש ְּת ַע ּנ ּו ֶאת נַ ְפ ׁש ֵֹת ֶ
אחרי מות) :טז,כט( ֶ ּ "...ב ָע ׂ
יכם"...
נַפ ׁש ֵֹת ֶ
אחרי מות) :טז,לא( " ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּב ֹ
תון ִהיא לָ ֶכם וְ ִע ִּני ֶתם ֶאת ְ
יעי ַה ּזֶה ֹיום ַה ִ ּכ ּ ֻפ ִרים
אמור) :כג,כז(
ש ֹור לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
" ַא ְך ּ ֶב ָע ׂ
יכם"...
נַפ ׁש ֵֹת ֶ
ה ּוא ...וְ ִע ִּנ ֶ
יתם ֶאת ְ
יכם"...
יתם ֶאת נ ְַפ ׁש ֵֹת ֶ
תון ה ּוא לָ ֶכם וְ ִע ִּנ ֶ
" ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּב ֹ
אמור) :כג,לב(
יִהיֶה
יעי ַה ּזֶה ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ְ
ש ֹור לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
פנחס) :כט,ז(
" ּו ֶב ָע ׂ
יכם" __ = ...פְּ עָ ִמים עִ נּוּי.
יתם ֶאת נַ ְפ ׁש ֵֹת ֶ
לָ ֶכם וְ ִע ִּנ ֶ

ּפּורים ַל:
ְל ִפי ַר ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֵאּלּו ְּד ָב ִרים ֻמ ָּתר ְּביֹום ַה ִּכ ִ
יוֹפיוֹ ֶת ֱחזֶ ינָ ה _____"
"מ ֶל ְך ְבּ ְ
ַל ֶמּ ֶל ְךִ :ל____ ֶאת ָפּנָ יו ֶשׁנֶּ ֱא ַמרֶ :
יה ֵכּיוָ ן ֶשׁ ִהיא ְצ ִר ָיכה ִל ְמצוֹא ֵחן ְבּ ֵעינֵ י _____.
ַל ַכּ ָלּהִ :ל____ ֶאת ָפּנֶ ָ
יּוֹל ֶדתֶ ______________ :שׁלֹּא יִ ְהיֶ ה ָלהּ ___ ְבּ ַרגְ ַליִ ם.
ַל ַחיָּ ה – ַל ֶ
סוֹב ִרים ֲח ָכ ִמים .____________:וַ ֲה ָל ָכה ְכּ___________.
ַמה ְ

בס"ד

יומא פרק ח' משנה ב'

הָאֹוכֵל ּכַּכֹותֶבֶת הַּגַּסָה...

יומא פרק ח' משנה ג'

בס"ד

ּפּורים
ַמהּו ִׁשעּור ָה ֲא ִכ ָילה וְ ַה ְּׁש ִתּיָ ה ְּביֹום ַה ִּכ ִ
ׁשֹוגג ַח ָּטאת?
ֶׁש ַחּיָ ב ָע ָליו ְּב ֵמזִ יד ָּכ ֵרת ְּוב ֵ

ילה
ַה ֲא ִכ ָ

שחַ ָ ּיב ָעלָיו ְּב ֹיום הַ ּ ִכ ּפ ּו ִרים?
ֶׁ
ַמה ּו ִׁשע ּור
כַּ כּוֹתֶ בֶ ת )כַּ ָתּמָ ר( הַ _____ עִ ם הַ ______ ֶשׁלָּהּ.

