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 בס"ד

 פתיחה –פרק א'                    

 השלמת הבריאה –שבת מנוחה א': 

? , ומדוע "נח" ביום השביעיהאם הקב"ה יכול להתעייף .1

________________________________________________________ 

ביום השביעי? מה נוסף לעולם בעקבות מנוחת הבורא  .2

________________________________________________________ 

בעבודה רצופה ללא מנוחה? מה החיסרון  .3

______________________________________________________ 

 _________________________________________________בראה בעולם ביום השביעי? איזו יכולת מיוחדת נ .4

 ___________________________________________גם אם ישבות מכל מלאכה?  איזה אדם לא ירגיש במנוחה .5

 _____________________________________ה? יכולים לקלוט שיש ערך פנימי למלאכה ולבריאשאנשים מי הם ה .6

 __________________________________לאכה והבריאה באופן שלם? מי יכולים לקלוט את הערך הפנימי של המ .7

 ___________________________________________ מנוחתו בערכים אנושיים? האם עם ישראל יכול למצוא את .8

 _____________________________________הכלה? ומהו הארמון/חופה? מי היא  ?בנמשל הראשון: מיהו המלך .9

 _________________________________________היא הטבעת? ומהו החותם?  בנמשל השני: מיהו המלך? מה .11

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לאור מה שלמדנו הגדירי מחדש את המושג מנוחה והוסיפי תגובה לכתבה:                  

 

 

 

 

 

 

 נקודות לדיון 
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 שבת וישראלב:  

 

 ________________________________________________________שבת לבריאת העולם? המה הקשר בין  .11

 _______________________________שבין השבת לבריאת העולם? מיוחד מאיזה פסוק למדו חכמים את הקשר ה .12

 _________________________________________________________________מיהו בן הזוג של השבת?  .13

 _______________________________________ י שישראל קבלו את התורה?האם היום השביעי היה מקודש לפנ .14

 ___________________________________לשבתות שאחרי מתן תורה?  השבתות לפני מתן תורהמה ההבדל בין  .15

_____________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________לה האפשרות לתיקון עולם? ממתי הח .16

 _________________________________עולם יחזור לתוהו ובוהו? וע אם ישראל לא יקבלו עליהם את התורה המד .17

 

תה השבת מקודשת ומבורכת, י"עוד לפני שקבלו ישראל את התורה, הי

והיא פנימיותו ונשמתו של שבה שבת אלוהים מכל מלאכתו, 

 "העולם

 

 

 

 

 

 

 שבת היא היום השביעי לבריאה 

ועוד צד ..צדדים, 6לכל חפץ יש והוא מסמל פנימיות.  7יבות למספר יש חשביהדות 

 והיא נשמתו של עולם!–... השבת היא הים השביעי ! 7סה"כ –פנימי 

 

 

 

 ימים, ימים אלה הם המהות של החג.  7בחגי ישראל )פסח וסוכות( , מניין ימי חול המועד הוא                       
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 ות והשבתיציאת מצריים לחירג: 

 

 ______________________________ ?הראשונות לקיומה אלפיים שנהיה הקו המנחה של התנהלות העולם במה ה .18

 _______________________________________________ו על נס את המוסר בעולם? הראשונים שהעלהיו  מי .19

 ___________________________________________________________זרה? -היה הדגש של העבודהמה  .21

 __________________________________________________החזקה ביותר בזמן האבות? מי הייתה האומה  .21

 ________________________________________________________ם את בני ישראל? מצריהמדוע שעבדו  .22

 __________________________________________ם? לות הגאולה שהיו בידיהקוראים במגי ישראל מתי היו בני .23

 ______________________________ת השחרור משעבוד מצריים? מאיזה שעבוד נוסף נשתחרר עם ישראל בעקבו .24

 ___________________________________________שכל יהודי הוא בן חורין? רעיון את הכיצד מבטאת השבת  .25

 ________________________________________________________? חסרונות עםמדוע ברא ה' את העולם  .26

 ____________________________________________________________תכליתם של ישראל בעולם?  מהי .27

 _____________________________________________________בוע ניתנה התורה לישראל? באיזה יום בש .28

 

 

 

 

               

 )שמות יג(:בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים שנאמר 

 ""הגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים

 ?איך עושים את זה

אותם: מי ניצח  שאלתי ?תלמידים כיצד אדם יכול להרגיש שהוא יצא ממצרים הרי באמת הוא לא היה שם פעם נשאלתי על ידי כמה

אמרו לי כולם בביטחון גמור: אנחנו!! מה זאת אומרת?. שאלתי שוב  ?במלחמת ששת הימים אנחנו או המצרים, הירדנים או הסורים

  .'התרעמו עלי: בודאי שאנחנו ניצחנו. הכנו אותם שוק על ירך וכו ושוב, כולם

אומרים "אנחנו"? פה הם נאלמו דום.  תקופה ההיא? איך אתםשאלתי מישהו מכם נלחם ב"ששת הימים"? מישהו מכם חי ב אחר כך

לא  !הכותל ולהיות שם, אבל אתם כולכם נערים צעירים? הם החלו להצטדק ולומר: נכון נכון שיש בימינו אנשים שזכו לשחרר את

ק כלפי הדורות שחיים להם שהם באמת צודקים, לא ר היינו חיים במלחמה אבל עם ישראל ניצח וזה אומר שאנחנו ניצחנו. אמרתי

  ."שהיו. צריך לומר "אנחנו ניצחנו איתנו אלא גם כלפי הדורות

ועלה על  אנחנו". גם כלפי השואה צריך להרגיש כל אחד שהוא נשרף בשואה. שהוא גורש" האמת היא שלא רק בהצלחה צריך לומר

כך הגמרא מספרת על רבי יהודה בר אלעאי שהיה באב.  המוקד באינקווזציה. שלו עצמו נחרב בית המקדש. לכן הוא בוכה בתשעה

  .מתו מוטל לפניו. למרות שהוא חי בדור אחרי חורבן בית המקדש בוכה בערב תשעה באב כאילו

לומר "אנחנו". ואותנו הוציא משם.  זאת צריך להרחיב עד יציאת מצרים. כששואלים אותך מי יצא ממצרים אתה צריך את ההרגשה

 .אברהם יצחק ויעקב צריך לומר אבותינו. וכך על כך דבר ודבר רגיש כך, גם על האבותולא רק על זה צריך לה

  הרב שמואל אליהו, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים מתוך אתר ישיבה.

 יציאת מצרים
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 סגולת ישראל והשבתד: 

 ______________________________________? דוש ברוך הואמתי מתגלה ביותר הקשר המיוחד שבין ישראל לק .29

 __________________________________________________לאדם מישראל נשמה יתרה?  עד מתי ישוממתי  .31

 ___________________________________________________לאדם שיש לו נשמה יתירה? מה היתרון שיש  .31

 ________________________________חייב מיתה"?  "נכרי ששבת הסבר את המשמעות ואת ההיגיון של המשפט: .32

_____________________________________________________________________________________ 

 _________________________________ב שבת לכבוד כניסת השבת? איזה ביטוי של כבוד היה נהוג לעשות בער .33

 ___________________________________________________"לכה דודי"?  על יסוד איזה מנהג נתקן הפיוט: .34

 ____________________________________________________________את הפיוט "לכה דודי"? חיבר מי  .35

 ששת הימים ושבתה: 

 ________________________________________________הוא הגוף ומי היא הנשמה? מי  -מבין ימות השבוע  .36

 ______________________________________________________________ם השבת והשבוע?כיצד קשורי .37

 _______________________________________________הסיכום של השבוע הקודם?  מאיזו בחינה שבת היא .38

 _________________________________________________ת היא הפתיחה לשבוע הבא? מאיזו בחינה השב .39

 ________________________________________________? איך באות שתי הבחינות האלו לידי ביטוי בבריאה .41

 __________________________________________________ בין שבת לבין ימות החול?ף קיים וסה יחס נאיז .41

 _____________________________________מנת להתעלות יותר בשבת?  מה יש לעשות בששת ימי העשייה על .42

 _____________________________ יותר על שאר ימות השבוע?עוד משך יכיצד ניתן לדאוג לכך שקדושת השבת ת .43

 ___________________________________פרים? רוחני בין ימות השבוע בא לידי ביטוי במס/הכיצד הקשר הגשמי .44

____________________________________________________________________________________ 

 ברכה וקדושהו: 

