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דגם תשובות — דינים ומבוא — עולים חדשים — מס' 005384, קיץ תשע"ח

הערה למעריך: הפרטים הכתובים בסוגריים מרובעים אינם מחייבים את הנבחן.

פרק ראשון    )64 נקודות(

על הנבחן לענות על ארבע מן השאלות 5-1.

מבוא לתורה שבעל פה  .1
האחד נשיא הסנהדרין )ראש הישיבה(, והאחר אב בית הדין )עמ' 10(. א. 

רשו את תורתם של התנאים ]לקבל: כתבו את הגמרא[. האמוראים ּפֵ  )1( ב. 
]הערה למעריך: על תת־סעיף זה — 40%[  

לא הייתה עריכה סופית של התלמוד הירושלמי והוא לא זכה לפירוש רציף במשך מאות שנים.   )2(
]הערה למעריך: די בסיבה אחת[  

]הערה למעריך: על תת־סעיף זה — 60%[  
)עמ' 13(

הגהות על השולחן ערוך המוסיפות את מנהגי האשכנזים )עמ' 18(. ג.  

תפילה  .2
כמו הכוהנים בבית המקדש שהיו מקדשים את ידיהם בכל בוקר לפני עבודת הקורבנות, אף אנו בתחילת היום  — א. 

נוטלים ידיים לפני שאנו ניגשים לקיום המצוות.  
בשעת השינה הידיים נגעו בגוף והן אינן נקיות ולכן נוטלים אותן לפני התפילה.  —

כדי להסיר רוח רעה מעל הידיים.  —
]הערה למעריך: די בשני טעמים[

)עמ' 41(
התפילה היא עמידה לפני הקב"ה והיא מחייבת הכנה והתבוננות כמו לפני פגישה עם שר חשוב )עמ' 41(.  )1( ב. 

ייחודו של האדם על פני שאר בעלי החיים הוא בכוח הדיבור.  —  )2(
אמירה בפה מסייעת לכוונת הלב.  —  

)עמ' 43(

ברכות   .3
הכלי צריך להיות שלם ללא נקב.  — א. 

שפתו העליונה של הכלי צריכה להיות ישרה ושלא תהיינה בה פגימות.  —
הכלי צריך להכיל לפחות כמות של 'רביעית' מים.  —

]הערה למעריך: די בשני תנאים[
)עמ' 58(

ברכת הזן – הבעת תודה לה' על שהוא מעניק מזון לנו ולכל הברואים.  —  )1( ב. 
ברכת הארץ – הודאה כללית לה' על שהוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את התורה והנחיל לנו את ארץ    —  

ישראל.  
ברכת בונה ירושלים – תפילה לה' שירחם על עמו ישראל, על ירושלים ועל בית המקדש ושיבנה אותם    —  

במהרה.  
ברכת הטוב והמיטיב – הודאה לה' על הטוב שנתן לנו, ותפילה לה' שימשיך להעניק לנו מטובו.  —  

]הערה למעריך: די בשתי ברכות[  
בשבת מוסיפים "רצה והחליצנו" ו"הרחמן", בראשי חודשים ובחגים מוסיפים "יעלה ויבוא" ו"הרחמן", בחנוכה   )2(

ובפורים מוסיפים "על הניסים".
]הערה למעריך: די בתוספת אחת[  

)עמ' 61-60(
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שבת   .4

פסוקים מספרי הנביאים הקשורים בתכניהם לפרשת השבוע )עמ' 68(. א. 

תפילת מוסף. חכמים תיקנו תפילה זו כנגד קורבן מיוחד שהיו מקריבים בשבת בבית המקדש )עמ' 69-68(. ב. 

אפשר להתחיל מזמן מנחה גדולה עד השקיעה ]לקבל גם תשובות כלליות: אחרי הצוהריים, לפני השקיעה   )1( ג. 

וכדומה[.

בסעודה שלישית אין קידוש על היין.  —  )2(

מי ששבע מאוד וקשה לו לאכול לחם בסעודה שלישית יכול לאכול עוגות או עוגיות.  —  

]הערה למעריך: די בהבדל הלכתי אחד[

)עמ' 70-69(

מועדים – ימי בין המָצרים  .5

אין נושאים נשים.  —  )1( א. 