ַה ְשּׁ ִתיָּה

שחַ ָ ּיב ָעלָיו ְּב ֹיום הַ ּ ִכ ּפ ּו ִרים?
ֶׁ
ַמה ּו ִׁשע ּור
ְמא _______ֶ ,שׁ ִאם יְסַ לֵּק אֶ ת הַ מַּ ְשׁ ִקין
לְ צַ ד אֶ חָ ד ֶשׁל פִּ יו י ְִהיֶה אוֹת ֹו הַ צַּ ד ____ וְ נ ְִראֶ ה.
ַמדּ ו ַּע ׁשוֹ נֶה ִׁשעוּר הָ אֲכִ ילָה ְ ּביוֹ ם הַ ִּכ ּפו ִּרים
שהֵ ם ִ ּבכְ זַיִ ת?
שהוּא יוֹ ֵתר ִמ ּ ְׁשאָ ר ּ ָכל ִא ּסו ֵּרי אֲכִ ילָה ׁ ֶ
ּ ֶׁ
שׁוּבה :כָּ ל הַ ְמּקוֹמוֹת בַּ תּו ָֹרה ֶשׁנֶּאֱ מַ ר בָּ הֶ ם ִאסּוּר "אֲ כִ ילָה"
ְתּ ָ
פּוּרים א נֶאֱ מַ ר בּ ֹו
הַ ִשּׁעוּר הוּא אֲ כִ ילַת כַּ___ .אֲ בָ ל בְּ יוֹם הַ כִּ ִ
ִאסּוּר "_____" אֶ לָּא כָּ תוּב בּ ֹו לְ שׁוֹן "עִ נּוּי" " -וְ עִ נִּיתֶ ם אֶ ת
כַּשּׁעוּר
כָמים בָּ ְדקוּ וְ ָראוּ ֶשׁ ַרק ִמי ֶשׁאוֹכֵ ל ִ
נַפְ שֹׁתֵ יכֶ ם" וְ כו' ...וְ חֲ ִ
ַשּׁבֶ ת ַדּעְ תּוֹ בְּ זֶה וְ אָז
וּמא לֻגְ מָ יו ִ -מ ְתי ֶ
הַ זֶּ ה ֶשׁל כּוֹתֶ בֶ ת הַ ____ ְ
אָדם א ֹוכֵל
הוּא בִּ ֵטּל אֶ ת הָ עִ נּוּי  -וְ אֵ ינ ֹו ְמ ֻענֶּה וְ חַ יָּב! אֲ בָ ל ִאם ָ
פָּ חוֹת ִמכָּ ____ הַ גַּסָּ ה וְ שׁוֹתֶ ה פָּ חוֹת ִמ ְמ___ לֻגְ מָ יו א ִמ ְתי ֶַשּׁבֶ ת
יִהיֶה
ַדּעְ תּ ֹו בָּ זֶ ה וְ א בִּ טֵּ ל אֶ ת הָ עִ נּוּי וַ ע ֲַדיִן הוּא נ ְֶח ָשׁב ְמ ֻענֶּה וְ ְ
פָּ טוּר.

ַמה ִמ ְצ ָטרֵ ף ְל ִׁשעּור ֲא ִכ ָילה? ָּכל סּוגֵ י ָה_________.
ַמה ִמ ְצ ָטרֵ ף ְל ִׁשעּור ְׁש ִתּיָ ה? ָּכל סּוגֵ י ַה_________.
ַמה לֹא ִמ ְצ ָטרֵ ף ְל ִׁשעּור? ְק ָצת_____ וְ ְק ָצת_____.

עבַר ּבְׁשֹוגֵג
ׁש ָ
צי לְהָבִיא ּכְ ֶ
ּכַּמָה קָּבָנֹות ָ
הּכִּפּוים?
עַל אִּסּוים ּבְיֹום ַ
נות
ּ ַכ ּ ָמה ָק ְר ּ ָב ֹ
צָ ִר ְ
יך לְ הָ ִביא
ש:
ּ ְכ ׁ ֶ

