
על המפה

סדר קדשים
מסכת מנחות ב'- ח'

פרשת שופטים
א'- ז' באלול )12-18 לאוגוסט(

מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף ב': ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות

ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות עֹוֶסֶקת ִּב"ְמָנחֹות" ֶׁשֻהְקְרבּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכָקְרָּבן. ַהְּמָנחֹות ֵהן 
ָקְרָּבנֹות ִמן ַהּצֹוֵמַח ְוֹלא ִמן ַהַחי, ְוָכל ַהְּמָנחֹות ָהיּו מּוָבאֹות ִמֹּסֶלת ִחִּטים, חּוץ 

עֹוִרים. ִמִּמְנַחת סֹוָטה ְוֹעֶמר ַהְּתנּוָפה, ֶׁשהּוְבאּו ִמן ַהּׂשְ

 ַמּדּוַע ַהְּתִפָּלה ָהֶאְמָצִעית ְמֻכָּנה ְּתִפַּלת "ִמְנָחה"?

ֶמׁש  ֵיׁש ְמָבֲאִרים ִּכי ָּכְך ְׁשָמּה, ִמְּפֵני ֶׁשְּזַמָּנּה הּוא ִּבְׁשעֹות ַאַחר ַהָּצֳהַרִים, ַּכֲאֶׁשר ַהּׁשֶ
ַמְתִחיָלה ִלְׁשקַֹע ְלֵעֶבר ְמקֹום ְמנּוָחָתּה, ִּכְבָיכֹול ,אּוָלם, ֵיׁש ִראׁשֹוִנים ֶׁשאֹוְמִרים 
ֶׁשְּזַמן ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ִנְקָרא ִמְנָחה, ִמּשּׁום ֶׁשְּבָׁשעֹות ֵאּלּו ָהָיה ְזַמן ַהְקָרַבת ִמְנַחת 

ַהָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ּוִמָּכאן ַּגם ֵׁשם ַהְּתִפָּלה, ֶׁשְּזַמָּנּה ְּבאֹוָתּה ֵעת .

גיליון 252

ַּדף ג': ֲעבֹודֹות ַהִּמְנָחה - ֵחֶלק א'

ְּבַמֲאָמר ֶזה ּוַבַּמֲאָמר ַהָּבא ִנְלַמד ַעל ֲעבֹודֹות ַהִּמְנָחה.

ְּבַמֶּסֶכת ְזָבִחים ָלַמְדנּו ֶׁשֵּיׁש ַאְרַּבע ֲעבֹודֹות ְּבָקְרָּבן ִמן ַהְּבֵהָמה.

א. ְׁשִחיָטה - ְׁשִחיַטת ַהָּקְרָּבן. ב. ַקָּבָלה - ַקָּבַלת ַּדם ַהָּקְרָּבן ִּבְכִלי.

ג. הֹוָלָכה - הֹוָלַכת ַהָּדם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח. ד. ְזִריָקה - ְזִריַקת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח.

ַּגם ַּבְּמָנחֹות ֶיְׁשָנן ַאְרַּבע ֲעבֹודֹות:

א. ְקִמיָצה - ַהֹּכֵהן ַמְכִניס ֶאת ַּכף ָידֹו ְלתֹוְך ַהִּמְנָחה, ְולֹוֵקַח ִמֶּמָּנה ֹקֶמץ. ֲעבֹוַדת 
ִחיָטה ְּבָקְרַּבן ְּבֵהָמה. ַהְּקִמיָצה ַמְקִּביָלה ַלֲעבֹוַדת ַהּׁשְ

ב. ַמַּתן ְּכִלי - ַהֹּכֵהן ַמִּניַח ִּבְכִלי ֶאת ֹקֶמץ ַהִּמְנָחה ֶׁשְּבַכף ָידֹו. ֲעבֹוָדה זֹו ַמְקִּביָלה 
ַלֲעבֹוַדת ַקָּבַלת ַּדם ָקְרַּבן ְּבֵהָמה.

ַּדף ד': ֲעבֹודֹות ַהִּמְנָחה - ֵחֶלק ב'

ג. הֹוָלָכה - ַהּכֵֹהן מֹוִליְך ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ַהְּכִלי ֶׁשְּבתֹוכֹו ִהִּניַח ֶאת ֹקֶמץ ַהִּמְנָחה. 
ֲעבֹוָדה זֹו ַמְקִּביָלה ַלֲעבֹוַדת הֹוָלַכת ַּדם ָקְרַּבן ְּבֵהָמה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח.

