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  מילי� ארמיות ומושגי�  . ב
  .הק� בעיגול את התשובה הנכונה  

  : ה�"תנ,ָריושבי ְק"  .1

  . בעלי קרונות. ג. אנשי� בטלי� שעוסקי� בדבר שיחה. ב. תלמידי חכמי�. א  

  .בעלי מלאכה שעומדי� בקרנות הרחוב ומחכי� לעבודה. ד  

  : ה�"י�יִסִרי ְתֵלֲעַ�"  . 2

  . בעלי חנויות שמתקני� תריסי�. ג.  מתקני תריסי�.ב. תלמידי חכמי�. א  

  .בעלי מלאכה שעומדי� בקרנות הרחוב ומחכי� לעבודה. ד

  : פירושו"י ליהֵעיָ�ִמ"  .3

  .צרי( היה לומר. ד. נראה לו. ג. אי� לו בעיה. ב. היתה לו בעיה. א  

  : פירושו"�יַניִ-ְיָח"  .4

  .אי� אנו מרגישי�. ד.  מרגישי�אנו. ג. אנו חוששי�. ב.  אי� אנו חוששי�. א  

  : פירושו"ה�ק�ְ/."   .5

  .סלחו לו. ד. השאירו אותו. ג. העלוהו. ב. הורידוהו. א  

  : ה� אנשי�"י�יִקִתְו"  .6

אנשי� . ג. שיש לה� וותק בעבודה. ב. שגרי� הרבה זמ� באותו מקו�. א  

  .אנשי� המדקדקי� במצוות. ד. שמספרי� סיפורי� ישני�

  : פירושו"יֵדר,0ְיִאְל"  . 7

  .להתכוו�. ד. להפציר. ג. להתבלבל. ב. להיות טרד�. א  

  : הוא".ְגָרא"פירוש המילה   .8

  .זיכרו�. ד. כוונה. ג. שכר. ב. תפילה. א  

  : הוא"עַליְקִא"פירוש המילה   .9

  .בנה. ד. הזדמ�. ג. כיוו�. ב. קלע. א  

  .מקו�. ד. שמא. ג. מדוע. ב. מה. א :  הוא".ַמאי"פירוש המילה   .10

  .מקו�. ד. שמא. ג. מדוע. ב. מה. א  :  הוא"דילמא"פירוש המילה   . 11

  .לא. ד. כ�. ג. יש. ב. ֵאי�. א  :  הוא"ִאיָ"א"פירוש המילה   .12

  .לא. ד. כ�. ג. יש. ב. ֵאי�. א  :     הוא"ִאי�"פירוש המילה   . 13

  .לא. ד. �כ. ג. יש. ב. ֵאי�. א  :   הוא"ֵלית"פירוש המילה   .14

  .חמתו. ד. אשתו. ג. בנו. ב. בתו. א: הוא" ְדֵביְתה�"פירוש המילה   .15

  .איפה. ד. אי(. ג. כא�. ב. ש�. א  :  הוא"ָהָכא"פירוש המילה   .16

  .איפה. ד. אי(. ג. כא�. ב. ש�. א :  הוא"ָהָת�"פירוש המילה   .17

  .תפילה. ד. יתפללו. ג. מתפללי�. ב. מתפלל. א  :   פירושה"ְצל,ָתא"המילה   .18

  .בושה. ד. רע. ג. יפה. ב. טוב. א    :   פירושה"יָ-אִ�"המילה   .19

  .עיר. ד. ישוב. ג. כפר. ב. אר . א    :  פירושה"ָמָתא"המילה   .20
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  'עד ת' א  . ג
  ' ב7' אשר התשובות עליה� מסודרות על סדר הא,  שאלות22לפני4   