 ____________________________________________________________ שתי מעלות יש ליום השבת?אלו  .45

 _________________________________________________________________מה פרוש הביטוי 'קדוש'?  .46

 ______________________________________________________________'ברכה'?  ה משמעות הביטוימ .47

 ___________________________________________'הקדוש ברוך הוא'?  -ת ה'מה פירוש הכינוי שאנו מכנים א .48

 ________________________________________________________"ה קידש את היום השביעי? במה הקב .49

 __________________________________________________________רך את יום השביעי? יבמה הקב"ה ב .51

 _________________________________________________יבוד השבת לבין התעשרות? מדוע יש קשר בין כ .51

 עתון קוראים אלעדאמונה שלמה, ר' צבי נקר שליט"א. הובא ב/  טק ההי מעולם סיפור - הברכה מקור השבת

!" 
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 המן בשבתז: 

 ___________________________________________ראל איך להתייחס לפרנסה? כיצד לימד הקב"ה את בני יש .52

 ___________________________________________________________________מה היה הניסיון במן?  .53

 ______________________________________________________ר האנושי של אגירת ממון? ממה נובע היצ .54

 _______________________________________________________ו? כיצד אדם עלול להפוך לעבד לתאוותי .55

 ________________________________________, מהו מקומה של הפרנסה? ועל פי זה ,תכליתו של האדם ימה .56

 ___________________________________________________מיוחדת היה למן של שבת?  אם כן, איזו מעלה .57

 ______________________________________________דאגה מהפרנסה ביום השבת? מה המטרה בהסרת ה .58

 

 

                  

 העשרה

 

 

 

 

 זכור ושמורח: 

 ______________________________________________________? ןת יסודיות יש לנו בשבת? מהכמה מצוו .59

 ______________________________________________________________עניינה של מצוות 'שמור'? מה  .61

 _______________________________________________________________עניינה של מצוות 'זכור'? מה  .61

? , ומה נצטווינו ביום השבתם לעשות בששת ימי המעשהמה מוטל על האד .62

__________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________השביתה מכל מלאכה בשבת?  מה נוצר בעקבות .63

 _______________________________________________________ל הנפשי שנוצר לנו? נמלא את החלבמה  .64

 _________________________________________באופן מהותי אחת לשנייה? האם מצוות שמור וזכור קשורות  .65

 __________________________________________________________________מהו הרמז לכך בתורה?  .66

? ואיזה סוג של מצוה היא שמור  סוג של מצווה היא זכור איזה .67

_____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________זה סוג גבוה יותר? מדוע? מעלתו של אי .68

 _______________________________________________________איזה סוג חמור יותר? מדוע? העונש על  .69

? ר מתקשרת ליציאת מצריים?איזו מצווה בשבת יות ,תר מתקשרת לבריאת העולםאיזו מצווה בשבת יו .71

_________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________מצוות הללו במילה 'שבת'? איך רמוזות שתי ה .71
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 יסודות האמונה –זכור ט: 

 

 _______________________________________________________לזכור את יסודות האמונה? היכן נצטווינו  .72

 _________________________________________________צוות השבת בעשרת הדברות? מהו מיקומה של מ .73

 _____________________________________________________________היא ממוקמת דווקא שם? מדוע  .74

 __________________________________________________________יסודות אנו זוכרים בשבת? אלו שני  .75

 _____________________________________________________ים נתגלו ביציאת מצריים? אלו יסודות אמוני .76

 _____________________________דשו" על שאר ימות השבוע? "זכור את יום השבת לק אלו השלכות יש מהפסוק: .77

 ___________________________________________ ים את הימים יחסית לשבת?מה מבטאת העובדה שסופר .78

 _________________________________________שון הקודש לשאר הלשונות? מה ההבדל בשמות הימים בין ל .79

 ___________________________________________________עיקר מצוות זכירת השבת?  כיצד מקיימים את .81

 ___________________________________________________חכמים לאופן זכירת השבת? אלו תקנות תקנו  .81

 ________________________________________________________ ו חכמים את התקנות הללו?מדוע תקנ  .82

 ___________________________________________________________________למה מיועדת השבת?   .83
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 שביתה ממלאכת המשכן –י': שמור 

 ____________________________________________במה?  האם גם אדם שאוהב את מלאכתו הוא משועבד?  .84

 _____________________________________________________שבת היא מעין עולם הבא?  באיזה מובן  .85

 _______________________________________________השבת?  זכות למעלתה שלכדי למה צריך לעשות   .86

 _________________________________________________________וגי מלאכות אסורות בשבת? כמה ס  .87

 ____________________________________________________________________אלו מלאכות אלה?   .88

 ______________________________________________האיסור על המלאכות הללו? מהיכן למדו חכמים את   .89

 ____________________________________________ בשבת? ית המשכן אסורמדוע גם דבר גדול וחשוב כבני  .91

 ________________________________________________________בן כל העולם דומה למקדש? באיזה מו  .91

 ____________________________________________י בין המקדש לשאר העולם? אם כן, מה ההבדל העקרונ  .92

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ם את כל מעשיו לשם שמים? כיצד יכוון אד  .93

 _____________________________________________________לית האדם היא לעבוד קשה? האם תכ  .94

 _____________________________________________העולם? ום יש לעמול רבות לתיקון אם כן, מדוע כי  .95

 _______________________________________________ה קשה בתיקון העולם הזה? מה הסכנה בעבוד  .96

 __________________________________________________ זאת?הסכנה ן הנה עלינו מיאיך השבת מג  .97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אל שלחו יושפט הדריך במחנה של הסוכנות היהודית בארה"ב, עד שהחברים בישר-רן בר 2006בקיץ 

עשר שנים  •ד לארץ, הצטרף אליהם ונכנס ללבנון הוא חזר מי• וא, צה"ל קורא לנו" הודעה: "ב

אחרי, הוא מעלה על הכתב את הזיכרונות משם ומספר על אש התופת שרק 

 בקושי החטיאה אותו



8 

 

 

 יא: שקולה כנגד כל המצוות כי בה מתגלית האמונה

 _______________________________________________מעמד של מעין עולם הבא? מדוע השבת היא ב  .98

 __________________________התורה, נביאים וכתובים? מהדבר כיצד מוכח ו כנגד מה שקולה מצוות השבת?  .99

_____________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________עוונותיו? על לו  םמדוע אדם ששומר שבת מוחלי  .111

 יב: החורבן בעוון חילול שבת

 ______________________________________________________פה התנבא ירמיהו הנביא? באיזו תקו  .111

 _____________________________________________ו את עתידה של ירושלים? במה תלה הנביא ירמיה  .112

 ________________________________ ן?את הקשר בין שמירת שבת לחורבלומדים איזה נביא נוסף דברי מ  .113

 יג: הגאולה תלויה בשמירת שבת

 _____________________________________________דברי ישעיהו? פי ל באיזה מצוות תלויה הגאולה ע  .114

 ____________________________ מיד יגאלו? - מאיפה למדו חכמים שאם ישמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן  .115

 ________________________________________________הקודמות? עולה משתי התשובות ה האיזו תמי .116

 ? _____________________________________________זרת לעשיית משפט וצדקהת עואיך שמירת השב  .117

 ______________________________________________וכים בזכות שמירת השבת? לאיזו מצווה גדולה ז  .118

 יד: חומרת עוון חילול שבת 

 _______________________________________________________בתורה?  ביותר חמורהמהו העונש   .119

 _________________________________________נהדרין הייתה דבר נפוץ? האם הוצאה להורג על ידי הס  .111

 ____________________________________דין מוזכרים בתורה?  ל פי ביתכמה מקרים של הוצאה להורג ע  .111

 _______________________________שבת?  ללמה ניתן ללמוד מכך שהתורה מספרת לנו שהוציאו להורג מח  .112

 _____________________________________ה של מקושש העצים בשבת? איך מסביר המדרש את המעש  .113

 __________________________________________________________פי המדרש, מיהו המקושש? ל  .114

 