ש ָתה
ָאכַ ל ְו ׁ ָ
ֶשׁהוּא ִאסּוּר אֶ חָ ד
הַ נִּ לְ מָ ד ִמפָּ סוּק אֶ חָ ד

שה
ָאכַ ל ְו ָע ָׂ
ְמלָ אכָ ה

ְבּ ֶה ְע ֵלם ֶא ָחד ִבּ ְשׁ ֵתּי ַה ֲע ָלמוֹת
ַאחת ֲארֻ ָּכה(
)ׁש ְכ ָחה ַ
ִ

)ׁש ַכח וְ נ ַֹודע לֹו וְ ׁשּוב ָׁש ַכח(
ָ

______

______

______

______

סּוּרים
ֶשׁהֵ ם ְשׁנֵי ִא ִ
שׁוֹנִ ים ,הַ נִּ לְ מָ ִדים
סוּקים
ִמ ְשּׁנֵי פְּ ִ

ַה ְשׁלֵם ֵמ ַה ִמּ ְשׁנָה" :אָכַל אֳ כָלִ ין ֶשׁאֵ ינָן _____________
וְ ָשׁ ָתה מַ ְשׁ ִקין ֶשׁאֵ ינָן _______________
וְ ָשׁ ָתה ____ )= ִמיץ ֶשׁיּוֹצֵ א ִמ ָדּגִ ים ______(
לוּחים(
א ֹו _____ )= שֻׁ מָּ ן ֶשׁיּוֹצֵ א ִמ____ ְמ ִ

ּ ָפט ּור".

כִּ י א נִ ְתי ְַשּׁבָ ה ____ בָּ זֶה וְ א בִּ טֵּ ל אֶ ת הָ ִענּוּי.

יומא פרק ח' משניות ה'

בס"ד

חוֹלה,
ֶ

יומא פרק ח' משניות ו'

בס"ד

וְ ָכל

ַמ ֲא ִכ ִילין אוֹתוֹ
יאין.
ַעל ִפּי ְבּ ִק ִ

ָס ֵפק נְ ָפׁשֹות
ּדֹוחה ֶאת ַה ַּׁש ָּבת.
ֶ
הַעֲּתֵק מֵהַּמִׁשְנָה:

רוֹפ ִאים(,
)ל ְ
יאין ָ
שׁוֹמ ִעים ִל ְב ִק ִ
ְבּ ֵאילוּ ִמ ְק ִרים ְ
יאין?
חוֹלה ְולֹא ִל ְב ִק ִ
שׁוֹמ ִעים ַל ֶ
ְוּב ֵאילוּ ִמ ְק ִרים ְ

הַ ִּמ ְק ֶרה:

ְבּקוֹל ִמי
שׁוֹמ ִעים?
ְ
יאין \ לַחוֹ לֶה
ל ְַב ִק ִ

לוֹשׁה ִמ ְק ֵרי ַהח ִֹלי ֶשׁיֵּשׁ
ַמה ֵהם ְשׁ ָ
ָבּ ֶהם ָס ֵפק ְנ ָפשׁוֹת ַוּמה ַה ִדּין ָבּ ֶהם?

הַ ִּמ ְק ֶרה:

וּמה ַה ִדּין?
ַ
יֹאכַ ל \ לֹא יֹאכַ ל

יאין או ְֹמ ִרים
הַ בְּ ִק ִ
ֶשׁהַ ח ֹולֶה צָ ִרי לֶאֱכוֹל
וְ הַ ח ֹולֶה אוֹמֵ ר ֶשׁהוּא
א צָ ִריך לֶאֱ כוֹל

___________

___________

יאין או ְֹמ ִרים
הַ בְּ ִק ִ
ֶשׁהַ ח ֹולֶה א צָ ִרי
לֶאֱכוֹל
וְ הַ ח ֹולֶה מַ ְסכִּ ים ִא ָתּם
א ֹו ֶשׁשּׁוֹתֵ ק

___________
כִּ י הַ ח ֹולֶה מַ ְסכִּ ים
עִ מָּ הֶ ם

___________

יאין או ְֹמ ִרים
הַ בְּ ִק ִ
ֶשׁהַ ח ֹולֶה א צָ ִרי
לֶאֱכוֹל
וְ הַ ח ֹולֶה אוֹמֵ ר ֶשׁהוּא
כֵּ ן צָ ִריך לֶאֱ כוֹל

___________

___________

ַמה הַ ִ ּדין?

