מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
חורף תשע"ח2018 ,
005384

תורה שבעל פה
דינים ומבוא — שאלון לעולים חדשים

על פי תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון —

(— )16#4

 64נקודות

—

(— )12#3

 36נקודות

—

 100נקודות

פרק שני
			

סה"כ

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

מילון עברי־לועזי  /לועזי־עברי.

ד.

הוראות מיוחדות:

אין.

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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 ( 64נקודות)
ענה על ארבע מן השאלות ( 5-1לכל שאלה —  16נקודות).
.1

הלכות כשרות
א.

( )1על פי התורה ,מתי בשר וחלב יחד אסורים באכילה?
( )2חכמים קבעו איסורים רבים נוספים שנועדו להפריד בין בשר לחלב.
כתוב איסור אחד שקבעו חכמים ,והסבר מדוע קבעו חכמים איסורים רבים דווקא
בנוגע לאכילת בשר וחלב.
( 10נקודות)

ב.

על פי ההלכה ,צריך להמתין זמן מסוים בין אכילת בשר ובין אכילת מאכלי חלב.
( )1מדוע צריך להמתין בין אכילת בשר לאכילת מאכלי חלב? כתוב טעם אחד.
( )2כתוב מקרה אחד שבו אפשר להקל ולקצר את זמן ההמתנה בין אכילת בשר לאכילת מאכלי חלב.
( 6נקודות)

.2

תפילות וברכות
א.

( )1כתוב על מי מסופר בתנ"ך שתפילתו התקבלה בשעת תפילת המנחה ,והסבר מדוע מי שמתפלל
תפילת מנחה — שכרו גדול.
( )2כתוב את הזמן שבו מתפללים "מנחה גדולה" ואת הזמן שבו מתפללים "מנחה קטנה".
( 8נקודות)

ב.

( )1כתוב בקצרה את התוכן של תפילת הדרך.
( )2אדם נסע בבוקר לעבודה מחוץ לעיר וחזר הביתה .אחרי הצוהריים נסע לחתונה מחוץ לעיר.
האם עליו לומר את תפילת הדרך בכל אחת מן הנסיעות? נמק את תשובתך.
( 8נקודות)
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שבת
א.

( )1שמירת השבת היא זכר לשני אירועים חשובים.
כתוב מה הם שני האירועים.
( )2בשבת מברכים ברכת "המוציא" על "לחם משנה".
הסבר את המושג "לחם משנה".
( 6נקודות)

ב.

( )1בהבדלה מברכים ארבע ברכות .ציין שלוש מהן.
( )2אדם שרוצה לעשות מלאכה לאחר צאת השבת ועדיין לא התפלל ערבית ולא עשה הבדלה —
מה עליו לומר?
( 10נקודות)

.4

שבת
( 6נקודות)

א.

הסבר מהו איסור "מוקצה" ,וכתוב טעם אחד לאיסור זה.

ב.

( )1הסבר מהו "כלי שמלאכתו לאיסור" ,וכתוב דוגמה אחת לכלי כזה.
( )2מותר לטלטל "כלי שמלאכתו לאיסור" לשתי מטרות.
הסבר את שתי המטרות.
( 10נקודות)

.5

מועדים — ימים נוראים
א.

( )1כתוב מהו המועד שבו עשרת ימי תשובה מתחילים ,ומהו המועד שבו ימים אלו מסתיימים.
( )2כיצד ראוי להתנהג בעשרת ימי תשובה ,ומדוע יש להתנהג כך?
( 8נקודות)

ב.

( )1ציין שלושה מן העינויים של יום הכיפורים.
( )2מהי ההפטרה שקוראים במנחה של יום הכיפורים ,ומדוע קוראים את ההפטרה הזאת
דווקא ביום הכיפורים?
( 8נקודות)

/המשך בעמוד /4
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( 36נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 9-6לכל שאלה —  12נקודות).
 .6מבוא לתורה שבעל פה
א )1( .מי ערך את המשנה ,ומהו השם של המשניות שנשארו מחוץ למשנה?
( )2במשנה יש שישה סדרים.
ציין אחד מן הסדרים ,וכתוב בקצרה את התוכן שלו.
( 6נקודות)
ב .במדינת ישראל יש מכונים תורניים שמבררים את ההלכה בנוגע לשאלות שמתעוררות בימינו.
( 6נקודות)
כתוב שתי שאלות שבהן עוסקים במכונים אלה.
.7

הלכות בין אדם לחברו
א .אדם נכנס לחנות ממתקים ורוצה לטעום מן הממתקים.
( )1מהו המקרה שבו אסור לו לטעום מהם ,ומדוע?
( )2מהו המקרה שבו מותר לו לטעום מהם?
( 8נקודות)
הפועל שלו נאמן ,ומשאיר כסף במקום גלוי ,עובר על איסור "לפני ִעוֵ ר לא ִתתן מכשֹל".
ב .אדם שרוצה לבדוק אם
ֵ
( 4נקודות)
הסבר מדוע.

.8

מועדים — חנוכה
א )1( .כתוב שני אירועים שלזכרם קבעו את חג החנוכה.
( )2כתוב תוספת אחת שמוסיפים בתפילה בימי החנוכה.
( 5נקודות)
ב )1( .מי מבני המשפחה מדליק את נרות החנוכה? כתוב את מנהג ספרד או את מנהג אשכנז.
ה"ש ָּמ ׁש"?
( )2מדוע יש צורך להדליק את ׁ ַ
( 7נקודות)

.9

מצוות
א )1( .מה הן שתי הפרשיות שכתובות במזוזה?
( )2באיזה צד בפתח הבית קובעים את המזוזה ,ומהו הגובה המתאים לקבוע את המזוזה?
( 6נקודות)
ב )1( .מדוע יש לקנות מזוזה רק מאדם נאמן (אדם שאפשר לסמוך עליו)?
( )2מדוע נוהגים לנשק את המזוזה?
( 6נקודות)

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

