
כיצד מתחיל 
תהליך של חזרה  

?בתשובה



הגדולהכהןעבודת

הכיפוריםביום

 מהם שני הפעולות
הראשונות שמבצע  

כהכנה  –הכהן 
('ד' פס)? לעבודה



הקרבת הקורבנות ביום הכיפורים

על איזה קרבן 
'?ו' מדובר בפס

מצאי היכן  
מוזכר קורבן 

?זה שוב



"וכיפר בעדו ובעד ביתווהקריב אהרון את פר החטאת אשר לו "

?מהי הפעולה

מדוע היא נעשית  
?פעמיים



4עבודה בחוברת בעמוד 



הגורלות
'י-'פסוקים ז, ז"פרק ט



וידוי שני
א"פסוק י, ז"פרק ט



5עבודה בחוברת בעמוד 



הקטורתהקטרת
ג"י-ב"פסוקים י





כניסה שניה ושלישית  
לקודש הקודשים

ו"ט-ד"י' פס



6עבודה בחוברת בעמוד 



:הפסוקאתלחלקנסי
"  וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל

ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאוהל  
"מועד השוכן איתם בתוך טומאתם



'כ-ח"י' פס

לאיזה מזבח יוצא 
?הכהן

מה הוא עושה עם 
?דם הפר והשעיר

והזה עליו מן  "
למה  –" הדם

הכוונה במילה  
?"עליו"



?כמה הזאות בסך הכל



7עבודה בחוברת בעמוד 



ניזכר

?כמה פעמים התוודה הכהן הגדול עד כה

?על מי התוודה בכל אחת מהפעמים



,  שלב שמיני
ב"כ-'כ' פס

על מי מתוודה הכהן  –וידוי שלישי 
?הגדול

בניעוונותכלאתעליווהתוודה..."
לכלפשעיהםכלואתישראל

ראשעלאותםונתןחטאתם
"...השעיר



:שלושה סוגי עבירות

עבירות –' עוונות'
מתוך , שעשו במזיד

.תאוות היצר

עבירות –' פשעים'
שעשו במזיד בכדי 

להכעיס את 
.ה"הקב

עבירות –' חטאים'
.שעשו בשוגג



,  שלב שמיני
ב"כ-'כ' פס

?מה נושא עמו השעיר בדרך לעזאזל

?עם מי נשלח השעיר

?מדוע נקרא כך

?לאן נשלח השעיר

?מדוע המקום נקרא כך



ובא אהרון אל "
אוהל מועד ופשט  

את בגדי הבד  
אשר לבש בבואו  

אל הקודש  
"והניחם שם

לשם מה חוזר אהרון אל קודש הקודשים?

שםוהניחם"מהמיליםנלמדמה"?



נסכם במחברת

ובא אהרון אל אוהל מועד: "ג"כ' פס"

 לשם הוצאת –זוהי כניסתו האחרונה של אהרון לקודש הקודשים
פעולה זו נעשתה בסוף היום . הכף והמחתה בהם השתמש לקטורת

.בבגדי זהב

"והניחם שם... ופשט את בגדי הבד"

  מכאן למדים שאת בגדי הלבן של יום כיפור היו גונזים בכל שנה
.ומכינים בגדים חדשים לשנה הבאה



ד"כ' פס, שלב תשיעי

מדוע  , נסי להבין
בשלב זה הכהן  
לובש את בגדי  

?הזהב

ויצא ועשה את "
"עולתו



ה"כ' פס "ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה"



ו"כ' פס  בחזרתו מעזאזל" איש העיתי"מה צריך לעשות?



ח"כ-ז"כ' פס, שלב עשירי

במה עוד נשאר להתעסק?



מה נדרש מבני ישראל ביום לדורותהכיפוריםיוםמצוות
?הכיפורים


