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 עבודת הלויי�

�� ֶאת, ָנ�ֹא .מֶֹ�ה ֵ�אמֹר�ֶאל, 'ַוְיַדֵ	ר ה“�  )ב"כ', ד( ”רֹא� ְ	ֵני ֵגְר�

עבודת הלויי* התחלקה לפי משפחות כ) שלכל משפחה הייתה העבודה המיוחדת לה  .1
 . שרק לה היה מותר לעשותה

 ) ו"כ�ה"כ, ד(? מהי העבודה המיוחדת של בני גרשו�  .א

 )ח"ד כ(? מיהו הכה� הממונה על משפחה זו  .ב

 )'לט',ד(?מתי ה* פורשי*? קודשהבאיזה גיל מתחילי* הלויי* לעבוד עבודת  .2

עבודת כל הבא לעבוד "תפקיד נוס1 היה ללויי* חו0 ממשא המשכ� והוא נדרש מהמילי*  .3
 ?י"מהי העבודה לפי רש –) ז"מ, ד" (עבודה

  שילוח טמאי� מהמחנה

 )'ב',ה"(ַה7ֲַחֶנה�ִויַ�ְ�ח5 ִמ�, ְ	ֵני ִיְ�ָרֵאל�ֶאת, ַצו"

? כיצד נקראי* שלושת המחנות. השוני* בקדושת*, שלוש מחנות קיימי* בע* ישראל .4
 ) ב',י ה"רש(

 ?טמא נפש? זב? מצורע: יכ� משולחי* האנשי* הבאי*מה .5

 
  איש הגוזל את חברו 

 )'ו',ה"(ַח?ֹאת ָה<ָד*�ִאָ=ה ִ>י ַיֲע�5 ִמָ>ל� ִאי� א�, ְ	ֵני ִיְ�ָרֵאל� ֶאל, ַ;ֵ	ר"

 :כ הודה בגניבה"איש הגוזל את חברו ונשבע לבית הדי� שלא גנב ואח .6

 )ז,ה(? כמה צרי) להשיב לנגזל  .א

 ?כיצד נקרא קורב� זה. כדי שיתכפר לו צרי) להביא קורב�  .ב

? למי מחויב הגזל� להשיב את הגזילה, א* מת הנגזל ואי� לו יורשי* כגו� שהנגזל גר  .ג
 ) 'ח', ה(

  נזיר

"� )'ב',ו(? "'ה� לַ , ְלַהAִיר��ִ>י ַיְפִלא ִלְנ;ֹר ֶנֶדר ָנִזיר, ִאָ=ה�ִאי� א

 )איסורי* 4, י�'ג' ו(? מה* את האיסורי* החלי* על הנזיר .7

 :דינו של נזיר הנטמא למת .8

 )'ט',ו(? מי טהרה הוא סופרכמה י  .א

 ?מה הוא עושה ביו* זה  .ב

הא* יצטר) הנזיר להתחיל את  �)  ב"י', ו" (ִ>י ָטֵמא ִנְזר�, ְוַהEִָמי* ָהִרא�ִֹני* ִיDְל5"  .ג
 ? נזירותו מחדש

 

 ברכת כוהני�

? "ר לה*אמו"י את המילי* "כיצד מפרש רש –" ָלֶה*, <מ�ר  :ְ	ֵני ִיְ�ָרֵאל�>ֹה ְתָבְרכ5 ֶאת" .9
 )שני פירושי*, ג"כ', ו(

  ?פניו' יאר ה? ישמר)? יברכ) : י על ברכה זו והסבר את המילי*"עיי� ברש .10

 '?ז בפרק ו"כיצד רואי* זאת בפסוק כ –מסכי* לברכת* של הכהני* ' ה .11

 

 פרשת הנשיאי�

 )'ב',ז, י"רש(? מדוע זכו דווקא אנשי* אלו להתמנות כנשיאי* .12

מדוע לא התחילו ג* . נשיאי* בהקרבת הקורבנותביו* הקמת המשכ� מתחילי* ה .13
� )'ג', ז, י"רש(? בתרומת המשכ

  

  שבת שלו�
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