 טו: המחלל שבת מפריש עצמו מישראל

 ____________________________בסקילה?  ןעבירות שדינהשאר ל פני דת יש לחילול שבת עאיזו חומרה מיוח  .115

 ___________________________________ר על אחת ממצוות התורה? מהי ההתייחסות הנכונה ליהודי שעב  .116

 ____________________________________________הם מתייחסים אליו אחרת? העובר עלי - אילו מצוות  .117

 ___________________________________________________בר על שתי המצוות הללו? מהו היחס לעו  .118

 __________________________למחללי שבת ועובדי ע"ז? מהם ארבעת הביטויים המעשיים של היחס השונה   .119

_____________________________________________________________________________________ 

 ___________________כאל פורשים מעם ישראל?  מדוע לדעת חלק מהפוסקים לא מתייחסים כיום למחללי שבת  .121

_____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________יעשה אדם שלא שומר שבת? מה ראוי שלכל הפחות   .121
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 ___________________________________________עצמו באמת מכלל ישראל?  האם יהודי יכול לנתק את  .122

 ____________שלא מפריש עצמו מישראל? עונשו של מי חמור יותר, של רשע שמפריש עצמו מישראל או של רשע   .123

 

 טז: שבת שלום ואחדות

 

 _______________________________________________ותי בעולם בשבת? רש האחדכיצד מתגלה השו  .124

 ________________________________________________________גוד החריף ביותר בעולם? מהו הני  .125

 ____________________________________________________________מה מתגלה בשבת בעולם?   .126

 ______________________________________________ביטוי במצות עונג שבת?  דיכיצד עיקרון זה בא לי  .127

 _____________________________________________________לום המתגלה בעולם בשבת? מהו הש  .128

 _______________________________________________________פקידם של הרשעים בעולם? מהו ת  .129

 _____________________________________________________ל השלום האמיתי? כיבים שמהם המר  .131

 ______________________________________________________________על מה העולם מתקיים?   .131

 ___________________________________________________שהשרה הקב"ה על העולם?  מהו השלום  .132

 ___________________________________________________באופן מיוחד בשבת? יזהר ממה צריך לה  .133

 _______________________________אדם שהוא מסוכסך עימו?  מתי הוא הזמן המתאים ביותר להשלים עם  .134

 _____________________________________________________שבת? מהו הרמז לשלום שיש בנרות   .135

 _____________________________________________________ עקב גילוי קדושת השבת? למה זוכים  .136
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 ההכנות לשבת -פרק ב'

 ששת ימים ושבת

  מה הקשר בין ימות החול והשבת? הרב מלמד ממשיל זאת לגוף ונשמה, הסבר את המשל והנמשל.1

 ___________________________________________________________________  

  _________________ ___ימות החול?איך עושים את זה? איך אנו זוכרים את השבת במהלך  .2

 ___________________________________________________________________  

      

 

 

  _______________________________ מה עשה שמאי לקראת השבת במהלך ימות החול?.3

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________________ מה עשה הלל לעומתו? מדוע? .4

  ______________________________________________ כמו מי אתה נוטה להזדהות? .5

 ___________________________________________________________________  

  ____________________________________________________ כמו מי עלינו לנהוג? .6

 יום שישי

  ____________ המקור בתורה לדרישה להכין את צרכי השבת ביום שישי? הסבר את הפס'! מה.7

 ___________________________________________________________________  

  ________________ האם אפשר לישון מאוחר ביום שישי )אין לימודים(? מה צריך לעשות בו?  .8

 ___________________________________________________________________  

9. 

 

 

 

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________  -ההכרעה

- 
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  קניות לשבת

 

  __________________________________________ למה כל כך חשוב לענג את השבת? .1

 ______________________________________________________________________  

  איך אפשר לענג את השבת )נסה לחשוב על דוגמאות מעשיות שאפשר לעשות החל מהשבת הקרובה בבית(?  .2

 ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

  עלי לעשות?! כיצד אוכל לענג את השבת? הצג את הצדדים השונים בהתלבטות:אין לי הרבה כסף, מה  -התלבטות .3

 ______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

  מהן הרמות השונות )יש עני שאין לו כסף ליגואר ויש עני שאין לו כסף לקנות דגים( -איך מענג את השבת עני .4

 ______________________________________________________________________  

 בגדי השבת

 

  ________________________________________ דוע חשוב ללבוש בגדים חגיגיים לשבת?מ.5

 ______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האם יש  -דונו

חשיבות ללבוש 

 ?דווקא חולצה לבנה
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 הכנת הבית והגוף לשבת

 

 צריך להתקלח לפחות כל שבוע... מדוע? האם מפריע לקב"ה שלא התקלחתי? -בפרק זה יש חידוש.6

  __________________________________________________ )הרי לא מפריע לו הריח...( 

 ______________________________________________________________________  

  -בפרק מסופר על גדולי ישראל שעזרו בהכנות לשבת, קרא את הסיפורים וחשוב .7

 ד אתה מכין את הבית לשבת? מה אתה לוקח על עצמך בעז"ה, בסיוע להכנות לשבת?כיצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איסור קביעת סעודה בערב שבת

 טעמים(? 2מדוע אין לקבוע סעודה ביום שישי ) .8

1___________________________________________________________________. 

2________________________.__________________________________________ 

  ________________________ . מהי אותה סעודה? האם יש לצום ביום שישי? מה מותר לאכול?10

 ______________________________________________________________________  

 על עצמי לסייע ב...אני  מקבלת 
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 איסור עשיית מלאכה בערב שבת

  _____________________________________ למה אסור לעשות מלאכה בערב שבת? .1

 ______________________________________________________________________  

  _______________________________ באיזה מלאכה מדובר? האם מותר לעשות שעורי בית? .2

 ______________________________________________________________________  

 דעות, הצג את שתיהן והכרע כמי יש לנהוג(? 2אין לעשות מלאכה ))לדוגמא(, מאיזו שעה  17.00השבת נכנסת בשעה  .3

  _______________________________________________________________  -לדעה א'

   _______________________________________________________________  -לדעה ב'

 מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות בשבת

  _________________________________ תן דוגמאות למלאכות כאלו שנעשות מעצמן בשבת? .4

 ______________________________________________________________________  

  ____ עשית מעצמה בשבת והתחילה לפני שבת תהיה מותרת?במה תהיה בעיה?נהאם כל מלאכה ש .5

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  את הסרט בערב שבת? הסבר את דעתך! להקליטם יהיה מותר לכוון שעון שבת למכשיר הוידאו כדי הא -. חשוב6

 ______________________________________________________________________    

 הפעלת ממטרות ורדיו בערב שבת כדי שיפעלו בשבת

  לאחר שהממטרות התחילו לעבוד רצה רמי לחבר להן את המים )...(, האם יש בכך בעיה? מהי? -קרא וחשוב .6

  ___________ את משחק השבת? מדוע )פרט(? לראותכדי  יהלטלוויזהאם אפשר לשים שעון שבת  .7

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  __________________ האם יש הבדל בין לראות )או לשמוע( את המשחק ובין להקליט אותו? -. דונו8

 ______________________________________________________________________  
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 הפלגה בספינה לטיול שימשך ביום השבת

  __________________ האם מותר לעלות לאוניה טורקית ביום רביעי בלילה? פרט את ההתלבטות! .8

 ______________________________________________________________________  

 נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת

  _____ מה יעשה? -לטיסה שהגיעה לארץ, המטוס התעכב והגיע לאחר כניסת השבתדויד עלה  .9

 ______________________________________________________________________  

  ___________________________________________ האם יש הבדל בינו ובין הנוסע בספינה?

 ______________________________________________________________________  

 הכנות לשבת כדי למנוע את חילולה

 -אמא עשויה ללדת בשבת .11

  _______________________ א. מה עליה להכין לפני השבת, בכדי למנוע חילולי שבת מיותרים?

 ____________________________________________________________________  

  __________________________ ה שיש בו סכנה!!מדוע עליה להכין דברים? הרי מדובר בחול .ב

 ____________________________________________________________________  

  _________________ דויד הולך לעבור ניתוח לשיפוץ העפעף. לאיזה יום עדיף לקבוע את הניתוח?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 רופא שתורנותו ביום שבת

 חיליק הוא מנתח לב בכיר שגר בנהריה. מה יעשה במצבים הבאים: .11

 