ד. ַהְקָטָרה - ַהֹּכֵהן ַמְקִטיר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ֹקֶמץ ַהִּמְנָחה. ֲעבֹוָדה זֹו ַמְקִּביָלה 
ִלְזִריַקת ַּדם ָקְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ֶׁשִהיא ָהֲעבֹוָדה ַהְמַכֶּפֶרת ַעל ַּבַעל ַהָּקְרָּבן.

ַקָּים ֶהְבֵּדל ֵּבין ְזָבִחים ִלְמָנחֹות, ְּבעֹוד ֶׁשִּבְזָבִחים ֵיׁש "ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים" ֶׁשֶּנֱאָכִלים 
ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ָּבֲעָזָרה ִּבְלַבד, ְוֵיׁש "ֳקָדִׁשים ַקִּלים" ַהֶּנֱאָכִלים ַּגם ַעל ְיֵדי ִיְׂשָרֵאל, 
ִּבירּוָׁשַלִים, ָּכל ַהְּמָנחֹות ֻמְגָּדרֹות ְּכ"ָקְדֵׁשי ֳקָדִׁשים" והן ֶּנֱאָכלֹות ַלֹּכֲהִנים ִּבְלַבד, 

ָּבֲעָזָרה.

מן התלמוד
סדר קדשים

מסכת מנחות, דף ד׳

הסבר: רב אומר שאם קמצו את מנחת העומר 
בטעות לשם מנחה אחרת היא פסולה, משום 
שמטרתה היא להתיר את אכילת התבואה 
החדשה, ואם קמצו אותה לא לשמה היא לא 

התירה.

נפקא – יוצא
מינכר – ניכר, ניכרת

"אמר רב: מנחת העומר שקמצה שלא לשמה 
פסולה, הואיל ובאת להתיר ולא התירה" 

דף לימוד
לימות השבוע
ולשולחן שבת

בס"ד

קיבוץ מעוז חיים 
מעוז חיים נמצא בעמק בית שאן, כ־5 ק"מ 
ממזרח לבית שאן. הוא שייך למועצה 
אזורית עמק המעיינות. הקיבוץ נוסד בשנת 
תרצ"ז )1937( במסגרת התיישבות חומה 
ומגדל. מקימי היישוב היו אנשי גרעין של 
"המחנות העולים" ועולים מפולין ומגרמניה. 
בתחילה נקרא הקיבוץ "מעוז", ובשנת 
תרצ"ח )1938( שונה שמו ל"מעוז חיים" על 
שם איש ההגנה חיים שטורמן, שנהרג עם 
שני חבריו כשהרכב בו נסעו עלה על מוקש. 
בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו במקום 
נחשפו שרידי בית כנסת עתיק עם רצפת 
פסיפס וציורי מנורת קנים, שהיה קיים 
מסוף המאה ה-5 ועד לאמצע המאה ה-7. 
כיום גרים בקיבוץ למעלה מ-400 תושבים.

ַמֶּסֶכת ְמָנחֹות 

מתחילים 
מסכת מנחות!

גן הרפתקאות במעוז חיים בתכנון גדעון שריג 
)Wikipedia, מיכאלי(



סעודת ערב שבת
3 דקות

4 דקות

7 דקות

מנה עיקריתמנת פתיחה

קינוח / מי אני?

מי 
אני

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2449 2448288329343340

מתן תורה -1311
יציאת 
מצרים

 דוד
המלך

 שלמה
המלך

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

-586
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 372839304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

3880

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

ו...מה 
דעתכם?

שהרגיש.לשכוח את העלבון מאד נעלב וקשה לו לבר מצווה שלו. נדב הלל לא הזמין אותו  מצד אחד:

מצד שני:

נדב לא באמת יודע מה 

הסיבה שהלל לא הזמין 

אותו, וגם אסור לנקום 

בחבר ואם הוא לא יזמין את 

הלל זו תהיה נקמה. אולי 

זו הזדמנות לסלוח להלל 

ולפתוח דף חדש?

בצלאל

דבר תורה לשולחן השבת
פרשתנו פותחת בחשיבות הגדולה של קיום 
מערכת משפט ישרה וצודקת בעם ישראל. 
באחד מן הפסוקים אומרת התורה- "צדק 
צדק תרדוף"- ויש לשאול מדוע חוזרת התורה 
פעמיים על המילה "צדק"? מה היא באה 

ללמד ולהדגיש?

ניתן לומר, שהיה אפשר לטעות ולחשוב 
שהדבר החשוב הוא להגיע לתוצאה של 
משפט צודק, גם אם הדרך דרכה הגענו 
לתוצאה זו איננה ישרה וצודקת. היה אפשר 
בדרך עקומה  לחשוב שמותר ללכת גם 
ובתחבולות, העיקר הוא שהתוצאה של 

משפט תהיה צודקת.