אין מסתפרים ואין מתגלחים.  —  

אין עורכים ריקודים, מחולות ומופעים ]לקבל: אין שומעים מוזיקה[.  —  

אין מברכים "שהחיינו".  —  

]הערה למעריך: די בשתי פעולות[  

)עמ' 109(  

אירועים שקרו בי"ז בתמוז:  )2( 

נשברו הלוחות.  —  

בטל קורבן התמיד.  —  

הובקעה חומת ירושלים.  —  

אפוסטומוס שרף את התורה.  —  

הועמד צלם בהיכל.   —  

]הערה למעריך: די באירוע אחד[  

אירועים שקרו בתשעה באב:  

נגזר על אבותינו במדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל )עונש על חטא המרגלים(.  —  

חרב בית המקדש הראשון.  —  

חרב בית המקדש השני.  —  

נלכדה העיר ביתר.  —  

טורנוסרופוס חרש את ההיכל.  —  

]הערה למעריך: די בשני אירועים[  

)עמ' 111-109(  

אסור להתרחץ; אסור לסוך בסבון, בשמן ובתמרוקים; אסור לנעול נעליים מעור; אסור לבעל ולאשתו אפילו   )1(  ב. 

לגעת זה בזה.  

]הערה למעריך: די בעינוי אחד[  

מגילת איכה.   )2(

)עמ' 111(
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פרק שני )36 נקודות(
על הנבחן לענות על שלוש מן השאלות 9-6.

הלכות כשרות  .6
שחיטה של בעלי חיים כשרים בלבד.  — א.  

שחיטה של בהמות בריאות ולא טרפות.   —

שחיטה בהתאם להלכה בבתי המטבחיים.   —

כשרות בשר מיובא. יש לדאוג לצוותי שחיטה, הכשרה )מליחה( והקפאה במפעל בחו"ל.   —

לדאוג שהבשר שמגיע לארץ יהיה כשר.    —
]הערה למעריך: די בעניין אחד[

)עמ' 25-24(
לפרוס מפה נפרדת לכל אחד או להניח חפץ בולט ביניהם לתזכורת )עמ' 29(.  )1( ב. 

כאשר לא לעס בשיניים ולא בלע כלל )עמ' 32(.   )2(

מועדים — שמיני עצרת ושמחת תורה  .7
אין יושבים בו בסוכה.  —  )1( א. 

אין נוטלים בו את ארבעת המינים.  —  
מברכים שהחיינו.  —  

]הערה למעריך: די בשתי הלכות[  
שמחים על סיום קריאת כל התורה.   )2(

)עמ' 90(
"חתן תורה" קורא את סיום התורה, ו"חתן בראשית" קורא את תחילת התורה )עמ' 91(. ב. 

]הערה למעריך: תלמיד שכתב "חתן מעונה" במקום אחד החתנים האלה יש לקבל את תשובתו[
חודש אדר   .8

שקלים – הבאת מחצית השקל לבית המקדש לצורך קניית קורבנות הציבור. א.  
זכור — מחיית זכר עמלק.

פרה — טהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה.
החודש — חודש ניסן הוא החודש הראשון, ופירוט דיני קורבן הפסח.

)עמ' 95-94(

]הערה למעריך: די בשתי פרשות[
שתי מתנות לשני אביונים )מתנה אחת לכל עני( )עמ' 97(. ב. 
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

מצוות — ברית מילה ופדיון הבן   .9
ביום ראשון בשבוע שאחרי כי כל יום מתחיל מתחילת הלילה שלפניו.  )1( א. 

לדאוג בעצמו לקיום המצווה ]לפנות לרב שיורה לו כיצד לקיים את המצווה[.  )2(

)עמ' 115(
שלושים יום לאחר הולדת הבן.  )1( ב. 

]הערה למעריך: על תת־סעיף זה – 34%[  

בכור לאביו ולא לאימו.  —  )2(
נולד בניתוח קיסרי.  —  

האב כהן או לוי.  —  
האם בת כהן או בת לוי.  —  

]הערה למעריך: די בשני מצבים[  
]הערה למעריך: על תת־סעיף זה — 66%[  

)שם(