1

ִמי ֶשׁ______
________.

_________________________
_________________________

2

ִמי ֶשׁ______
כֶּ לֶב ______.

לְ ִפי ּ ַת ָּנא ַק ּ ָמא :לְ ִפי ַר ִּבי ַמ ְתיָ א
_____________
ּ ֶבן חָ ָר ׁש:

3

הַ _______
בִּ ______.

_____________

_____________.

___________________________.

בס"ד
בס"ד

יומא פרק ח' משנה ח'

יומא פרק ח' משניות ז'

ָפ ָלה ָע ָליו
ִמי ֶשּׁנּ ְ

ַמפּ ֶֹלת

ֲע ֵשׂה=

שׂוֹתהּ.
ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ָצּ ִר ְיך ַל ֲע ָ

ּ ְכגוֹ ן :לֶ אֱכוֹ ל ַ
פסַ ח
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶ
מ ָּצה ּ ְבלֵ יל ִר ׁ

לֹא

שׂוֹתהּ.
ַתּ ֲע ֶשׂה= ֲע ֵב ָרה ֶשׁאָסוּר ַל ֲע ָ

ּ ְכגוֹ ןִ :ל ְל ּ ֹב ׁש בֶ ֶגד ׁ ַשעַ ְט ֵנז \ לֶ אֱכוֹ ל חָ ֵ
דוֹ ֶ
מה
מץ ּ ְבפֶ סַ ח וְכַ ּ

ֵש ְׁשלוֹ ָׁשה ְספֵ קוֹ ת:
ש ּי ׁ
" ְמפַ ְ ּק ִחין ָעלָיו ֶאת הַ ___" אֲפִ יל ּו ׁ ֶ
 (1סָ פֵ ק הוּא ___ סָ פֵ ק ____ ___.
 (2סָ פֵ ק ___ סָ פֵ ק ___.
 (3סָ פֵ ק _____ סָ פֵ ק ________.

סוּגֵי ֲעבֵרוֹת
ֲשׂה
 (1בִּ טֵּ ל ִמצְ וַת ע ֵ
שָה ַ
מה ׁשֶאָ סוּר הָ יָה לוֹ
ֲשׂה עָ ׂ
 (2עָ בַ ר עַ ל א ַתּע ֶ

ּ ְכגוֹןֹ :לא אָכַל ַ
מ ּצָה ּ ְבלֵיל א' ׁשֶל ּפֶסַח
לַ ֲ
עשׂוֹת.

ְב ִמּ ְצוֹת לֹא ַתּ ֲע ֶשׂה יֵ שׁ ַכּ ָמּה סוּגִ ים ֶשׁל ָלאוִ ים

חֹוטמֹו וְ
ָּב ְדקּו ְּב ְ

ַמה הַ ִ ּדין:

ְמצָ אוּה ּו חַ י

מַ ְמ ִשׁיכִ ים לְ ______
עָ לָיו אֶ ת הַ ____.

ְמצָ אוּה ּו מֵ ת

_______ ָשׁם וְ א י ְַמ ִשׁיכוּ
לְ ______ עָ לָיו אֶ ת הַ ___.

שהוּא לֹא יִ ְחיֶה הַ ְר ֵּבה זְ ַמן הַ ִאם מֻ ּ ָתר
ַמה הַ ִ ּדיןִ :אם רוֹ ִאים ׁ ֶ
לְ הַ ְמ ִׁש ְ
יך לְ פַ ֵּקחַ ָעלָיו אֶ ת הַ ַּגל וּלְ הַ ִ ּצילוֹ ?_____.
ַמ ּד ּו ַע?________________________________________________
_____________________________________________________