מלמדת אותנו התורה- "צדק צדק תרדוף"- 
לא רק אחר תוצאה של צדק תרדוף, אלא גם 
אחר דרך של צדק. המטרה איננה מקדשת 
את האמצעים אלא גם הם צריכים להיות 

צודקים, כשרים וישרים.

פלפול משפחתי לשולחן שבת    

לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי סוער-

נדב ישב עם הוריו כדי להחליט את מי מחבריו הוא יזמין לשבת 
בר המצווה שלו שתתקיים בעוד כחודש. לאחר שסיימו לכתוב 
את כל ההזמנות שאלה אמא: "נדב, לא שכחת להזמין את הלל?" 
ענה לה נדב: אני מאד מתלבט אם להזמין אותו כי הוא לא הזמין 

אותי לבר מצווה שלו שנערכה לפני כמה שבועות.

הייתי מורה לנבוכים ויד חזקה למאמינים. א. 
נולדתי בקורדובה בספרד, עבדתי כרופא המלך  ב. 

במצרים, ונקברתי בטבריה.
יום פטירתי הוא כ' בטבת תתקס"ה, 1204. ג. 

בשנת 1148 עזבה משפחתי את בספרד למרוקו  ד. 
ומשם למצרים. ביקרתי גם בארץ ישראל.

נאמר עליי- 'ממשה עד משה לא קם כמשה',  ה. 
וכינו אותי 'הנשר הגדול'.

באיזו תקופה חייתי?
סמנו בבקשה על ציר הזמן

למטה מתוך האפשרויות
הקיימות באיזו
תקופה חייתי.

רבי משה בן  מיימון- הרמב"ם.

בס"ד

?



7 דקות סעודת שבת

 5708
ה'תש"ח

5727
ה'תשכ"ז

5778
ה'תשע"ח

 1948
 הקמת
המדינה

1967 
 מלחמת

ששת הימים

2017 
 70 שנה
למדינה

70

 5323
ה'רמ"ח

 5657
ה'תר"ך

 5699
ה'תרצ"ט

 5707
ה'תש"ז

5260

רבי יוסף 
קארו

1500
העת

החדשה

 1897
הרצל

1939
שואה

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

4260465048005258

רבי סעדיה 
גאון

1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

סעודה שלישית
3 דקות 4 דקות

14 ספרי הי"ד  החזקה של  הרמב"ם.

1  .
הרמב"ם- רבי משה בן מיימון.

2  .
המלך מצרים, בארמון המלך.

3  .
את ספרו 'הי"ד החזקה'.

4  .
איגרת תימן.

5  .
הרמב"ם כונה 'הנשר הגדול'.

6  .
בשטר ועליו תמונת הרמב"ם.

7  .

השטר והסטטוסקופ. שני דברים  שלא היו באותה תקופה.
מתולדותיו

מנה עיקרית

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על 
השאלות הבאות:

מי האיש במרכז התמונה?  
במי מטפל האיש הזה ואיפה   

זה קורה?
מה מסמלת ידו השרירית   

של האיש במרכז התמונה?
איזו איגרת מפורסמת    

מחזיק בידו האיש מימין?
מה הקשר בין האיש במרכז   
התמונה לעוף מצד שמאל?

מה אוחז האיש השוכב   
על המיטה ביד ימין ואיך 

זה קשור לאיש במרכז 
התמונה?

מה לא הגיוני בציור?  

דבורה עומר )תרצ"ב-תשע"ג, 1932-2013(

הייתה סופרת ילדים ונוער. נולדה בקיבוץ מעוז חיים למשפחת מוסנזון. 
הוריה היו פעילים בהגנה, וכשהיתה בת 11 נהרגה אמה בתאונת אימונים. 
אביה ערך את עיתון הנוער העובד, "במעלה", בו פרסמה דבורה את 
סיפוריה הראשונים. היא למדה בסמינר אורנים ועבדה כמורה בארץ 
ובקנדה. בשנת תשט"ו )1955( החלה לכתוב בעיתון "דבר לילדים" 

מדור בשם "דפי תמר", שהפך אחר כך לספר. 
בעקבותיו כתבה עשרות ספרים נוספים והפכה 
לאחת הסופרות האהובות על הילדים והנוער 
בישראל. רבים מספריה מתארים את חייהן של 
דמויות היסטוריות כמו שרה אהרנסון, איתמר 
בן אב"י, דוד בן גוריון ואחרים. דבורה עומר 
זכתה בפרסים רבים על ספריה, ובשנת תשס"ו 
)2006( הוענק לה פרס ישראל על תרומתה 

לתרבות הישראלית.