  ____   _____ _תפילת השחר עד  : ההלכה היא: השל�  .א

  _____   _____לא מינו את רבי יהושע ב� חנניה כי הוא היה : השל�  .ב

  _____.  בביתו התפלל רב של שבת בערב שבת  .ג

  _____ . רבי אלעזר ב� עזריה נמל( בה א� להיות ראש ישיבה  .ד

  _____. זהמילה בארמית שמשמעה   .ה

_____   מוד על רגל( ע: רב� גמליאל אמר לרבי יהושע ב� חנניה) השל�(  .ו

_____  

  _____.  חכמי�עליהבתחילה היתה מותרת ואחר כ( גזרו   .ז

  _____   _____. המתורגמ� של רב� גמליאל  .ח

: אמר רבי עקיבא לרבנ�, לאחר שבא הכובס לבשר שרבי יהושע התפייס  .ט

_____   _____  

  _____.  יו�40כשר למזבח לאחר ששהה   .י

  _____. ור שרבי יהושע ב� חנניה התפייסהתנדב ללכת לבשר לציב  .כ

  _____   _____. ביטוי שמשמעו להתחת� ע� בת ישראל  .ל

כשאמורא מקשה על אמורא אחר , מונח תלמודי שהגמרא משתמשת בו  .מ

  _____. מכוח הסברה

החכמי� שבאו מאר  ישראל לבבל ומסרו ש� את החידושי� שנתחדשו   .נ

  _____ ) � מונחי�עיי� במילו(באר  ישראל נקראו בש� 

  _____   _____). עיי� במילו� מונחי�(מינוי רשמי של חכ� לרב   .ס

  _____. הדרשה שדרשו הדרשני� לפני החגי�  .פ

  _____. מילה בארמית  שפירושה תפילה  .צ

  _____. קושיה בגמרא שיש עליה תשובה  .ק

  _____   _____. יז� את ברכת המיני�  .ר

  _____   _____. הסידר את תפילת שמונה עשר  .ש

  _____. העידו עליו שניקר מוחו של תינוק  .ת
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  שאלות בקיאות  . ד
  .הק� בעיגול את התשובה הנכונה  

  :הדי� הוא, ולא התפלל מנחה טעה  .1

  .ישלי� בערבית. ד. ישלי� בשחרית. ג. ישלי� במוס$. ב. אינו יכול להשלי�. א  

  : הדי� הוא ,האד� שביטל תפיל  .2

יכול להשלימה רק בתפילה . ג. אינו יכול להשלימה. ב. לימה תמידיכול להש. א  

  .יכול להשלימה רק באותו היו�. ד. הסמוכה

  :ההלכה לעניי� סו� זמ� תפילת שחרית היא  .3

. ודעבד כמר עבד, דעבד כמר עבד. ג. שעות' כרבי יהודה עד ד. ב. כרבנ� עד חצות. א  

  .כתנא קמא. ד

  :הדי� הוא, שבתטעה ולא התפלל מנחה בערב   .4

  . מתפלל במוצאי שבת שתיי� של חול. ב. מתפלל בליל שבת שתיי� של שבת. א  

  .יתפלל תפילת נדבה. ד. אינו יכול להשלי�. ג

  :הדי� הוא, המתפלל של שבת בערב שבת  .5

  .אינו רשאי לקדש על הכוס לפני השקיעה. ב. יכול לקדש על הכוס לפני השקיעה. א  

יכול לקדש על הכוס לפני פלג . ג. ס לאחר צאת הכוכבי�רשאי לקדש על הכו. ג  

  .המנחה

  :הדי� הוא, טעה ולא אמר אמר הבדלה בחונ� הדעת  .6

מפני שיכול לאומרה על ,  אותו�אי� מחזירי. ב.  אותו בכל מקרה�מחזירי. א  

  . אותו אפילו שאי� לו כוס�אי� מחזירי. ד. מה שירצה יעשה. ג .הכוס

   7ושע ב� חנניה במקו� רב� גמליאל כי לא מינו את רבי יה  .7

  .אשתו לא הסכימה. ד. היה בעל מעשה. ג. תה לו זכות אבותילא הי. ב. היה עני. א  

  :מחבר ברכת המיני� היה  .8

  .שמואל הקט�. ד. רבי יהושע ב� חנניה. ג. שמעו� הפקולי. ב. רב� גמליאל. א  

   7מתפללי� דווקא " הביננו"תפילת   .9

  .בי� מעומד בי� מהל(. ד. בהליכה. ג.  בישיבה.ב. בעמידה. א  

10.  �  7מצווה להתפלל ע� דמדומי חמה הכוונה ל  : רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנ

  .ערבית. ד. שחרית ומנחה. ג. מנחה. ב. שחרית. א  

   7הכוונה לתפילת , במערבא התרעמו על מי שמתפלל ע� דמדומי חמה  .11
  .ערבית. ד. ומנחהשחרית . ג. מנחה. ב. שחרית. א  