  __________________________ א. אם הוא יודע שיש לו תורנות בשבת בבוקר בבי"ח בלינסון?

 ____________________________________________________________________  

  ___________________________________ בשבת בבוקר? אם הוא מוזעק לניתוח חירום .ב

 ____________________________________________________________________  

  ______________________________ האם הוא יוכל לחזור לביתו בתום הניתוח )בשבת(? .ג

 ______________________________________________________________________  
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 זמני השבת -פרק ג'

 

  זמני השבת

  _____________________________________________ . מדוע השבת מתחילה ביום שישי?1

  ___________________________ . מה המשמעות הרוחנית לדבר זה )סוד הנצחיות הישראלית(?2

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________ . מתי מתחיל הלילה? פרט את צדדי הספק!3

 ______________________________________________________________________  

  __________________________________________________________ . מה ההכרעה?4

 

 בתמצוות תוספת ש

 

  ______________________________________________________ מהי תוספת שבת? .11

  _____________________________________________ מדוע יש להוסיף עוד זמן לשבת? .11

  _______________________________________________ . מתי יוצאת השבת מלכתחילה?3

  ______________________________________________ . מתי תיקנו חז"ל שיוצאת השבת?4

 

 כיצד מקבלים תוספת שבת

 

  ____________________________________ . איך אנו מקבלים על עצמנו את תוספת השבת?5

 . מה המעשה שבאמצעותו אנו מכניסים את השבת?6

  ________________________________________________ -בעבר וכיום( -א. גברים )פרט

 ____________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________ -נשים .ג

 

 . בפתח תקווה נהוג לקבל את השבת כמו ירושלים, דוד הוא אורח בפ"ת, האם יכול לקבל שבת כמנהג ת"א 7

  __________________________________________________ דק' מאוחר יותר(?הסבר! 20)

 ______________________________________________________________________  
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 דין מי שקיבל על עצמו שבת

 

 . חיליק אדם שקיבל על עצמו שבת:8

  ____________________________________________________ א. מה אסור לו לעשות?

 ____________________________________________________________________  

  ______________________________ מה מותר לו לעשות, מדוע?! הרי מבחינתו זו שבת! .ד

 ____________________________________________________________________  

גברת שמשוני שכחה לכבות את האור במקרר, אך כבר הדליקה נרות, מה תעשה? הרי מבחינתה כבר נכנסה השבת!! .ה

  

 ______________________________________________________________________  

 האם מותר להתפלל מנחה אחר קבלת תוספת שבת?

 

 בבית הכנסת מתקיים מניין מאוחר למנחה, בו מתחילה התפילה מספר דק' לפני השקיעה.  .9

  _________________________________________ מה יעשו, הרי כבר נכנסה השבת?

 ______________________________________________________________________  

  _____________ הדליקה נרות)שבת(, האם יכולה להתפלל מנחה )של חול(? הסבר!אישה ש .11

________________________________________________________________ 
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 הדלקת נרות שבת -פרק ד'

 מצוות הדלקת נרות שבת

  ________________________________________ מה המטרה בהדלקת נרות השבת? .1

 

  _________ שבת, יין לקידוש, בשר, נרות? הסבר! חלות -אדם שאין לו כסף, מה סדר העדיפויות שלו .2

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________________ . כיצד גורמים נרות השבת לשלום בבית?3

 ברכת ההדלקה

. מתי יש לברך על הדלקת הנרות, לפני ההדלקה או אחריה? הסבר את ההתלבטות ואת השיטות השונות? מדוע לברך לפני?4

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________________________________ מי נוהג כשיטה זו?

  ___________________________________________________ מדוע לברך אחרי ההדלקה?

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________________________________ ו?מי נוהג כשיטה ז

 במה מדליקים

  _______________________________________ . מה הכלל הקובע במה מדליקים ובמה לא?5

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________ . מה הדבר הכי משובח להדליק בו את הנרות? מדוע?6

  _____________________________ . מה ניתן ללמוד מדיון זה על המידות שלנו? על שלום בית?7

 האם אפשר לצאת בתאורה חשמלית

  _______________________ . מדוע בעידן המודרני שיש לנו נורות חשמליות, צריך להדליק נרות?8

 ______________________________________________________________________  

  _____________________ . לדודו לא היו נרות לקראת שבת? מה יעשה? כיצד ידליק נרות שבת?10

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________ . מדוע עדיפים נרות השבת על פני הנורה החשמלית?11

  _______________________ . כיצד בפועל מדליקים נרות בנורות חשמל? הרי הן דולקות גם כך?12

 ______________________________________________________________________  
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 מקום ההדלקה ומספר הנרות

 

  ___________________________________________ . היכן צריך להדליק את נרות השבת?13

 ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________ ריכים הנרות לדלוק?. כמה זמן צ14

 ______________________________________________________________________  

  ______________________________ . מדוע יש צורך בשני נרות לפחות? הרי גם אחד מספיק!15

 ______________________________________________________________________  

 על מי המצווה להדליק

  ___________________________________________ האם הגבר יכול להדליק נרות? .1

  _________________________________________ האם בנות צעירות צריכות להדליק נרות? .2

  __________________________ כיתה ז' יצאה לשבת ישיבה, האם עליהם להדליק נרות שבת? .3

 ______________________________________________________________________  
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 ות יחדדין שתי משפחות שאוכל

 

. משפחת דוד התארחה אצל חברים, האם אם המשפחה צריכה להדליק נרות? הסבר מהי ההתלבטות ואת המצבים השונים!4

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________ מה הדין בבית מלון?

  _____________________ האם עדיף להדליק מנורה בחדר )פרט האם יש הבדל בסוג הנורה ועוד(?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 דין הנשואים השובתים שלא בביתם

  ________________________________ יק נרות )מרכיבים בהדלקה(?. מהן שתי הסיבות להדל5

 ______________________________________________________________________  

  __________________ הסבר את השיקולים? -. הרב אלמוג יצא למילואים, האם עליו להדליק נרות6

 ______________________________________________________________________  

  _______________________ . איפה עליו להדליק?בחדר האוכל/ בבית כנסת/ באוהל?הסבר מדוע!7

 ______________________________________________________________________  

  _______________________________________ .מה תעשה אישה המאושפזת בבית חולים? 8

 ______________________________________________________________________  

 דין רווקים השובתים שלא בביתם

  ______________________________________ דליק נרות? מדוע?. האם רווק מבוגר צריך לה9

 ______________________________________________________________________  

  _____________________________________________ . היכן ידליק אותו רווק את נרותיו?10

 ______________________________________________________________________  

  ___________________. איך מדליקים נרות בפנימייה של בנות )מרוב נרות זה יראה כמדורה...(?11

 ______________________________________________________________________  
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 הלכות קידוש -פרק ו'

 זכור ושמור

  _____________________________________________ מה עניינה של מצוות שמור? .1

 ______________________________________________________________________  

  __________________________________________________ מה עניינה של מצוות זכור? .2

 ______________________________________________________________________  

  __________________________________________________ (?2. מה אנו אמורים לזכור )3

  ________________________________________ יינים אלו מוזכרים בעשרת הדיברות?כיצד ענ

 ______________________________________________________________________  

  ____________________________________ . מאיזה חלק היו לכאורה הנשים פטורות? הסבר!4

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________________________________ מדוע אינן פטורות?

 ______________________________________________________________________  

 כיצד מקיימים מצוות זכור

  __________________________________________ . כיצד אנו מקיימים את מצות הזכירה? 5

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________ מדוע דווקא בקידוש?

 ______________________________________________________________________  

  ___________________________________________ מדוע בקידוש הלילה ולא בקידוש היום?

  ________________________________________ לקדש? מה יעשה אדם שבלילה לא היה יכול

 מדוע יש מפקפקים ביכולת לצאת ידי חובת הזכירה בתפילה?

