
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ח, 2018 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  —  )16x4(  —  פרק ראשון 

נקודות  36  —  )12x3(  — 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

ב"תקופת הזוגות" עמדו בראש העם שני חכמים.   א.  

ציין את התפקיד של כל אחד מהם.       )5 נקודות(

מה היה עיקר פועלם של האמוראים?    )1( ב.  

התלמוד הבבלי התקבל בכל תפוצות ישראל ואילו בתלמוד הירושלמי עסקו מעטים.    )2( 

כתוב סיבה אחת לעובדה זו.

)8 נקודות(

הרמ"א כתב את החיבור "המפה".   ג.  

מהו התוכן של חיבור זה?       )3 נקודות(

תפילה  .2

מדוע יש ליטול ידיים בבוקר? כתוב שני טעמים.       )8 נקודות( א.  

מדוע צריך להתכונן לקראת התפילה?  )1( ב.  

מדוע יש לבטא את מילות התפילה בפה ולא די להתפלל בלב בלבד? כתוב טעם אחד.   )2(

)8 נקודות(

ברכות   . 3

לי יהיה כשר לנטילת ידיים.        )5 נקודות( ָנִאים כדי שּכְ כתוב שני ּתְ א.  

בברכת המזון יש ארבע ברכות.   )1(  ב.  

כתוב את השם של שתיים מן הברכות, וָפֵרט בקצרה את התוכן של כל אחת משתי הברכות שכתבת.   

בשבתות ובמועדים מוסיפים תוספות בברכת המזון.   )2( 

ציין תוספת אחת, וכתוב אם מוסיפים אותה בשבת או במועד.

)11 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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שבת   .4

לאחר קריאת התורה בשבת קוראים "הפטרה".   א.  

הסבר מהי הפטרה.      )4 נקודות(

בימות החול מתפללים שלוש תפילות, ובשבת מתפללים עוד תפילה. ב.  

מהי תפילה זו, ומדוע תיקנו חכמים תפילה זו?       )6 נקודות(  

מהו הזמן בשבת שבו אוכלים סעודה שלישית?  )1( ג.  

כתוב הבדל הלכתי אחד בין סעודה שלישית לשאר סעודות השבת.  )2(

)6 נקודות(

מועדים — ימי בין המָצרים  .5

כתוב שתי פעולות שנוהגים לא לעשות בימי בין המצרים.   )1( א. 

כתוב אירוע אחד שקרה בי"ז בתמוז ושני אירועים שקרו בתשעה באב.  )2(

)10 נקודות(

אחד מן העינויים בתשעה באב הוא האיסור לאכול ולשתות.   )1(  ב. 

כתוב עינוי נוסף שיש בתשעה באב.  

איזו מגילה קוראים בתשעה באב?  )2(

)6 נקודות(

/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(.

הלכות כשרות  .6

אחד מן התחומים שמחלקת הכשרות ברבנות הראשית מפקחת עליהם הוא תחום הבשר. א.  

הסבר עניין אחד בתחום הבשר שיש לפקח עליו.       )4 נקודות(

שני חברים טובים רוצים לאכול יחד. אחד מהם רוצה לאכול בשר והאחר רוצה לאכול עוגת גבינה.   )1( ב.  

כתוב פעולה אחת שעליהם לעשות כדי שיוכלו לאכול על אותו שולחן.  

ח טעם מרק בשרי ומיד לאחר מכן רצה לאכול מאכל חלבי. ַטּבָ  )2( 

באיזה מקרה די שישטוף את פיו?

)8 נקודות(

מועדים — שמיני עצרת ושמחת תורה  .7

כתוב שתי הלכות שמוכיחות ששמיני עצרת הוא חג בפני עצמו ואינו נכלל בחג הסוכות.   )1( א.  

בארץ־ישראל שמיני עצרת הוא גם חג "שמחת תורה".    )2( 

על מה שמחים ב"שמחת תורה"?

)7 נקודות(

בשמחת תורה שני "חתנים" עולים לתורה.  ב. 

ציין את הכינוי של כל אחד מן "החתנים" האלה, וכתוב איזה חלק בתורה קורא כל אחד מהם.      )5 נקודות(

חודש אדר   .8

ציין שתיים מ"ארבע הפרשיות", והסבר בקצרה את התוכן שלהן.      )8 נקודות( א. 

אחת מן המצוות בפורים היא מתנות לאביונים.  ב. 

כתוב כמה מתנות יש לתת, ולכמה אביונים יש לתת מתנות אלה.       )4 נקודות(

מצוות — ברית מילה ופדיון הבן   . 9

תינוק שנולד במוצאי שבת — באיזה יום יערכו את ברית המילה שלו? נמק את תשובתך.  )1( א. 

אדם מבוגר שהוריו לא מלו אותו בילדותו – מה עליו לעשות?   )2(

)6 נקודות(

ִמצווה לפדות בן בכור.  ב. 

כמה ימים לאחר הולדת הבן מקיימים מצווה זו?  )1(

כתוב שני מצבים שבהם לא פודים בן בכור.  )2(

)6 נקודות(