   7אומרי� תשע ברכות  בתפילה העמידה ב   .12

  . בתענית ציבור. ג. פורי�יבמוס$ של יו� הכ. ב. במוס$ של ראש השנה. א  

  .במוס$ של שמיני עצרת. ד

   7הכוונה לתפילת " המהל4 במקו� גדודי חיה וליסטי� מתפלל תפילה קצרה"  .13

  .תפילה קצרה בשעת סכנה. ד. ילה הדר(תפ. ג. מעי� שמונה עשרה. ב. הביננו. א  

14 .   �   7חכמי� אומרי� את ההלכה הבאה בקשר לתפילת המוספי

יחיד פטור א� . ג. יחיד חייב בתפילת המוספי�. ב. יחיד פטור מתפילת המוספי�. א  

  .יחיד חייב א� באו חיילי�  של המל( לעירו. ד. יש חבר עיר



                                   6    

  7 מתפלל במוצאי שבת שתיי� של חול  ו7טעה ולא התפלל מנחה בשבת   .15

. מבדיל בשנייה ואינו מבדיל בראשונה. ב. מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשנייה. א  

  .מבדיל  רק  על  הכוס. ד. מבדיל בראשונה ובשנייה. ג

  :תפילת הערב זמנה  .16

  . הלילהכל. ד. עד פלג הלילה. ג. שעות' עד ד. ב. עד חצות. א  

17.   �  :הוא" כחו� היו�"זמ

  .בי� הערביי�. ד. בפלג המנחה. ג. בשש שעות. ב. בארבע שעות. א  

   7בתפילת העמידה כורעי� תחילה וסו� בברכות   .18 

  ". הודאה"ו" אבות. "ג". ברכת שלו�"ו" אבות. "ב". שומע תפילה"ו" אבות. "א  

  ".שומע תפילה"ו" הודאה. "ד

   :היא" שומע תפילה"בברכת " הביננו"י� שאלת גשמי� בהסיבה שאי� אומר  .19

זה מארי( את . ג. אי אפשר לערב שבח בבקשה. ב. שמא יבוא להתבלבל. א  

  .המקו� הראוי של שאלת גשמי� הוא בברכת השני�. ד. התפילה

   7אד� שהתפלל תפילה קצרה בשעת סכנה   .20

  .  תפילת העמידהלא צרי( להתפלל. ב. צרי( להתפלל את תפילת העמידה. א  

א� לא היה חבר עיר צרי( . ד.  צרי( להתפלל פעמיי� את תפילת העמידה. ג

  . להתפלל את תפילת העמידה

   7" הביננו"אד� שהתפלל תפילת   .21

  . לא צרי( להתפלל תפילת העמידה. ב. צרי( להתפלל את תפילת העמידה. א  

יה חבר עיר צרי( א� לא ה. ד.  צרי( להתפלל פעמיי� את תפילת העמידה. ג

  . להתפלל את תפילת העמידה

22.   �הגמרא הביאה בפרקנו את המקרה של  רבי אמי ורבי אסי שהתפללו בי

   7העמודי� היכ� שלמדו כדי 

שתפילת , להשמיע  שהלכה כרבנ�. ב. . להראות את רוב שקידת� בתורה. א  

כדי לא . ד. להראות שחביבה התפילה במקו� תורה. ג. המוס$ היא ג� ביחיד

  .להפסיד זמ� על ההליכה

   7 מפני ש  לפי רבאלא העלו את שמואל הקט� לאחר ששכח את ברכת המיני�  .23

שמואל הקט� חיבר את ברכת המיני� . ב. צדיק מעיקרו לא יכול להיות רשע. א  

התחיל את ברכת . ד. לא התחיל את ברכת המיני�. ג. ולא יתכ� שיחזור בו

  .המיני�

  :ילת העמידה של שחרית הואתחילת זמ� תפ  .24

' משיכיר את חברו הרגיל עמו קצת בריחוק ד. ג. עלות השחר. ב. הנ  החמה. א  

  .משלוש שעות ביו�. ד. אמות

   7טעה ולא הזכיר  של ראש חודש בערבית הדי� הוא   .25

 אותו כי אי� �אי� מחזירי. ב.  אותו כי מקדשי� את החודש ג� בלילה�מחזירי. א  

אי� . ד.   אותו דווקא בחודש חסר�אי� מחזירי. ג. ודש אלא ביו� את הח�מקדשי

  .  אותו דווקא בחודש מלא�מחזירי
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  התאמת צורות  . ה
  . מתח קו בי� פסוק להלכה או בי� מושג לביאור  

