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 קרבן תמיד–במדבר פרק כח 
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  : ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניחִֹחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו)ב(
  :ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמידיבּו ַליקָֹוק  ְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִר)ג(
  :ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים )ד(
  : ַהִהין ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְלִמְנָחה ְּבלּוָלה ְּבֶׁשֶמן ָּכִתית ְרִביִעת)ה(
  : עַֹלת ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה ְּבַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַליקָֹוק)ו(
  : ַּבּקֶֹדׁש ַהֵּסְך ֶנֶסְך ֵׁשָכר ַליקָֹוקְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד )ז(
  פ:  ּוְכִנְסּכֹו ַּתֲעֶׂשה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוֵאת ַהֶּכֶבׂש ַהֵּׁשִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים ְּכִמְנַחת ַהּבֶֹקר)ח(
  

 מוספי שבת–במדבר פרק כח 
  :ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ּוְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְוִנְסּכֹו ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת )ט(
  ס: ת ַהָּתִמיד ְוִנְסָּכּה עַֹלת ַׁשַּבת ְּבַׁשַּבּתֹו ַעל עַֹל)י(

 

 יום טוב ראשון של החג–במדבר פרק כט 
  : ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליקָֹוק ִׁשְבַעת ָיִמים)יב(
  :ִָּרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם ִיְהיּוֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק פ ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה )יג(
  :רִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלםּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ִלְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂש )יד(
  :ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים )טו(
  ס:  ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה)טז(
  

  יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבתמנחת נסכים ל
  יין  שמן  סולת    

  X 13 = 78)  ההין½( לוג X 13 = 78  6)  ההין½( לוג X 13 = 39 6 עשרון 3  פרים 13
  X 2 =   8)  ההין⅓( לוג X 2 =   8  4)  ההין⅓( לוג X 2    =4  4 עשרון 2  אילים 2

ט ראשון "יו
 של חג
  X 14 = 42)  ההין¼( לוג X 14 = 42  3)  ההין¼( לוג X 14 = 14 3 עשרון 1 כבשים 14  הסוכות

  X 2 =   6)  ההין¼( לוג X 2 =   6  3)  ההין¼( לוג X 2    =2  3 עשרון 1  כבשים 2 מוספי שבת

 X 2 =   6)  ההין¼( לוג X 2 =   6 3)  ההין¼( לוג X 2   = 2  3 עשרון 1  כבשים 2  תמידין

   לוג140   לוג140   עשרון61    
 

  נותבקר
  נקבה זכר  

 שנה  ימים עד בן Heifer Calf 8 עגלה Calf עגל  Cattle בקר שנה שנייה ושלישית Heifer/Cow פרה Bull פר
  ימים עד בן שנהLamb 8 טליה\כשבה\כבשה Lamb טלה\כשב\כבשSheep כבשים *שנה שנייה Ewe רחל Ram איל
 Flocks צאן שנה שנייה Doe תישה\רהשעי Buck תיש\שעיר

  ימים עד בן שנהDoeling 8 גדיה Kid גדי Goats עזים
 עד תחלת ציהוב Young Dove or Pigeon בני יונה  Fowl ףוע משיזהיבו Turtledove תורים

  א על כבש או איל מכשיר כשאין קפידב,ט"ב ורצ,א"מנחת חינוך במצוה קמ, איל בשלשים ימים ראשונים לשנה שנייה נקרא פלגס ופסול לקרבן* 
  

  עופות

  1 

  בן יונה  תור
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  בהמות
 פרה ועגל פר

  
 רחל וטלה איל

  
 גדי שעיר

 
 שעירה וגדיה

 
  2 