ַהשּׁוֹנִ ים ְבּ ֻח ְמ ָר ָתם זֶ ה ִמזֶּ ה.
למִׁשְ ָנתֵנּו:
חֵלֶק מִּסּוגֵי הַּלָאוִים הַּנֹו ְגעִים ְ
ֲשׂה.
 (1לָאו )=א ַתּעֲשֶׂ ה( הַ נִּ ָתּק ַלע ֵ
)שֶׁ הוּא לָאו שֶׁ ִאם עָ בַ ר עָ לָיו יָכוֹל לְ תַ ְקּנ ֹו
כְּ גוֹןִ :אם ח"ו גָּזַ ל אָז הוּא יָכוֹל לְ ַקיֵּם "עֲשֵׂ ה" וּלְ נ ֵַתּק עַ ל יְ ֵדי זֶ ה
אֶ ת הַ לָּאו שֶׁ עָ בַ ר -וּמַ הוּ?– לְ הָ ִשׁיב אֶ ת הַ גְּ זֵ לָה לִ בְ עָ לֶיהָ (.

ֲשׂה
 (2א ַתּע ֶ

ׁ ֶש ּ ְב ֵ
מ ִזיד חַ יּ ִָבים

עָ לָ יו מַ לְ קוֹת

ֲשׂה
 (3א ַתּע ֶ

ׁ ֶש ּ ְב ֵ
מ ִזיד חַ יּ ִָבים

עָ לָ יו כָּ ֵרת

ֲשׂה ׁ ֶש ּ ְב ֵמ ִזיד חַ יּ ִָבים עָ לָ יו ִמיתַ ת בֵּ ית ִדּין
 (4א ַתּע ֶ
חוּמ ָר ָתם ְתּלוּיָ ה
ְסוּגי ַה ָלּאוִים ָה ֵא ֶלּה ְ
ו ֵ
שׁוֹגג אוֹ ְבּ ֵמזִ יד.
אוֹתם ְבּ ֵ
ִעם ָע ָשׂה ָ

בס"ד
אָבינוּ
"ס ַלח ָלנוּ ִ
ְ
ִכּי ָח ָטאנוּ"...

ׁשּובה
ְּת ָ

יומא פרק ח' משנה ח'

ְמ ַכ ֶפּ ֶרת ַעל ֲע ֵברוֹת ַקלּוֹת...

נוּרא:
תּוֹך ַה ָב ְר ֶט ָ
ַה ְשׁ ֵלם ִמ ְ

ֵאילּו ֲע ֵברֹות ִמ ְת ַּכ ְּפרֹות ְּב:
שׁוּבה
ְתּ ָ
ְל ַבד

שׁוּבה,
ְתּ ָ
שׁוּבה
ְתּ ָ
ה
שׁוּב
ָ
תּ
ְ
ִרצּוּי
שׁוּבה
ְתּ ָ
סּוּרים(
יוֹה ִכ"פ וְיִ ִ
)וְ ַ
יוֹה ִכ"פ
ַ
ְויוֹם
יתה ֲח ֵברוֹ
ן
בּ
ָ
ר
ְ
ְק
ָ
ו
וּמ ָ
ִ
ִסּוּרים
ְוי ִ
פּוּרים
ַה ִכּ ִ

 (1בִּ טֵּ ל בְּ ____
עָ בַ ר בְּ _____ עָ בַ ר בְּ _____
עָ בַ ר
ִמ ְצוַ ת "____".
עָ ָשׂה
עַ ל לָאוִ ים
עַ ל לָאוִ ים
עֲבֵ ָרה
______ ___.
 (2עָ בַ ר עַ ל "לָאו עָ בַ ר בְּ _____
ֶשׁבְּ מֵ זִ יד חַ יָּבִ ים
ֶשׁחַ יָּב ֲעלֵיהֶ ם
ֶשׁבֵּ ין ___
הַ ____ ַלע ֲֵשׂה".
עַ ל לָאו ֶשׁחַ יָּבִ ים
ֲעלֵיהֶ ם
א ֹו_____
לְ _____.
 (3עָ בַ ר בְּ ___ עַ ל עָ לָיו _____.
א ֹו_____
א ֹו_____ בֵּ ית
___ ַתּע ֲֶשׂה ֶשׁבְּ מֵ זִ יד
א ֹו____ בֵּ י" ִדּ
ִדּין.
חַ יָּבִ ים עָ לָיו _____.
וְ ָכל זֶ ה ְכּ ֶשׁ ֵאין ____ ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵלּ ַחֲ ,א ָבל ְכּ ֶשׁיֵּ שׁ ָשׂ ִעיר ַה______ הוּא ְמ ַכ ֵפּר ַעל ָכּל ָה ֲע ֵברוֹת ַקלּוֹת וַ ֲחמוּרוֹת
פּוּרים _____ ַעד ֶשׁיְּ ַר ֶצה ֶאת _____.
אָדם ַל_____ ֶשּׁ ֵאין יוֹם ַה ִכּ ִ
חוּץ ֵמ ֲע ֵברוֹת ֶשׁ ֵבּין ָ
בס"ד