  
  

עד' לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה
עול�

ואסיר גבולות עמי� ועתודותיה�
שושיתי ואוריד כאביר יושבי�

ייראו4 ע� שמש ולפני ירח דור
דורי�

והתפללו אלי4 דר4 ארצ�

כמגדל דוד צואר4 בנוי לתלפיות

ישפו4' תפילה לעני כי יעטו� ולפני ה
שיחו

וישכ� אברה� בבוקר אל המקו�
אשר עמד ש�

�מעוות לא יוכל לתקו

' בני אלי� וגו' הבו לה

מצווה להתפלל ע� דמדומי חמה

היה עומד בחו= לאר= יכוי� את 
פניו כנגד אר= ישראל

סנחריב בלבל את האומות וכל
דפריש מרובא פריש

אסור לעמוני ומואבי להתחת� ע�
בת ישראל

כל ישראל מכווני� את לב� למקו�
אחד

מי שביטל תפילה לא יכול
להשלימה

אי� שיחה אלא תפילה

אברה� תיק� תפילת שחרית

ח אזכרות"ח ברכות כנגד י"י
שאמר דוד במזמור זה

תוכו כברו
אסור להוריד חפ= או אד� לדרגת
קדושה נמוכה מזו שהוא נמצא בה

הדבר היותר שכיח קוד� לדבר
היותר נדיר

פנימיותו כחיצוניותו

�תדיר קוד�7 תדיר ושאינו תדיר מעלי� בקודש ואי� מורידי
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  .מתח קו בי� הצורות המתאימות

 

תויסנכיתברשעהשולש�הלויה
ודמלובש�וקמבוללפתה�הו

:זירכהלאילמג�בר

:קספנהחנמהתליפת�מז�יינעל

�ירחא"הלימב"
7להנווכה

ינפבהכרבכהליפתבהלדבהרמא
המצע

�יבורמלארשי4מעיכרצ:חסונה
...הרצק�תעדו

"ערארקתלאבוטתויהמ"
רמא

דמועמללפתהל4ירצשהרצקהליפת
תליפתוז

�ינמז�יעבראהינימאנת""
לערפוסמ

יסאיברוימאיבר

ורבכוכות�יאשדימלתלכ
שרדמהתיבלסנכילא

תששבר

הנכסתעשבהרצקהליפתוז

ונניבה

�ידירומ�יאושדוקב�ילעמ

דבע7רמכדבעד,
דבע7רמכדבעדו

אריזיבר

שירפאבורמשירפדלכ

וזעשרתויהללוכיאלרומגקידצ
ריאמיברתטיש

תבלאשנהללוכיונימיבינומערג
אביקעיבר:ללכה�ושמלארשי

יברתאותנוהכמריבעהלוצראל
ייבא:ללכה�ושמהירזע�ברזעלא
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מונחי� : כל הפרק בנושאי� הבאי�מומל  למורה לערו( מבחני בקיאות על 