  ____________________________________________________________________ א. 

  ____________________________________________________________________ ב.

  _____________________________________________________________________ ג.
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 קידוש על היין

  ________________________________________________ . מדוע מקדשים דווקא על היין?6

 ______________________________________________________________________  

  _______________________ . האם אתה מכיר דוגמאות נוספות בהן ייחדו חכמים קידוש על היין?7

 ______________________________________________________________________  

  _______________________________ האם ניתן לעשות כן עם פרשנים אחרים? מה ההבדל?    

 ______________________________________________________________________  

  ____________________________________ מוד לקראת הפרשה הבאה?. ממתי מתחילים לל8

  _________________________________________________ . מה סדר הלימוד לכתחילה?9

  ________________________________________ האם חייבים ללמוד דווקא כך )האם מעכב(?

  ______________________________ . מה יעשה מי שלא הספיק ללמוד לפני הקריאה בתורה?10

 ______________________________________________________________________  

 חלוקת היין לכל המסובים

  __ האם נהג כשורה? מה הבעיה בדבר? -דודו קידש ושתה מן הכוס, לאחר מכן חילק לבני הבית .1

 ______________________________________________________________________  

 לנהוג? הציעו לדודו דרכים אחרות!איך נכון  .2

  ____________________________________________________________________ א.

  ____________________________________________________________________ ב.

  _____________________________________________________________________ ג.

 מנהגי הקידוש וכיסוי החלה

 האם יש לעמוד או לשבת בקידוש? השלם את הטבלה הבאה: .3

 

 מי נוהג כך? מה הטעם לדבר? 

   נוהגים לעמוד

 א.  נוהגים לשבת

 ב.

 

בפסוקי  עומדים

 'ויכולו' ואז יושבים

  

  ___________________________________ מקדש? מדוע האיש-האם אישה יכולה לקדש? חשוב
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 . מדוע מכסים את החלות בזמן הקידוש, הסבר לכל טעם את המנהג בדבר?4

  ____________________________________________________________________ א. 

 ______________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________ ב.

 ______________________________________________________________________   

 אין לאכול לפני קידוש

 

  _____________________________ . מדוע אין לאכול לפני הקידוש? מניין אנו לומדים דבר זה? 5

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________________________________ ממתי לא אוכלים? 

  ___ שה, קטן, חולה(?אי -מה הבעיה בשבת בבוקר, האם יכול לאכול לפני התפילה )פרט את כל המקרים

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 קידוש במקום סעודה

 

  ___________________________ . מדוע יש להצמיד הקידוש לסעודה? מניין אנו למדים דבר זה?6

 ______________________________________________________________________  

  ______________________________________________ . מה עדיף לעשות בפועל )פרט!(?7

 ______________________________________________________________________  
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 סעודות השבת ומלווה מלכה -פרק ז'

 מצוות סעודות השבת

  _________________________________ האם חייבים לאכול לחם בסעודת שבת? כמה? .1

 ______________________________________________________________________  

  י השבת היא דבר רוחני וקדוש, מדוע יש צורך לצוות על האוכל ולהדר בו? מה הרעיון בדבר!הר -נסה להסביר לעצמך .2

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  _____________________________________________ מתי זמנה של סעודה שלישית?  .3

  _____________ אם אכל בקידוש ואחריה סעודת שבת, האם יכולה להחשב לו כסעודה שלישית? .4

  _________________________________________ איזו מן הסעודות היא החשובה ביותר? .5

 ____________________________________________ מה הביטוי )דוגמא(ההלכתי לכך? 

 לחם משנה ובציעת הפת

  ____________________________________ . מדוע יש תמיד שתי כיכרות? מה הרעיון בדבר?6

 ______________________________________________________________________  

 . מהם מנהגי סדר הנחת החלות?7

  ______________________________________________________ -א. מנהג השולחן ערוך

  ___________________________________________________________ -ב. מנהג האר"י

  ___________________________________________________________ -ג. מנהג הרמ"א

  ______________________________________________ . האם ניתן לבצוע על לחם פרוס?8

  ___________________________________ סות?מה יעשה אדם שאין לו לחם שלם אלא רק פרו

  ______________________________________ האם ניתן לצרף כלחם משנה גם פיתה קפואה?

 סעודה שלישית

 . מה צריך לאכול בסעודה שלישית?9

  _______________________________________________________________ -לכתחילה

  ________________________________________________________________  -בדיעבד

  _______________________________________________ האם יש חשיבות לאכול בה לחם?

  _______________________________ האם יש חובה לאכול בה לחם? במה עוד יכול לצאת יד"ח?
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 האם יש לקבוע בה ברכה על היין )כמו בשתי הסעודות הקודמות(?

   ________________________________________ ______צריך לקבוע מכיוון ש: א. לדעת ה__

  ____________________________________________________________________ ב. 

  _________________________________________________ -לדעת שאר הראשונים ולהלכה

.בסעודה שלישית שהתחילה בשבת ונמשכה למוצאי השבת, מה יברך בברכת המזון? הסבר את ההתלבטות )שלא מופיעה  10

 בספר ויש לחשוב עליה בראש( ואת ההכרעה ההלכתית )שמופיעה(: 

  __________________________________________________________________ -מחד

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________ -מצד שני

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________ -להלכה

  _________________________ הו הזמן הכי מאוחר בו ניתן להתחיל לאכול סעודה שלישית?. מ11

 ברכת המזון

  _______________________________________ . מה עניינה של התוספת "רצה והחליצנו"? 12

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 . מה יעשה אדם ששכח לומר "רצה"? 13

 ואחר כך ימשיך ב... יאמר... שכח ונזכר...

א. לפני שהתחיל 

 ברכת הטוב והמטיב

  

ב. התחיל לומר ברכת 

 הטוב והמטיב

 -םהטע 

ג. התחיל לומר ברכת 

הטוב והמטיב בסעודה 

 שלישית

 -הטעם 
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 משמעותה של סעודת מלווה מלכה

  ___________________________________ . מה הרעיון שעומד מאחורי סעודת מלווה מלכה?14

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  ___________________________________________________ . מה אוכלים בסעודה זו?15

 ______________________________________________________________________  

 

 

 סעודת דוד המלך -דה נקראת גם "סעודתא דדוד מלכא" הסעו

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
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 שבתהבדלה ומוצאי  -פרק ח'

 יסוד ההבדלה

  _____________________ -הסבר את טעם שלבי ההתפתחות במנהג ההבדלה:א. תפילה בלבד .1

  ________________________________________________________________ -ב.כוס בלבד

  _______________________________________________________________ -ג. תפילה+כוס

  _____________________________________ מה יעשה מי ששכח לומר "אתה חוננתנו" בתפילה? .2

 _________________________________________________________________________  

  __________________________________ . האם מצוות ההבדלה מן התורה? פרט )מקור, הסבר(!3

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 סדר ההבדלה על הכוס

 . מהו סדר ההבדלה על הכוס?4

  _________________________________________________________________   -א.הקדמה

  _________________________________________________________ -ב. סדר ארבע הברכות

  _____________________________________________ . א.איזה מן הברכות מעכבות ההבדלה?4

  _____________________________________ ב. איזה מן הברכות משמשות כתוספת על ההבדלה?

  _______________________________________________________ ג. מדוע הוסיפו אותן חז"ל?

 _________________________________________________________________________  

 נשים חייבות בהבדלה

  _______________________ . ממה נובעת ההתלבטות ביחס לחיוב הנשים )הסבר את שני הצדדים(? 5

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________ מה נפסק להלכה? 

