
כתוב במחברת הבחינה בלבד. רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.

כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ 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  —  )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. 
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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

הסבר מדוע נקרא התלמוד הירושלמי בשם זה.         )4 נקודות( א. 

ציין את שני השמות של החיבור ההלכתי של רבי משה בן מימון )הרמב"ם(.  )1( ב. 

הסבר אחד מן השמות האלה.  )2(

)8 נקודות(

הרמב"ם כתב בהקדמה לחיבורו ההלכתי שחיבור זה נועד לפתור שתי בעיות.   ג. 

הסבר אחת מן הבעיות האלה.         )4 נקודות(

הלכות כשרות  .2

על פי הגמרא, מר עוקבא אמר כי הזמן שהוא ממתין בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב הוא     )1( א. 

"מסעודה לסעודה".    

כתוב שני פירושים לדברי מר עוקבא.    

שירה מקפידה להמתין שש שעות בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב.   )2( 

 בשעה 13:00 היא סיימה לאכול בשר, ובשעה 15:00 היא בירכה ברכת המזון על סעודה זו. 

באיזו שעה יהיה מותר לשירה לאכול מאכלי חלב?  נמק את תשובתך. 

)8 נקודות( 

לפניך תיאור של שני מצבים. כתוב כיצד יש לנהוג בכל אחד מן המצבים המתוארים בנוגע לזמן ההְמָתנה   ב. 

בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב.       

אדם סיים לאכול תפוחי אדמה שהתבשלו עם בשר, ורוצה לאכול ארוחה חלבית.  )1(

אדם סיים לאכול תפוחי אדמה שהתבשלו בכלי בשרי )בלי בשר(, ורוצה לאכול ארוחה חלבית.  )2(

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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תפילות  .3

בתפילת העמידה של יום חול יש שלושה חלקים. א. 

כתוב מה הם שלושת החלקים.  )1(  

ציין שלוש ברכות מאחד מן החלקים האלה.  )2(

)9 נקודות(

בימים מסוימים בשנה מוסיפים תוספות בתפילת העמידה.   ב. 

ציין שתי תוספות כאלה, וכתוב באילו ימים בשנה מוסיפים כל אחת מהן.        )7 נקודות(

שבת  .4

איזה תבשיל מותר לשים על הפלטה בשבת, ובאיזה תנאי?         )6 נקודות( א. 

הסבר מהו "מוקצה מחמת גופו", וכתוב דוגמה אחת לסוג המוקצה הזה.  )1( ב. 

תאר מקרה שבו מותר לטלטל "מוקצה מחמת גופו".  )2(

)10 נקודות(

מועדים — פסח  .5

מהו הטעם לאכילת מרור בליל הסדר?  )1( א. 

מהו הטעם לטבילת המרור בחרוסת?           )2(

)7 נקודות(

מהו הטעם למצוות ההסבה בליל הסדר?  )1( ב. 

ציין שתי מצוות שמקיימים אותן בהסבה בליל הסדר.  )2(

)9 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 בין אדם לחברו  .6

באיזה מצב מותר למורה להחרים חפץ של תלמיד?  )1( א. 

מורה שהחרים חפץ של תלמיד — מה אסור למורה לעשות בחפץ זה?  )2(

)6 נקודות(

כתוב שתי פעולות שבעל כלי רכב או נהג חייבים להקפיד לעשותן כדי לא להזיק לאחרים.         )6 נקודות( ב. 

ברכות  .7

מהי כמות האוכל שמחייבת אדם בברכה ראשונה?  )1( א. 

מהי כמות האוכל שמחייבת אדם בברכה אחרונה?           )2(

)6 נקודות(

כתוב מקרה אחד שבו מברכים ברכת "שהחיינו".  )1( ב. 

כתוב מקרה אחד שבו מברכים ברכת "הגומל".    )2(

)6 נקודות(

שבת  .8

"ברכת מעין שבע" נאמרת בתפילת ליל שבת.  )1( א. 

מדוע ברכה זו נקראת כך?   

כתוב מנהג אחד שנוהגים לעשות בליל שבת לפני הקידוש.   )2(

)6 נקודות(

הסבר מדוע החלות צריכות להיות מכוסות בזמן הקידוש.         )3 נקודות( ב. 

כתוב תוספת אחת שמוסיפים בברכת המזון בשבת.         )3 נקודות( ג. 

מצוות   .9

הסבר כל אחד מן האיסורים האלה: רכילות, לשון הרע, הוצאת שם רע.      )9 נקודות( א. 

מהו איסור "אונאת דברים"?       )3 נקודות( ב. 