אפשר להיעזר במבחני� שהובאו (שאלות בקיאות , מילי� ארמיות, תלמודיי�

יעלו , התלמידי� שישיגו את התוצאות הטובות ביותר במבחני�. 'וכו) לעיל

רצוי להגריל את . לפרסי� וכדומה, לפני החידו� ידאג המורה לרמקול. לחידו�

  .סדר השאלות

  ת חכמי� מחלוקו7שלב א 

הסבר את מחלוקת חכמי� ורבי יהודה לגבי סו$ זמ� תפילת שחרית     .1

  .ומנחה

הסבר את המחלוקת בי� רבי יוסי ברבי חנינא ורבי יהושע ב� לוי לעניי�     .2

    ?תפילות כנגד מי תקנו�

הסבר את המחלוקת בי� רב� גמליאל לבי� רבי יהושע ב� חנניה לעניי�      .3

  .תפילת ערבית

הא� כל אד� חייב להתפלל כל , גמליאל ורבי יהושע  נחלקו בשאלהרב�     .4

  . יו� את תפילת שמונה עשרה בשלמותה

  .הסבר את המחלוקת  .א  

  ?כיצד פסק רבי עקיבא הלכה במחלוקת זו  .ב  

הסבר את המחלוקת בי� רב� גמליאל לבי� רבי יהושע ב� חנניה לעניי�     .5

  .נחריב את האומותלאחר שבלבל ס, התרת גר עמוני לבוא בקהל

מחלוקת בי� רב לשמואל לעניי� ה הסבר את  "?מאי מעי� שמונה עשרה"    .6

  .נוסח תפילת מעי� שמונה עשרה

הסבר את המחלוקת בי� רב חסדא לרב ששת לעניי� תנוחת הגו$ בתפילת     .7

  .הדר(

כיצד נוהגי� לגבי קריאת שמע ותפילה כשצרי( לצאת לדר( לפני שהגיע     .8

מחלוקת בי� תנא קמא לרבי שמעו� ב� ההסבר את .  שמעזמ� קריאת

  . אלעזר בברייתא

חידו� לסיו� 
  הפרק
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   המורה יבחר מהמגוו� שלפניו7שלב ב 

  ?מספרי� בקשר למה. א

רבי נת� בר טובי תנא , )א, כז(יי� ב� ארבעי� יו� שנתנס( על גבי המזבח { 40  .א

  .})א, כח(מיניה ארבעי� זמני�  

. )א, סו$ ד$ כז(" ארבע אמות הוא דחלפיחו  ל", שחרית עד ארבע שעות{  4  .ב

  .})א, כז(" וח� השמש ונמס בארבע שעות"

 שנות רבי אלעזר ב� עזריה כשנבחר לכהונת ראש 18{.  ולא ברכות התפילה18  .ג

  } )א, כח(ע באותו היו� " שורות זק� לב� שצמחו לראב18, הישיבה

  .})א, כח (הרי אני כב� שבעי� שנה{ 70  .ד

  ). נוספו לבית המדרש בו ביו�ספסלי� (400  .ה

  ).שבתות הדרשה של רב� גמליאל לאחר שהחזירו אותו למעמדו (3  .ו

  ).שבת של רבי אלעזר ב� עזריה (1  .ז

  ).שבע ברכות למוס$ (7  .ח

  ).ברכות של ראש השנה (9  .ט

  . של ציבור ברכות בתפילת העמידה ביו� תענית24  .י

  : השל� את המשפטי� שלפני4. ב

  )מרובא פריש(____  _____ ש כל דפרי  .א

  )יזה(______ מזה ב� מזה   .ב

  )ולא תחטי(____  _____ לא תרתח    .ג

  )עד יו� מות((____  _____  _____  אל תאמי� בעצמ(   . ד

  )תקרא רע(____  _____ מהיות טוב אל   .ה

  )לתקו�(_____ מעוות לא יוכל   .ו

  )מנותילה(_____ חסרו� לא יוכל    .ז

  )קצרה(_____  ישראל מרובי� ודעת� צרכי עמ(  .ח

  )בשר וד�(____  _____תהא מורא שמי� עליכ� כמורא   .ט

  )בכבוד חבריכ�(____  _____ היזהרו   .י

  שונות. ג

  .})ב, כח(נחוניא ב� הקנה ' ר{? מי העיד על עצמו שהוא ר   .א

  ).רבי יוחנ� ב� זכאי כונה פטיש החזק(? מי כונה בש� כלי עבודה  .ב

  ).רבי חנינא קרא, מוכר צמר גפ�, שמעו� הפקולי(? נה בש� מקצועומי כו  .ג

  ).שמואל הקט�(? מי היה גדול ונקרא קט�  .ד
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שבע דשבתא (? היכ� מצאנו שבעה קולות. שבעה צלילי� בסול� מוסיקלי  .ה