  _________________________________________________ עצמה?האם יכולה אישה להבדיל ל

 _________________________________________________________________________  

  ____________________________________________ האם יכולה האישה להוציא את משפחתה?

 _________________________________________________________________________   
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 כללי המלאכות –פרק ט 

 המצווה בתורה 
 

 _____________________________________בזמן שיש סנהדרין? ובימינו? מה עונשו של מחלל שבת  .1

 _________________________________________________ל כמה מצוות עובר מי שמחלל שבת?ע .2

 ________________________________________________" ?דים מהאיסור "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁשמה לומ .3

 ____________________________מה לומדים מהאיסור "ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְמֹקמֹו" )מעבר לאיסור הפשוט(?  .4

 ___________________________________________________________________________  

 :______________________________________________חשבת'? תן שלוש דוגמאותמהי 'מלאכת מ .5

___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________ינן בגדר 'מלאכת מחשבת'. תן שתי דוגמאות לפעולות שא .6

__________.________________________________________________________________ 

 ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן 
 

 מזה לעניין חומרת מלאכות שבת?  מדוע מלאכות שבת נלמדות דווקא מבניית המשכן, ומה נלמד .7

__________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________.מהו 'אב מלאכה'? תן דוגמה  .8

  ____________________________________________________מהי 'תולדת מלאכה'? תן דוגמה. .9

שבת ללא הגדרת כל מלאכה  מהי המשמעות של החלוקה לל"ט מלאכות? הרי אפשר היה לפרט את איסורי .11

 ____________________________________________________________________ומלאכה.

._________________________________________________________________________ 

 

 חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים איסור

 _________________________________________________________________מהו 'שינוי'?  .11

 . ______________________________דאורייתא או דרבנן? נמקעושה איסור  –העושה מלאכה בשינוי  .12

 מהן מדובר בשינוי, ולא במלאכה רגילה.תן שתי דוגמאות למלאכה הנעשית בשינוי. הסבר מדוע בכל אחת  .13

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________מהו הכלל 'שניים שעשו מלאכה'.  .14

 נמק_______________________האם הם עוברים על דאורייתא או דרבנן?  –מלאכה הנעשית ע"י שניים .15

_________________________________________________________________________ 

 ______________________________יים נחשבת כמלאכה רגילה? הסבר מתי מלאכה הנעשית ע"י שנ .16

 _______________________________חכמים?  ו ההבדל בין ספק איסור תורה לבין ספק על איסורמה .17

_________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________ותר לעשות מלאכה בשינוי? מתי יהיה מ .18

http://ph.yhb.org.il/01-09-02/
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חכמים בשבת יסוד גזרות ותקנות  
 

 די לשמור על צביון השבת. ___________________________תן שתי דוגמאות לגזירות שחז"ל התקינו כ .19

___________________________________________________________________________ 

 _________________תן שתי דוגמאות לגזירות שחז"ל התקינו כדי שלא יטעו לעשות מלאכה כדרכו בשבת.  .21

___________________________________________________________________________ 

 להם סמכות לגזור גזירות? ____________________________________מאיזה פסוק למדו חז"ל שיש  .21

 את הפעולות הבאות :מדוע אסרו חכמים כתבי  .22

 ______________________________________יש תרומות ומעשרות בשבת? _____________להפר

 __________________________________________________________לרכוב על בהמה בשבת?

 __________________________________________________________________לנגן בשבת?

 ____________________________________________________________לשחק בכדור בשבת?

 ______________________________________מאיזה פסוק נלמדת החובה לשמוע לגזירות חכמים?  .23

 _______________________________________________מדוע אסרו חכמים לעשות מלאכה בשינוי .24

 ______גזרו חכמים על 'מוקצה'? ________________________________________________ מדוע .25

 קן תקנות ולגזור גזירות? _________________________________________על מי מוטלת החובה לת .26

___________________________________________________________________________ 

 

 דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא
 

 _____________________________________________________'פסיק רישא'? תן דוגמה. מהו .27

 ________________________________________________דבר שאינו מתכווין'? תן דוגמה.מהו ' .28

 ____________________________________ווין' לבין 'פסיק רישא'?מה ההבדל בין 'דבר שאינו מתכ .29

 ______________________________________________שא ולא ימות'? תן דוגמה.מהו 'פסיק רי .31

 ה או איסור שבת מדברי חכמים?  מי שהרג תרנגול בשביל להצחיק תינוק, האם עבר על איסור שבת מתור .31

_______________________________________________________________________ 

 ______________________' מיוחדים להלכות שבת? האם הכללים 'דבר שאינו מתכווין' ו'פסיק רישא .32

._______________________________________________________________________ 

 

 מלאכה שאינה צריכה לגופה
 

 ______________________________________צריכה לגופה'? תן דוגמה. מהי 'מלאכה שאינה  .33

 :צריכה לגופהלאכה שאינה הסבר בקצרה את השיטות במחלוקת ר' שמעון ור' יהודה בדין מ .34

 ר' יהודה ר' שמעון 

מלאכה שאינה 

 צריכה לגופה
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 כה לגופה? במה זה מתבטא? האם הוכרעה הלכה כאחת השיטות )ר' שמעון ור' יהודה( בעניין מלאכה שאינה צרי .35

___________________________________________________________________________ 

 ___________רה או איסור חכמים? נמק. שיוצאת מן הבור, עובר על איסור תו החופר בקרקע לצורך האדמה .36

.___________________________________________________________________________ 

  

 מקלקל
 

 . ____________________________________________________מקלקל'? תן שתי דוגמאותמהו ' .37

 ?_______________________________________________על דברי חכמיםרק למה המקלקל עובר  .38

 ? _____________________________________________אכת מבעיר בעניין מקלקלמה מיוחד במל .39

 ? ______________________________________________לאכת חובל בעניין מקלקלמה מיוחד במ .41

 איסור חכמים? נמק אואיסור תורה :             מנת לבנות, עובר על -הסותר על .41

____________________________________________________________________________ 

 איסור חכמים? נמק אועל            :  איסור תורה הדורך על נמלים, האם עובר  .42

____________________________________________________________________________ 

 

 

 קיום

 

 איסור תורה או איסור חכמים? נמק.מי שעשה מלאכה שתוצאותיה אינן מתקיימות, האם עובר על  .43

___________________________________________________________________________ 

 _________________________ מי שכותב באצבעו על חול או אדים בחלון עובר באיסור חכמים, מדוע? .44

___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________. הסבר את שלוש הרמות בקשירת קשרים בשבת .45

.__________________________________________________________________ 

 

 גרמא

 

 ______________________________________.___________תן שתי דוגמאות'? הסבר מהו 'גרמא .46

___________________________________________________________________________ 

 ________________________________________יפה בשבת באופן של גרמא? כיצד ניתן לכבות שר .47

__________________________________________________________________________ 
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רבנן או מדאורייתא? מלאכה שדרך עשייתה היא בגרמא )כמו מלאכת זורה(, האם העושה אותה מתחייב מד .48

 . ________________________________________________________________________נמק

____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________' ל'כוח שני'? תן דוגמה.מה ההבדל בין 'גרמא .49

________________________________________________________________________ 

 א? פרט את שלושת התנאים.מתי חכמים התירו לעשות מלאכה בגרמ .51

1__________._____________________________________________________ 

2_______________________________________________________________. 

3_______________________________________________________________. 

 

 .חיים ובעלי גוים, ילדים

 

 _________________________________ורנו בשבת? האם מותר לתת לעבד גוי לעשות מלאכות עב .51

.________________________________________________________________________ 

 _______________? ו בשבת? מה התנאי להתירהאם מותר לתת לעבד גוי לעשות מלאכות עבור עצמ .52

.________________________________________________________________________ 

 _____________________________אכה מהתורה עבורנו בשבת? האם מותר לבקש מגוי לעשות מל .53

_______________________________________________________________________ 

 ___________? אם כן, מה תנאי ההיתר?קש מגוי לעשות מלאכה מדרבנן עבורנו בשבתהאם מותר לב .54

_______________________________________________________________________ 

 

 _______________________יבצע איתו מלאכה בשבת? נמק.האם מותר לתת לגוי כלי של יהודי אם  .55

__________________________.____________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נכבה לנו בשבת המזגן, בחוץ 
מעלות בצל, לסבתא יש  40

 מטפלת פילפינית . מה עושים?!

http://ph.yhb.org.il/01-09-10/
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 גדול וצורך מצווה לצורך דשבות' בותש'

 :ן שלוש דוגמאותמהו 'שבות'. ת .56

1_______________________________.________________________________ 

2_______________________________________________________________. 

3_______________________________________________________________. 

 

 ______________________________________.דשבות'. תן דוגמה אחת.  מהו 'שבות .57

 בשביל עונג שבת(?  –בור על איסוריהם בשביל מצוות אחרות )לדוגמה האם חכמים התירו לע .58

.______________________________________________________________________ 

 ______________________________________ל שבות בשביל עונג שבת? האם מותר לעבור ע .59

____________________________________________.__________________________ 

 ______________________________שבות דשבות לצורך מצוות אחרות? האם מותר לעבור על  .61

._____________________________________________________________________ 

 ______________________ריהם בשביל צורך מצווה? מהו 'צורך מצווה'? מדוע הקלו חכמים בדב .61

______________________________________________________________________ 

 )שבות דשבות( בשביל צורך מצווה תן דוגמה למציאות שבה נצטרך לבקש מגוי לעבור על איסור .62

_______________________________________________________________________ 

 ___________________________שבות בשביל צורך מצווה? ד-בותהאם מותר ליהודי לעבור על ש .63

_______________________________________________________________________ 

 ____________________ורך שאינו צורך מצווה?דשבות בשביל צ-מתי מותר ליהודי לעבור על שבות .64

_______________________________________________________________________ 

 בור על שבת דשבות. מהן? יש עוד שתי סיבות )חוץ מצורך מצווה( שבעטיין התירו חכמים לע .65

1_______________________________________________________________. 

