
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

005384 מספר השאלון:   

תורה שבעל פה
דינים ומבוא — שאלון לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  64  —  )16#4(  —  פרק ראשון 

נקודות  36  —  )12#3(  — פרק שני 

נקודות  100  — סה"כ     

מילון עברי־לועזי / לועזי־עברי. חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

אין. הוראות מיוחדות:  ד. 

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון   )64 נקודות(

ענה על ארבע מן השאלות 5-1 )לכל שאלה – 16 נקודות(.

מבוא לתורה שבעל פה  .1

כתוב תקנה אחת שתיקן רבן יוחנן בן זכאי, וַציין את המטרה של תקנה זו.         )8 נקודות( א.  

מהי ספרות השו"ת, ומדוע יש צורך בספרות השו"ת?         )8 נקודות( ב.  

הלכות כשרות  .2

בעת הזמנת אוכל במסעדה צריך לבדוק אם יש תעודת כשרות למסעדה. אולם בקניית בקבוק שתייה בחנות    )1( א. 

צריך לבדוק אם יש חותמת כשרות על הבקבוק.  הסבר את הסיבה להבדל זה.  

כתוב הבדל אחד בין כשרות "רגילה" ובין כשרות "מהודרת".   )2(

)8 נקודות(

הסבר את הכלל ההלכתי "ֵעד אחד נאמן באיסורים".   )1( ב.  

על פי כלל זה, אפשר לסמוך על תעודת כשרות. הסבר קביעה זו.  )2(

)8 נקודות(

תפילה   . 3

מדוע תיקנו חז"ל נוסח תפילה קבוע? כתוב שתי סיבות.         )8 נקודות( א. 

מדוע עדיף להתפלל בציבור מלהתפלל תפילת יחיד? כתוב שתי סיבות.         )8 נקודות( ב. 

מועדים — ימים נוראים   .4

מה הם שלושת השלבים של חזרה בתשובה?         )7 נקודות( א.  

"מלכויות", "זיכרונות" ו"שופרות" הן ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה.   ב.  

מהו הנושא של כל אחת מן הברכות האלה?         )9 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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מועדים — פסח ושבועות  .5

לפני פסח יש לעשות "בדיקת חמץ" ו"ביעור חמץ".   א. 

מהי "בדיקת חמץ", ומתי עושים בדיקה זו?   )1(

מהו "ביעור חמץ", ומתי עושים ביעור זה?  )2(

)8 נקודות(

כתוב שלושה מן המנהגים של חג השבועות.         )8 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 4/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

פרק שני   )36 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 9-6 )לכל שאלה – 12 נקודות(.

בין אדם לחברו  .6

מדוע אסור לגנוב על מנת להחזיר?  )1( א. 

הסבר מדוע אסור לקנות מאדם ֵחֶפץ שהוא גנב מאדם אחר.  )2(

)8 נקודות(

"ְוָעִׂשיָת ַּמֲעֶקה ְלַגֶּגָך" )דברים, כ"ב, ח'(.  ב. 

חכמים פירשו שבציווי זה לא מדובר רק ב"גג" וב"מעקה".    

על פי הפירוש של חכמים, כתוב דוגמה אחת למצווה זו.        )4 נקודות(

ברכות  .7

הסבר מדוע מברכים לפני האכילה.      )4 נקודות( א.  

כתוב שלושה סוגי מאכלים שמברכים אחרי אכילתם ברכה אחת "מעין שלוש".  )1(  ב. 

מדוע הברכה "מעין שלוש" נקראת בשם זה?  )2( 

)8 נקודות(

שבת   .8

שמירת השבת מזכירה לאדם שני אירועים חשובים שהיו בעבר. כתוב מה הם שני האירועים.  )1(  א. 

הסבר כיצד "מוסיפים מחול על הקודש".  )2( 

)8 נקודות(

בשבת מברכים ברכת המוציא על שני כיכרות של לחם.  ב. 

מהי הסיבה שמברכים על שני כיכרות לחם ולא על כיכר אחד?      )4 נקודות(

מצוות   . 9

במצוות ביקור חולים נכללות שתי פעולות. א. 

מה הן שתי הפעולות האלה?      )5 נקודות(  

מהו המעשר שצריך להפריש בשנה הראשונה והשנייה לשמיטה )נוסף על מעשר ראשון(?   )1( ב. 

מהו המעשר שצריך להפריש בשנה השלישית לשמיטה )נוסף על מעשר ראשון(?  )2(

)4 נקודות(

הסבר מהו "איסור עורלה".        )3 נקודות( ג. 


