


'ז-'א' פס. אכילת תרומה בקדושה

:ביחס לקדושתםלכהניםשתי אזהרות 

('ב' פס. )אזהרה שלא לעבוד בקודשים בימי טומאתם1.

אזהרה שלא לאכול קודשים בזמן טומאתם 2.

.והעונש לכך כרת



אדם הרוצה  . ה"לבין הקבי"עמהם המקשרים בין הכהנים

.הכהניםעל היבול שנתן לו עושה זאת באמצעות ' להודות לה

חוץ מהקודשים הכוהנים זוכים בשל עבודתם  

.מתנות כהונה24-ל

:מתנות הכהונה מתחלקות לשתיים

שלמים המותרים  , למשל חטאת-קודשי מקדש. 1

.באכילה רק בירושלים או במקדש

-למשל תרומה חלה-קודשי גבול. 2

.נאכלים בכל גבול ישראל





ר ְיהָוהא אֹמרֹמֶשה -ֶאל, ַוְיַדבֵּ ר  ב.לֵּ ַדבֵּ
יְוִיָנְזרּו, ָבָניו-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ֶאל י ְבנֵּ - ִמָקְדשֵּ

ל ם ָקְדִשי-ֶאת, ְולֹא ְיַחְללּו, ִיְשָראֵּ --שֵּ
ם ַמְקִדִשים ִלי ֲאִני  , ֲאֶשר הֵּ

ֶהםג.ְיהָוה יֶכם, ֱאֹמר ֲאלֵּ -ָכלְלֹדֹרתֵּ
-ַזְרֲעֶכם ֶאל-ִיְקַרב ִמָכל-ִאיש ֲאֶשר

י ָדִשים ֲאֶשר ַיְקִדישּו ְבנֵּ ל -ַהקֳּ ִיְשָראֵּ
ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש  :ָעָליו, ְוֻטְמָאתֹו, ַליהָוה
.ֲאִני ְיהָוה--ִמְלָפַני, ַהִהוא

כבויקרא פרק 
בטומאה( בשר קרבנות)=האיסור לאכול קדשים 



ְוהּוא , ִאיש ִאיש ִמֶזַרע ַאֲהֹרןד
ָדִשים לֹא יֹאַכל--אֹו  ַעד ֲאֶשר , ַבקֳּ

עַ ; ִיְטָהר א-ְבָכל, ְוַהֹנגֵּ -ְטמֵּ
ה...ֶנֶפש

; לֹו-ֲאֶשר ִיְטָמא
ֶנֶפש ֲאֶשר ו.ֻטְמָאתֹוְלֹכל 

ָהָעֶרב-ְוָטְמָאה ַעד, בֹו-ִתַגע

ְוַאַחר 
ָדִשים-יֹאַכל ִמן .ִכי ַלְחמֹו הּוא, ַהקֳּ

:סוגי הטומאה הנזכרים בפסוקים
1.___________________

2.___________________

3.___________________

4.___________________

:התנאים לטהרהשני
1.___________________

2.___________________



ָפה לֹא יֹאַכלח ָלה ּוְטרֵּ -ְלָטְמָאה, ְנבֵּ
, ִמְשַמְרִתי-ְוָשְמרּו ֶאתט.ְיהָוה, ֲאִני:ָבּה

ְטאִיְשאּו-ְולֹא תּו בֹו,  ָעָליו חֵּ ִכי  , ּומֵּ
,  ָזר-ָכלי.ְמַקְדָשם, ֲאִני ְיהָוה:ְיַחְלֻלהּו

ב כֵֹּהן ְוָשִכיר; יֹאַכל ֹקֶדש-לֹא -לֹא, ּתֹושַׁ
ןיא .יֹאַכל ֹקֶדש , ְוֹכהֵּ

ם יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו ויב.הֵּ
ִבְתרּוַמת  , ִהוא:

ל ָדִשים לֹא תֹאכֵּ .ַהקֳּ

:לאכול מהקדשיםמותר למי 
כהן טהור. 1
2.___________________

3.___________________



ן ִכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוָשה-ּוַבתיג ,  ֹכהֵּ

ין ָלּה ְוֶזַרע אֵּ

ית ָאִביָה ִכְנעּוֶריהָ -ְוָשָבה ֶאל ִמֶלֶחם , בֵּ
ל .יֹאַכל בֹו-לֹא, ָזר-ְוָכל; ָאִביָה תֹאכֵּ



ן ֶאת,  ָעָליוֲחִמִשיתֹוְוָיַסף --יֹאַכל ֹקֶדש ִבְשָגָגה-ִכי, ְוִאישיד -ְוָנַתן ַלֹכהֵּ
ל-ֶאת, ְולֹא ְיַחְללּוטו.ַהֹקֶדש י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ ת ֲאֶשר--ָקְדשֵּ ,  ָיִרימּו-אֵּ
יֶהם-ְבָאְכָלם ֶאת, ַאְשָמהֲעֹוןְוִהִשיאּו אֹוָתם טז.ַליהָוה ,  ִכי ֲאִני ְיהָוה:ָקְדשֵּ

.ְמַקְדָשם

ערך בשר הקרבן  
שנאכל בטומאה

?כמה ישלם

100₪

200₪

400₪

80₪

..בואו נחשב



ר ְיהָוהיז אֹמרֹמֶשה -ֶאל, ַוְיַדבֵּ ר ֶאליח.לֵּ ְוֶאל  , ָבָניו-ַאֲהֹרן ְוֶאל-ַדבֵּ
ל-ָכל י ִיְשָראֵּ ֶהם, ְוָאַמְרָת , ְבנֵּ ל ּוִמן:ֲאלֵּ ית ִיְשָראֵּ ר  -ִאיש ִאיש ִמבֵּ ַהגֵּ

ל יֶהם -ֲאֶשר ַיְקִריב ָקְרָבנֹו ְלָכל, ְבִיְשָראֵּ -ֲאֶשר, ִנְדבֹוָתם-ּוְלָכלִנְדרֵּ

ָבָקר--ָּתִמים ָזָכר:ִלְרֹצְנֶכםיט.ְלֹעָלה, ַיְקִריבּו ַליהָוה ,  בַׁ
ְכָשִבים רכ.ּוָבִעִזיםבַׁ ְקִריבּו, בֹו מּום-כֹּל ֲאשֶׁ ֹּא תַׁ לֹא -ִכי:ל

.ִיְהֶיה ָלֶכם, ְלָרצֹון



ב"פרק כ-משחק  
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