יש בי 14 חלקים ונושאים- מדע,  א. 
אהבה, זמנים, נשים, קדושה 

,הפלאה, זרעים, עבודה, קורבנות 
טהרה, נזיקין, קנין, משפטים 

שופטים.
שמי הראשון היה 'משנה תורה'. ב. 
מי שכתב אותי היה  בן 32 בזמן  ג. 

הכתיבה.
הפסוק האחרון בתורה - "ולכל  ד. 

היד החזקה, ולכל המורא הגדול, 
אשר עשה משה לעיני כל 

ישראל", רומז לשמי.

2
1

3

4

5

6

7

קינוח / מי אני?

 דבורה עומר 
)Wikipedia ,יוסי צבקר(

? ?



יש לי מושג | ברכת חכם הרזים !
)600,000 איש(  ריבוא מישראל  הרואה שישים 
מכונסים במקום אחד, מברך "ברוך אתה ה' אלוקינו 
מלך העולם חכם הרזים". הברכה היא על כך שלמרות 
ריבויים של בני האדם ודעותיהם השונות, ה' יודע 

את כל מחשבותיהם ומה שבליבם.

בס"ד

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608

???שאלות השבוע
מה הֶהְבֵּדל ֵּבין ְזָבִחים ִלְמָנחֹות? א. 

מה פירוש ההלכה "ֵאין ְּכֵלי ַהַּלח ְמַקְּדִׁשים ֶאת  ב. 
ַהָּיֵבׁש, ְוֹלא ִמּדֹות ַהָּיֵבׁש ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהַּלח"?

ֵאיְך ֶהֱחִליפּו ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים במקדש? ג. 

ַמּדּוַע ַהְּתִפָּלה ָהֶאְמָצִעית ִנְקֵראת  ד. 
'ְּתִפַּלת ִמְנָחה?

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה 
 בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד הישראלי 

)לפי בחירתכם(. את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי 
 .talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף הפייסבוק 
של התלמוד הישראלי.

*בפיקוח רואה חשבון

סדר קודשים, ַמֶּסֶכת ְזָבִחים, דפים ה'- ח'

ַּדף ו': מֹור ּוְקִציָעה

ֶאָחד ִמַּסְמָמֵני ַהְּקֹטֶרת הּוא "מֹור", ַּכֶּנֱאַמר ַּבִּמְׁשָנה ַהְידּוָעה 
"ַהֳּצִרי ְוַהִצּפֹוֶרן… מֹור ּוְקִציָעה".

ָהַרְמַּב"ם בהלכות כלי המקדש, ַמְסִּביר ֶׁשּמֹור היה עשוי ומעובד 
מָּדם ֶׁשל ַחָּיה ששמה 'מוסק'. ַהַחָּיה ַהּזֹו ּדֹוָמה ִלְצִבי ְוַהָּדם ָצרּור 
ְּבִבְטָנּה. תנאי לשימוש בדם הזה לצורך סממן הקטורת הוא 

היותה של ַהַחָּיה ַהּזֹו ְּכֵׁשָרה.

ַּדף ז': ֶלֶחם ַהָּפִנים

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָעַמד ֻׁשְלַחן ַהָּזָהב, ֶׁשָעָליו ִהִּניחּו ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים. 
ְלָחן, ּוְבָכל ַׁשָּבת  ֶלֶחם ַהָּפִנים ָעַמד ְּבֶמֶׁשְך ָׁשבּוַע ָיִמים ַעל ַהּׁשֻ
ֶהֱחִליפּוהּו ְּבֶלֶחם ָחָדׁש ְוֶאת ַהֶּלֶחם ַהּקֹוֵדם ָאְכלּו ַהֹּכֲהִנים. ַעל 
ְלָחן ָעְמדּו ְׁשֵני ֵּכִלים ְּבֵׁשם "ְּבִזיִכים", ֶׁשְּבתֹוָכם ָהְיָתה ְלבֹוָנה,  ַהּׁשֻ

ְוַגם אֹוָתם ֶהֱחִליפּו ְּבָכל ַׁשָּבת.

