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ד"ה  תכנית מרכזיים ודגשים

 רש"י 
 מורהשיקול דעת העות לצהנקודות ו

להקטיר החלבים והאברים עד הבקר; מצות תרומת  –"תורת העולה" : ו-א

 על המזבח "אש תמידמצוות "הדשן; 

 . (יא-זפס' )מנחה קרבן , כיצד יש לטפל ב"תורת המנחה"

 - מנחת חינוך                     מנחות מיוחדות המובאות על ידי כהנים: טז:-יב

המובאת  - ומנחת חביתיןהמובאת על ידי כהן הדיוט ביום שנחנך לעבודה 

  "מחציתה בבקר ומחציתה בערב" –על ידי הכהן הגדול בכל יום 

 " "תורת החטאתכב: -יח

  ; "מנחת חינוך": "תורת"; תרומת הדשן; "אש תמיד"מושגים

 
ת פתה על רצוהנח )סילוק כמות של אפר מראש המזבח תרומת הדשן

אפשר להציע לפני התלמידים את דברי רש"י לפס' ד על כך  - המשכן/עזרה(

בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל " :שהכהן התורם את הדשן מחליף את בגדיו

משל ניתן להבין שמלאכת הוצאת הדשן נ, לאחר פענוח ה"ימזוג בהן כוס לרבו

חרות שהיתה על על הת המשנהלהביא את , אך עם זאת אולי פחותה בערכה

 ניתן ללמוד כי .(פרק ב )יומא,מדי בקר במקדש בה נפתחה עבודת היום  ,מצוה זו

  מאד. ונעלותנצרכות   – ראות פחותותיגם הפעולות שיכולות לה

להמחיש את ההתרגשות והייחוד של יום הכניסה לתפקיד, הבא  -"מנחת חינוך" 

 לאחר שנות הכנה והתלמדות
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