2_______________________________________________________________. 

 רבים ולצורך גדולה מצווה לצורך שבות''

 ________________האם מותר לעבור על שבות בשביל צורך מצווה? האם יש בזה חילוק בין מצבים שונים? .66

___________________________________________________________________________  

 _________________________________________מתי התירו לעבור על שבות מסוג 'אמירה לנכרי'?  .67

___________________________________________________________________________ 

 _______________וי? נמק. האם מותר לבקש מגוי שיתקן את העירוב? האם צריך לבקש ממנו שיתקן בשינ .68

__________________________________________________________________________ 

 ____________חכמים התירו לעבור על שבות משום 'כבוד הבריות'. הסבר מהו 'כבוד הבריות' ותן דוגמה. .69

__________________________________________________________________________  

 ___________________________________עבור איזו מצווה מותר לכתחילה לעבור על שבות? מדוע? .71

__________________________________________________________________________  

http://ph.yhb.org.il/01-09-11/
http://ph.yhb.org.il/01-09-12/
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 צביון השבת

 

 המצווה לשמור על צביון השבת כיום מנוחה
 

 _____________________________________________. יד?-גמה נלמד מהפסוקים בישעיהו נח, י .1

 :ציין שלוש דוגמאות לשינוי ההתנהגות בשבת מתוך הדוגמאות שהובאו במסכת שבת .2

 א.____________________________________________________________

 ב.____________________________________________________________

 ________________________________________________________ג.____

  __________________וות דרבנן, או מעמד אחר? האם מעמדם של 'דברי קבלה' הוא כמצוות דאורייתא, כמצ .3

)הכוונה לקולא שאינה קיימת באיסורי דרבנן איזו קולא עקרונית קיימת בכל האיסורים הקשורים לצביון השבת?  .4

 או עשיית מלאכה בשינוי(  מירה לגויכדגומת א

_________________________________________________________________________________ 

 

 מקח וממכר

 __________קונה בשבת בדרך ארעי לצורך חול? מה ההבדל בין הסוחר בשבת בקביעות לבין מי שמוכר או  .5

______________________________________.__________________________________ 

 _____________________________ מהי המציאות היחידה בה התירו חכמים לרכוש דבר מה בשבת? .6

________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________למכור עליות לתורה בשבת? האם ראוי  .7

 _______________________________חנות בשבת? ובאיזה אופן? באיזה מצב מותר ליטול מוצרים מ .8

._______________________________________________________________________ 

 _____________________החנות ולאמוד את מחירם? כיצד ניתן להעריך את כמות המאכלים שנלקחו מן .9

.________________________________________________________________________ 

 ______________________לא יזכור לשלם לו לאחר השבת?  מה יעשה החנווני אם הוא חושש שהלוקח .11

________________________________________________________________________ 

 נו צריך להקפיד לשאת את המאכלים מהחנות אל ביתו באופן שניכר שאינו עוסק במסחר? באיזה מצב הלוקח אי .11

._______________________________________________________________________ 

 שבו נושאים את המאכלים?  באיזה מצב עליו להקפיד על כך? וכיצד מתבטאת אותה הקפדה באופן .12

_______________________________________________________________________ 
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 קבלת מוצרים מחנות ומסעדה
 

 לעסוק בכסף. הצע פיתרון  בעל מלון מעוניין לאפשר ללקוחות לקבל מוצרים בשבת, כמובן מבלי .13

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 הלוואה השאלה ומתנה
 

 _______________________על איזה ניסוח צריך להקפיד כשמבקשים לשאול חפץ כלשהו מחבר בשבת?  .14

._________________________________________________________________________ 

 ________________________________מותר לתת מתנות בשבת?  אםמה טעם המחלוקת בשאלה ה .15

.________________________________________________________________________ 

 __________________________________ם או מאכלים כמתנה בשבת?להלכה, האם מותר לתת כלי .16

______________________________________________.__________________________ 

 ________________________________________תנה לחתן בר מצווה בשבת? האם מותר לתת מ .17

________________________________________________________________.________ 

 _________________________________הטלת גורל על מנות מאכל? מהן שתי הבעיות ההלכתיות ב .18

__________________________________________________________________.______ 

 ______________________________גורל בשבת על מנות מאכל? מהם המצבים שבהם מותר להטיל  .19

____________________________________________________________________.____ 

 ____________________________ות לתורה או אמירת קדיש? ל בשבת על עליהאם מותר להטיל גור .21

______________________________________________________________________._ 

 

 

 מעשה בית דין, נישואין, תרומות ומעשרות
 

 , גירושין, חליצה ויבום? מדוע אסרו חכמים לקיים בשבת אירוסין, נישואין .21

______________________________________________________________________ 

 הערכה או החרמה של חפץ?  מדוע אסרו חכמים לקיים בשבת פדיון הבן, וכן הקדשה, .22

______________________________________________________________________ 

 ___________________________ת? תי השאלות הקודמושות שבמה הדין כשעבר ועשה את הפעול .23

______________________________________________________________________ 

 __________________________________________ה בשבת? מדוע מותר להתחייב לתת צדק .24

______________________________________________________________________ 
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 יש תרומות ומעשרות בשבת? י הסיבות שבעטיין נאסר להפרמהן שת .25

 א._______________________________________________________________

 ב._______________________________________________________________

 ת? ירותיו לפני כניסת השבמה יעשה אדם שחושש שלא יספיק להפריש תרומות ומעשרות מפ .26

_________________________________________________________________ 

 ________רומות ומעשרות לפני שבת? מה יעשה אורח שחושש שהמארח שלו ישכח להפריש ת .27

________________________________________________________________ 

 טבילה ומדידה בשבת
 

 ____________________________________יל כלי בשבת? המקלה להטב מה טעמה של הדעה .28

 ___________________________א טבול, ויש שם גוי נאמןמה יעשה אדם שנתקע בשבת עם כלי ל .29

._____________________________________________________________________ 

 ____________________מותרת?  מדוע לא טובים טבילת התגיירות בשבת, למרות שטבילה רגילה .31

____________________________________________________________________ 

 _______________________________________רו והטבילו את הגר בשבת? מה הדין אם עב .31

 ________________________________________מה מותר למדוד ומה אסור למדוד בשבת?  .32
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 הליכה בנחת, ריצה וקפיצה
 

 _____________________________________________מבטאת פסיעה בנחת בשבת?  מה .33

 

 זה היתר נלמד מנימוק זה? "אין בריצה לדבר מצווה פגיעה בכבוד השבת". אי .34

___________________________________________________________________ 

 

 :ת אף שאינם לצורך מצווהמישה מצבים שבהם מותר לרוץ או לקפוץ בשבציין ח .35

 א.________________________________________________________________

 ב.________________________________________________________________

 ______ג.__________________________________________________________

 ד.________________________________________________________________

 _______________________________ה.________________________________

 

 התעמלות ואופניים

 

 למי שמצוי בכושר מעולה?  מדוע אסור לרוץ בחוץ לשם התעמלות גם .36

__________________________________________________________________ 

 מותר להתעמל בתוך הבית?  מהם התנאים שבהם  .37

_________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________ם מותר לשחק בכדור בשבת?הא .38

_________________________________________________________________ 

 

 לשחרור העצמות מדוע מותר בשבת ללכת ולטייל לשם בריאות וכן מותר לעשות מתיחות קלות  .39

 והשרירים? 

