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  מעשרון עד ששים עשרון סולת חטה, לוג שמן לכל עשרון, קומץ לבונה אחד) ( מנחת נדבת יחיד – ויקרא פרק ב
  ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה: ֹסֶלתַליֹקָוק  ִמְנָחהְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן  (א)
א ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלֹבָנָתּה ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת ַאְזָּכָר ֶוֱהִביָאּה ֶאל ְּבֵני ַאֲהרֹ  (ב) ָתּה ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה ן ַהֹּכֲהִנים ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמ

  סי ְיֹקָוק: ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאּׁשֵ  (ג)  ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק:
ת ַּבֶּׁשֶמן ִמְנָחה ַמֲאֵפה ַתּנּורְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן  (ד)   ס: ּוְרִקיֵקי ַמּצוֹת ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ֹסֶלת ַחּלוֹת ַמֹּצת ְּבלּו
  ַמָּצה ִתְהֶיה: ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ָקְרָּבֶנ ַהַּמֲחַבתְוִאם ִמְנָחה ַעל  (ה)
  ס: ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא ִּתיםָּפתוֹת ֹאָתּה ּפִ  (ו)
  :ֹסֶלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה ָקְרָּבֶנ ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשתְוִאם  (ז)
  ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ֵמֵאֶּלה ַליֹקָוק ְוִהְקִריָבּה ֶאל ַהֹּכֵהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח: (ח)
 ֹּכֵהן ִמן ַהִּמְנָחה ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק:ְוֵהִרים הַ  (ט)
  ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיֹקָוק: (י)

א ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ  (יא) א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליֹקָוקָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליֹקָוק    :ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש 
א ַיֲעלּו ְלֵריַח ִניֹחַח: (יב)   ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו ֹאָתם ַלְיֹקָוק ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח 
א ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית ֱא ְוָכל ָקְרַּבן ִמְנָחְת ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח (יג)   סֶהי ֵמַעל ִמְנָחֶת ַעל ָּכל ָקְרָּבְנ ַּתְקִריב ֶמַלח: ְו
: ִמְנַחת ִּבּכּוִריםְוִאם ַּתְקִריב  (יד)   ַליֹקָוק ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶּגֶרׂש ַּכְרֶמל ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶרי
  פְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלֹבָנָתּה ִאֶּׁשה ַליֹקָוק:  (טז)  וא:ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה ְלֹבָנה ִמְנָחה ִה  (טו)

  

      מאפה תנור    
  מרחשת  מחבת  רקיקי מצות  חלות מצות  סלת  

  קידוש המנחה
  מביא את הסולת השמן והלבונה לבית המקדש ומקדש אותם בפיו קדושת דמים

  ם אותו בכלי שרת ומקדשם קדושת הגוףואח"כ שמי
  *נותן שמן לתוך הכלי ונותן הסולת עליו  הכנתן

  נותן שמן  נותן שמן  X  ן שאר השמןתנו  נותן שמן  מתן שמן השני
  בולל את השמן עם הסולת  בלילה
  ומערך אותו ומקטף פניו במים לש את המנחה ומחלקו לעשר חלקים  X  עשייתן

  רקעית התנוראופה אותה מצות בק  X  אפיה
  (חלות עריכה עבה ורקיקין עריכה דקה)

מניח את המנחה 
 במחבת (כלי שטוח)
ואופה אותה מצה 

  בתנור

מניח את המנחה 
במרחשת (כלי עמוק) 

ואופה אותה מצה 
  בתנור

  X  X  שמן משיחת
מושחן בשמן כמין 

  **)Xי יווני ("כ
X  X  

  X  פתיתה
 (ומבדילן) והולך לארבע פתות אותה פתים: כופל אותה לשתים וחוזר וכופלה

  ונותנן בכלי שרת היה כל חלק כזיתיופותת עד ש

  יציקת שמן
הנשאר יוצק שמן 

  על העיסה
X  X  

הנשאר יוצק שמן 
  על העיסה

הנשאר יוצק שמן 
  על העיסה

  הקרבתן

  נותן על המנחה הלבונה, ומגישה לקרן דרומית מערבית של המזבח.
  חה מצד השני ונותן את הקומץ לכלי שרת.***מסלק את הלבונה לצד אחד ואח"כ קומץ המנ

  מלקט את הלבונה מעל המנחה ושם אותה על הקומץ ומוליכן לראש המזבח.
  מולחן ומקטיר אותן על האש

  * י"א שהשמן הנשאר לכוהנים וי"א שחוזר ומושחן עד שיכלה השמן*  * לפי הרמב"ם אין מתן שמן בכלי במנחת מאפה תנור
  ן כי קרבה כולה על גבי המזבח.  וגם מולח את כולה ומקריבה כליל על המזבח.*** אין קומץ במנחת כה

   שמן) לוגעשרון סלת חטה וחצי  20( לחמי תודה – ויקרא פרק ז
  ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור ְוָכל ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת ַלֹּכֵהן ַהַּמְקִריב ֹאָתּה לֹו ִתְהֶיה: (ט)
  פְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ְּבֵני ַאֲהֹרן ִּתְהֶיה ִאיׁש ְּכָאִחיו:  (י)

  ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַליֹקָוק: (יא)
ת ּבַ  (יב) ת ַּבָּׁשֶמןִאם ַעל ּתוָֹדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתוָֹדה ַחּלוֹת ַמּצוֹת ְּבלּו ת ְּבלּו   :ֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצוֹת ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ְוֹסֶלת ֻמְרֶּבֶכת ַח
ת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרָּבנוֹ ַעל ֶזַבח ּתוַֹדת ְׁשָלָמיו (יג)   :ַעל ַח
  ק ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה:ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד ִמָּכל ָקְרָּבן ְּתרּוָמה ַליֹקָוק ַלֹּכֵהן ַהֹּזֵר  (יד)

  

  חלות חמץ  חלות מצה
  לחמי תודה

  חמץ  רבוכה  רקיקים  חלות
  חלות 40  חלות10  חלות10  חלות10  חלות10

  עשרון סלת 20  עשרון סלת10  עשרון סלת10
עשרון לכל  ⅓

  חלה
עשרון לכל  ⅓

  חלה
עשרון לכל  ⅓

  חלה
    עשרון לכל חלה

  חצי לוג שמן  אין שמן  שמן לוג ¼  לוג שמן ⅛  לוג שמן ⅛
  דומה  דומה למנחה מאפה תנור

  למנחת חביתין
    

  מצות רקיקי  מצות חלות


