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 יחידת הברית . 1

 . אמונה בה'. 1א. 

אפילו תוך כדי   -בכל נפשך הלב/ גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע,  לאהוב את ה' בכל-בכל לבבך . 2

 . בכל ממונך/ בכל מידה ומידה שמודד לך - בכל מאודך , מסירות נפש

 .תפילין ומזוזות/ תפילין של יד/ תפילין של ראש. 1ב. 

מחזקות את   –ט מזכירות לנו לקיים את המצווה שבפס' ד -המצוות שכתובות בפסוקים ח. 2

 .האמונה בה'

קבלת עול מצוות, צריך קבלת עול מלכות   –קבלת עול מלכות שמיים, והיה אם שמוע  –. שמע 1ג. 

 שמים תחילה.  

מקבלים עול מלכות שמיים   – בתפילות פעמיים ביום/ לפני המוות/ ביום כיפור בנעילה ועוד. 2

 במצבים אלה.

 

 יחידת הארץ הטובה . 2

 גיוון חקלאי /שפע פרות טובים. 1א.  

 מחצבים 2

מתוארת שכיחת ה' מרוב   די-מתוארים השבחים של ארץ ישראל, בפסוקים יא ט-בפסוקים ז. 1ב. 

 . את ה' עלולים לשכוחכך טוב בארץ, ש-טובה. יהיה להם כל

 .אם אדם זוכר שהכל מה', הוא לא צריך להתגאות ולשכוח אותו. 2

 כל תשובה הגיונית ומנומקת. ג. 

 

   . יחידת פתוח תפתח3

אסור לעכב את המשכורת של עבודת יום עד   /בד באותו יוםצריך לשלם את המשכורת של עו 1א. 

 .   הלילה

נמנעת ממנו הבושה של קבלת   השמירה על האיסור הזה מעודדות את העני לצאת לעבוד, ובכך. 2

 שומר על כבודו.  –שכיר מקבל את משכורתו בזמן ולא צריך להתחנן לכספו  /צדקה

 לאדם עני שכר העבודה ממש חשוב, ברמה של סכנת נפשות.  ב. 

 .ממהרים להיפרע מהמעביד שהלין את שכרו כשהשכיר קורא לה'. ה' מקשיב לתפילת נדכאים

 . לתת הלוואה/ למצוא לו עבודה. 1ג. 

 . האדם רוכש מידות טובות/ מקבל ברכה מה'.2

. 

 

 מתנות עניים  – יחידת פתוח תפתח. 4

 אם שכח אלומה בשדה, אסור לחזור ולקחתה,  -שכחה   . 1א. 

 . ה' יברך אותו בכל מעשיו. 2

כשמורידים זיתים מן העץ , אסור לקחת את הזיתים למעלה, צריך להשאיר לעניים  –פארות . 1ב. 

  .שלא מסודרים באשכול לא לאסוף ענבים בודדים –עוללות  /

 נחנו צריכים להתחשב בסבל של אחרים . כשהיינו במצריים היינו זרים וסבלנו, כך א2 

 אסור להיות קמצן כלפי עניים, צריך לתת עוד ועוד עם הרגשה טובה.ג. 

 

 

 



 דיני מלחמה . 5

מלחמת הגנה /מלחמת כיבוש ארץ ישראל/ מלחמה שכולם חייבים לצאת   -מלחמת מצווה א. 

, מלחמת עמלק  אליהמלחמת הרחבת גבולות/ מלחמה שלא חייבים לצאת  -מלחמת רשות  ,אליה

 . מלחמה נגד עמלק –

. מי שבנה בית חדש ולא גר בו, מי שנטע כרם ולא נהנה מפרותיו, מי שארס אשה ולא התחתן  1. ב

 .אתה

 . אדם שפוחד. אדם זה עלול להוריד את מורל הלוחמים.2

 .מלחמת מצווה, כי זו מלחמת הגנה מפני האויב. כל פסוק מתאים יתקבלג.  

 

 כ"אמלכים ב' . 6

 .. שניהם עבדו עבודה זרה1א. 

 . . חורבן2

 .. הפסד מפני האויבים, גלות1ב. 

  .גלות עם ישראל בידי בבלים, פס' י"א "ואת יתר העם...הגלה נבוזראדן רב הטבחים". 2

  

   מלכים ב' כ"ד. 7

 . מלך בבל שם מצור על ירושלים.1א. 

 .הסגיר את עצמו. 2

מנהיגי הדור, תלמידי   /השרים, צבא, בעלי מלאכה שיכולים לייצר נשקתושבי ירושלים, כל . 1ב. 

 . לא הגלה אנשים פשוטים/ עניים. חכמים מובהקים של הדור

 זו הייתה גלות של אליטה שלטת/ אליטה רוחנית/ כל מי שיכול להביא למרד חדש. .  2

 

 יחזקאל ל"ז. . 8

ישראל" ועל השני "ליוסף עץ אפרים  . לקחת שני עצים, לכתוב על אחד מהם "ליהודה ולבני1א. 

 וכל בית ישראל" ולקרב אותם זה לזה.

 . עם ישראל יתאחד, לא יהיו שתי ממלכות אלא אחת.2

 . קיבוץ גלויות. 1ב. 

 . בני ישראל יעזבו עבודה זרה ועבדו רק את ה'/ ה' יטהר את בני ישראל מחטאיהם. 2

 

 עזרא פרק א'. 9

 .. ה' העיר את רוחו 1א.

 .עלייה לארץ ובניית בית המקדש/ אוטונומיה דתית .2

 עלו לארץ. 1ב. 

 ליהודים שעלו לארץ. עזרו  . 2

 

 עזרא פרק ז'. 10

 כהן מיוחס, תלמיד חכם/ סופר, מקורב למלך/ אהוב על המלך.. 1א. 

 . נתן לו כל בקשתו, יחס אוהד, המלך סומך על עזרא. 2

 המשרתים במקדש לא חייבים לשלם מיסים. יחס מכבד. . 1ב. 

פי חוקי התורה, ללמד תורה, להעניש את העוברים על מצוות -. למנות שופטים ודיינים, לדון על2

 התורה )אף בעונש מוות(. 

 