ַהתלמוד ְמַסֶּפר ֵּכיַצד ֶהֱחִליפּו ְּבָכל ַׁשָּבת ֶאת ֶלֶחם ַהָּפִנים ְוֶאת 
ַהְּבִזיִכים:

ַאְרָּבָעה ּכֲֹהִנים ִנְכְנסּו ַלֵהיָכל, ֶׁשּבֹו ֻׁשְלַחן ַהָּזָהב, ְׁשַנִים ֵמֶהם 
ָנְׂשאּו ֶאת ַהְּלָחִמים ַהֲחָדִׁשים ּוְׁשַנִים ֵמֶהם ָנְׂשאּו ְּבִזיִכים. ַאְרָּבָעה 
ֹּכֲהִנים ִנְכְנסּו עֹוד ִלְפֵניֶהם, ְׁשַנִים ֵמֶהם ְּכֵדי ָלַקַחת ֶאת ֶלֶחם 

ַהָּפִנים ַהּקֹוֵדם, ּוְׁשַנִים ֵמֶהם ְּכֵדי ִלֹּטל ֶאת ַהְּבִזיִכים ַהּקֹוְדִמים.

ְלָחן, ַהֹּכֲהִנים ִעם ַהֶּלֶחם ֶהָחָדׁש  ֵני ְקצֹות ַהּׁשֻ ֵהם ֶנֶעְמדּו ִמּׁשְ
ִני ִהְתִחילּו ִלְמׁשְֹך  ִהְתִחילּו ְלַהְכִניסֹו ִלְמקֹומֹו, ְוַהּכֲֹהִנים ֵמַהַּצד ַהּׁשֵ
ֶאת ַהֶּלֶחם ַהּקֹוֵדם, ָּכְך ֹלא ָהָיה ֶרַגע ֶאָחד ֶׁשּבֹו ֹלא ָהָיה ֶלֶחם ַהָּפִנים 

ַעל ֻׁשְלַחן ַהָּזָהב.

ַּדף ח': כלי מדידה במקדש

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו ֵּכִלים ֶׁשּנֹוֲעדּו ִלְמֹּדד ָּבֶהם ְּדָבִרים ְיֵבִׁשים, 
ְלָמָׁשל, ֶקַמח, ֹסֶלת ָועֹוד. ָהיּו ַּגם ֵּכִלים ֶׁשּנֹוֲעדּו ִלְמֹּדד נֹוְזִלים, 

ְלָמָׁשל, ַיִין, ֶׁשֶמן ָוַמִים.

ִאם ִהְכִניסּו ַיִין, ְלָמָׁשל, ִלְכִלי ֶׁשּמֹוְדִדים ּבֹו ְּדָבִרים ְיֵבִׁשים - ֵאין 
ַהַּיִין ִנְהֶיה ָקדֹוׁש. ִאם ִהְכִניסּו ֹסֶלת, ְלָמָׁשל, ִלְכִלי ֶׁשּמֹוְדִדים ּבֹו 

ַיִין - ֵאין ַהֹּסֶלת ִנְהֵיית ְקדֹוָׁשה.

ְוָכְך ֶנֱאַמר ַּבֲהָלָכה זֹו: "ֵאין ְּכֵלי ַהַּלח ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהָּיֵבׁש, ְוֹלא 
ִמּדֹות ַהָּיֵבׁש ְמַקְּדִׁשים ֶאת ַהַּלח".

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

ַּדף ה': "ַמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל" 

האם ֻמָּתר ְלַהְקִריב ְּכָקְרַּבן ּבֱהַמת ְטֵרָפה ֶׁשעֹוֶמֶדת ָלמּות?

ַּבָּנִביא ְיֶחְזֵקאל ֶנֱאַמר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיִביאּו ָקְרָּבנֹות "ְוֶׂשה ַאַחת ִמן 
ַהֹּצאן ִמן ַהָּמאַתִים ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל ְלִמְנָחה ּוְלעֹוָלה ְוִלְׁשָלִמים 

ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם".

ַמּדּוַע ַהָּנִביא אֹוֵמר ְלָהִביא "ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל"?

ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו, ֶׁשֶאְפָׁשר ְלָהִביא ָקְרָּבנֹות ַרק ִמִּדְבֵרי ַמֲאָכל ֶׁשְּכֵׁשִרים 
ְלִיְׂשָרֵאל ַלֲאִכיָלה, ּוֵמַאַחר ֶׁשְּבֵהָמה ְטֵרָפה ֲאסּוָרה ַלֲאִכיָלה, ָאסּור 

ְלַהְקִריָבּה ְּכָקְרָּבן.

בעלון למדנו על ארבע עבודות שנעשות בקרבן 
בהמה, וארבע עבודות שנעשות במנחות.

כל העבודות התערבבו. סדרו אותן לפי הסדר הנכון 
בטבלה:

זריקה, קמיצה, הולכה, מתן כלי, הקטרה, הולכה, 
קבלה, שחיטה

מה הסדר?

מנחהקרבן בהמה