  ).א, כנגד שבעה קולות שאמר דוד על המי� כט

  ).רב� יוחנ� ב� זכאי(? מי בכה כשראה את תלמידיו  .ו

  ).רב� גמליאל(למד כאחד התלמידי� לאחר שהורידו אותו מכהונתו   .ז

  ).חזקיהו מל( יהודה(? באתי מהעול� העליו� ללוות את רב� יוחנ� ב� זכאי  .ח

  ).תל תלפיות, בית המקדש(כל הפיות פוני� אלי   .ט

  ).רב� גמליאל(נקראת פרנס ובתלמוד הירושלמי קברניט   .י

  !זהה אותי. ד

  ).רבי ירמיה בר אבא(חבר של רב הייתי תלמיד   . א

  ).גניבא(בביתי התארח רב   . ב

  ונתתי שיעור לפני , נכנסתי למרח  להזיע, התפללתי של שבת בערב שבת  . ג

  ).רב. (שחש( היו�     

  ).רבי יהושע ב� חנניה(אמרתי שתפילת ערבית רשות   . ד

  ).תלמידי החכמי�(אנו נקראי� בעלי תריסי�   . ה

  ).חוצפית המתורגמ�(מ� של רב� גמליאל הייתי המתורג  . ו

  ).רבי יהושע ב� חנניה(הייתי בעל מעשה   . ז

  ).רבי עקיבא(ולכ� לא נתמניתי לנשיא ? לא היתה לי זכות אבות  . ח

  ).רב� גמליאל(הלכתי ללמוד בבית המדרש  , למרות שהעבירו אותי מכהונתי  . ט

  ). ב� עזריהרבי אלעזר(מינו אותי לנשיא למרות גילי הצעיר    . י

  ).רב� יוחנ� ב� זכאי  ("נר ישראל"תלמידי כינו אותי   . יא

  ).שמואל הקט�(תיקנתי את ברכת המיני�   . יב

  כשהתעייפתי מהלימוד הלכתי וישבתי על פתח בית מדרשו של רבי נת� בר   . יג

  ).רבי זירא(כדי לקו� בפני תלמידי חכמי� , טובי       

  רבי נחוניה ב�. (דרש וביציאתי תפילה קצרההתפללתי בכניסתי לבית המ  . יד

  ).       הקנה

  רבי אליעזר ב�  (". אי� תפילתו תחנוני�7העושה תפילתו קבע ": אמרתי .  טו

  ).       הורקנוס

  ).רב ששת ("מהיות טוב אל תקרא רע":  אמרתי לעוזרי  . טז

  ( לעירחו  מפע� אחת שבא חיל של המל, מימי לא התפללתי מוספי� ביחיד  . יז

  ).שמואל(ולא התפללו מוס$ בעיר         

  ).רבי יוחנ�. ( בפני רבי ירמיה"גברא רבה" �רבי זירא כינה אותי   . יח
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  ).רבי חנינא קרא ("פוק קרא קראי4 לברא": רבי ינאי אמר לי  . יט

      יוחנ� כה� גדול שנהפ( (".אל תאמי� בעצמ4 עד יו� מות4": עלי נאמר  . כ

  ).לצדוקי

  נחי� תלמודיי�מו. ה

  ?הסבר מתי משתמשת הגמרא בכל מונח  

". במאי קמיפלגי. "ה". מתקי$. "ד". איתמר. "ג". מתיבי. "ב".  ורמינהו"  .א  

  ".איכא בינייהו. "ח". תניא כוותיה. "ז". גופא. "ו

   שאלה זהה בנושא מעשי חכמי�7שלב ג  
י� ישובו הנבחנ. של החידו� רצוי לעשות הפסקה'  לאחר גמר שלב ב:הערה

 מתמודדי� 6 � 3לאחר ההפסקה יקרא המנחה בשמותיה� של . למקומותיה�

  .רב הנקודותשצברו את ֵמ

רצוי להעסיק בשלב זה . המורה יחלק לכל נבח� ד$ שבו כתובה השאלה הזהה

. את הצופי� בשיחה או בחידו� קט� מהשאלות שהוצגו לעיל ולא הוצגו לנבחני�

. והמורה יאסו$ את כל הפתקי� בקופסה, קכל תלמיד ירשו� את התשובה בפת

א� התשובות . לאחר מכ� יוציא שלושה פתקי� מהקופסה ויבדוק את התשובות

  . נכונות יחלק מיד פרסי� לזוכי�

  . דקות10:  הזמ� לשאלה הזהה הוא

. שמתוכ� רוצה הגמרא ללמוד הלכות,  בפרק מובאי� מעשי חכמי�:השאלה

  :ני(השל� את הטבלה היעזר בדוגמא שלפ

  ההלכות  המעשי�

רב הזדמ� לבית גניבא והתפלל של : דוגמא
  .שבת בערב שבת

  .מתפללי� של שבת בערב שבת

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

או חלק ד לעיל ,  מספרי� בקשר למה� חלק א לעיל :הצעה שנייה לשאלה הזהה

  .י� המתמודדי� לבימה ויקבלו פרסכללאחר גמר החידו� יעלו .  זהה אותי�

   