אָדם ַל ֲח ֵברוֹ
ֲע ֵברוֹת ֶשׁ ֵבּין ָ

יומא פרק ח' משנה ט'

פּוּרים ִמ ַכּ ֵפּר ַעד ֶשׁ...
ֵאין יוֹם ַה ִכּ ִ
ַמה לוֹ ְמ ִדים מֵ הַ ּ ָפסוּק:

יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם
"כי ּ ַבי ֹּום ַה ּזֶה יְ ַכ ּ ֵפר עֲ לֵ ֶ
ִּ
יכם ִל ְפנֵי ה' ִּת ְט ָהר ּו"
ֹאת ֶ
ִמ ָּכל ַח ּט ֵ

"ל ְפנֵי ה"
הַ ִּמ ִּלים ִ
לְ ִפי

ַר ִּבי ֶאלְ ָעזָר
ּ ֶבן ֲעז ְַריָ ה
לְ ִפי

ַר ִּבי ֲע ִקיבָ א

מַ ה
ֶשׁכָּ תוּב
ק ֶֹדם
בְּ פָ סוּק:
מַ ה
ֶשׁכָּ תוּב
אַחֲ ֵרי זֶה
בְּ פָ סוּק:

ְמ ַד ְ ּברוֹ ת ַעל:

כִּ י בְּ יוֹם הַ זֶּ ה יְ כַפֵּ ר ֲעלֵיכֶ ם
לְ טַ הֵ ר אֶ ְתכֶ ם
"_____ _________ ִל ְפנֵי

ה'"...

"ל ְפנֵי ה' _________"
ִ

ְר ֶצה ֶאת
יָ
ֲח ֵברוֹ!!!

לוֹמ ִדים ֶשׁ:
וּמזֶּה ְ
ִ
עַ ל אֵ ילוּ חַ טָּ ִאים ה' ְמכַפֵּ ר לָנוּ בְּ יוֹם
פּוּרים?!
הַ כִּ ִ
"מכָּל חֲ טָ אֵ יכֶם לִ פְ נֵי ה'" – ַרק עַ ל הַ חַ טָּ ִאים
ִ
אָדם לַ_____,
ֶשׁהֵ ם לִ פְ נֵי ה' – עֲבֵ רוֹת ֶשׁבֵּ ין ָ
אָדם לַ____ אֵ ין יוֹם
אֲ בָ ל עֲבֵ רוֹת ֶשׁבֵּ ין ָ
פּוּרים ______ עַ ד ֶשׁ_____ אֶ ת _____.
הַ כִּ ִ
ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ נִ ְטהָ ִרים בְּ יוֹם הַ _____ לִ פְ נֵי __.
וְ ה' הוּא זֶ ה ֶשּׁ_______ אוֹתָ נוּ כְּ מ ֹו ֶשׁנֶּאֱ מַ ר:
"מ ְקוֶה יִ ְשׂ ָראֵ ל מו ִֹשׁיע ֹו בְּ עֵ ת צָ ָרה"...
ִ
ֶשׁהַ ָקּבָּ "ה ְמטַ הֵ ר אוֹתָ נוּ כְּ מ ֹו ______.

נתקבל מ"משנה בהבנה"
D1234@okmail.co.il