_________________________________________________________________ 

 

 

 ת:רכיבה על אופניים בשב ציין שלושה נימוקים לאיסור .41

 ______________________________א._________________________________

 _ב.______________________________________________________________

 ג._______________________________________________________________



36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתגובה למירוץ האופניים בשבת פרסמו  רבני העיר מכתב לכלל התושבים:
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 דיבור בענייני מלאכה וחשבונות
 

 ן לעשותן לאחר צאת השבת? מהן המלאכות שאסור לאדם לומר שהוא מכנ .41

_____________________________________________________________________ 

 אכות שאסור לעשות בשבת? האם מותר לאדם לספר במהלך השבת כיצד ביצע בעבר )ביום חול( מל .42

______________________________________________________________________ 

ר" לעניין ה .43 בָּ  רהור במלאכה אסורה בשבת? מה למדו חכמים מהפסוק "ְוַדֵבר דָּ

______________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________ות בשבת? באיזה מצב מותר לדבר על חשבונ  .44

 ________________________________סיפור דברים בטלים בשבת? מה המשותף לאכילה ושתייה ול .45

________________________________________________________________________ 

 הליכה ודיבור לצורך מצווה
 

 _____________________________________וה? שותן בשבת לצורך מצומהן הפעולות שהותר לע .46

 _______________________________________פר לדיבור בצרכי ציבורתן דוגמה שלא כתובה בס .47

 המותר והאסור בקריאה
 

 אה במסמכים שונים בשבת?מהם שני הנימוקים לאיסור קרי .48

 _________א.___________________________________________________________

 ב,____________________________________________________________________

 _____________________קים בעניין קריאה בשבת? מה ההבדל בין דעת הרמב"ם לדעת רוב הפוס .49

._____________________________________________________________________ 

 ____________________________________יאת עיתונים בשבת? לקר מה עמדת ההלכה ביחס .51

 מה המשותף לפרסומת לספרי קודש ולפרסומת לבתים בהתנחלויות? הם מותר לקרוא פרסומות כאלה בשבת?  .51

.______________________________________________________________________ 

 _________________________________סעודה? רשימת המוזמנים ללמי מותר לקרוא בשבת את  .52

______________________________________________________________________ 

 שנות את הסדר הכתוב בה? כיצד ינהג גבאי ששיש בידו רשימת עולים אך הוחלט ל .53

._____________________________________________________________________ 
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תחקים בשבמש  
 

 ___________________________ירים לשחק בשבת, ומדוע? איזה משחקים אסרו הפוסקים המחמ .54

______________________________________________________________________ 

 ____________________________________קים המקלים לגבי משחקים בשבת?מהי דעת הפוס .55

______________________________________________________________________ 

 __________חקים שנעשים בעסק גדוללמעשה, כיצד טוב לנהוג לגבי משחקים בשבת, ומה מיוחד במש .56

_____________________________________________________________________ 

 שכר שבת
 

 כגון אבטחה או מלצרות?  ותה בשבתהאם מותר לקבל שכר עבור עבודה שמותר לעש .57

____________________________________________________________________ 

 עבור עבודה שעשה בשבת?  בדיעבד, מה יעשה אדם שקיבל שכר .58

___________________________________________________________________ 

 _________________________________________________לעת שכר'? הסבר מהי 'הב .59

___________________________________________________________________ 

 ______________________לשלם על כך לאחר השבת. הסבר בלשונך מדוע הטובל בשבת רשאי .61

 נחשבת לשכר שבת ומותרת? מדוע מתנה על עבודה שנעשתה בשבת איננה  .61

___________________________________________________________________ 

 בת, ומה הפיתרון למעשה? מהן שתי הדעות ביחס לשכר עבור חזנות )או מצוות אחרות( בש .62

 א._________________________________________________________________

 _____________ב.____________________________________________________

 בור טיפול שהעניק בשבת? מדוע הותר לרופא לקבל במוצ"ש שכר ע .63

___________________________________________________________________ 

 הכנה משבת לחול וסידור הבית והשולחן
 

 וניקוי לפני צאת השבת?  מתי מותר לעשות מלאכות של סידור .64

__________________________________________________________________ 

 ________________שלא יזדקק לכולן בשבת?  מדעו מותר לשטוף בשבת את כל הכוסות למרות .65

__________________________________________________________________ 

 ירים?ת זו? ומה הדין בסלמי מותר להדיח כלים בשבת למרות שכבר לא ישתמש בהם בשב .66

__________________________________________________________________ 

 _____________________________________________ד מותר לקפל טלית בשבת? כיצ .67

 מוד למבחן במקצוע קודש? מה ההבדל בין גלילת ספר תורה בשבת כהכנה לקריאה ביום חול לבין לי .68

_________________________________________________________________ 



39 

 

 ללמוד בשבת למבחן? פרט. האם מותר  .69

_________________________________________________________________ 

 וח במוצאי שבת". מדוע? לא יאמר אדם בשבת: "אלך לישון כדי שיהיה לי כ .71

_________________________________________________________________ 

 היתרים להכין משבת לחול
 

 לים למקרר בתום הסעודה? מה משותף להחזרת ארבעת המינים ללולב ביו"ט, הנחת סימניה בספר והחזרת מאכ .71

   ___________________________________________________________________________ 

 _________________________בת עבור מוצאי שבת? ן בשמהם התנאים בהם הותר לאדם להביא עימו יי .72

__________________________________________________________________________ 

יכר בהם שהם לצורך כדי למנוע הפסד הותר לעשות מעשים שנ ןמהן שתי הדוגמאות המובאות לשעת דחק שבה .73

 חול? 

 __________________________________א._____________________________________

 ב._______________________________________________________________________

 ניגון בכלי זמר והשמעת קול
 

 ______________________________________איסור נגינה בכלי זמר?  מדוע בבית המקדש לא חל .74

_____________________________________.__________________________________ 

 __________________________________איסור נגינה בכלי זמר? האם שופר נחשב ככלי נגינה לגבי .75

 בספר ודוגמה אחת משלך.  מותר להשמיע קול בעזרת כלי אם הקול אינו קשור לזמר. ציין דוגמה אחת שכתובה .76

 ____________________________________דוג' מהספר:____________________________

 דוג' מהחיים:________________________________________________________________ 

 __________________________ים כדי שיפתחו את הדלת? האם מותר לצלצל בפעמון או במדפק ידני .77

_______________________________________________________________________ 

 פעמונים על ספר התורה?  מהם שלושת הנימוקים להיתר נתינת כתר תורה עם .78

 א._____________________________________________________________________

 ב._____________________________________________________________________

 _________________________________________ג.____________________________

 ______________________________________ם פעמונים? מה יעשה אדם שבדלת ביתו מותקני .79

 ____________________________________________________.האם מותר לשרוק בשבת?  .81
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 מחיאת כף וריקוד
 

 

 

 ?חוא כפיים ולרקוד בשבתכיצד מותר לדעת כולם למ .81

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________פיים גם לדעת המחמירים? באיזה חג מותר לרקוד ולמחוא כ .82

 ופף על שולחן ולרקוד בשבת. ציין שלושה נימוקים להקל למחוא כפיים לת .83

 _________________________________א.____________________________________ .84

 ב._____________________________________________________________________ .85

 ג._____________________________________________________________________ .86

 ומי רשאי להקל גם בזה?  ממה טוב להימנע גם לדעת המקילים ומדוע? .87

________________________________________________________________________ 

 _____________________________מכשירי מולטימדיה בשבת. פרט את הנימוקים לאיסור שימוש ב .88

________________________________________________________________________ 
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 דיני קטן –פרק כד 

  מצוות חינוך
 

 את הפסוק שממנו נלמדה כל הלכה.מה המצווה מהתורה ומה מדברי חכמים? ציין  -במצוות חינוך הקטנים  .1

________________________________________________________._________________  

 ת הילדים לשמירת מצוות? באופן כללי ומבלי להיכנס לפרטים, מאיזה גיל מתחילים לחנך א .2

.________________________________________________________________________ 

  החינוך למצוות לא תעשה
 

 _______________________________________יש ילד מעשיית איסורים? מאיזה גיל מתחילים להפר .3

 ____________האם מותר לעודד תינוק לעשות איסור כשהוא בגיל שעדיין אין חובה להפרישו מהאיסורים?  .4

___________________________________________________________________________ 

יסור לעודד תינוק האם יש הבדל בין מאכלים האסורים מהתורה לבין מאכלים האסורים מדרבנן לעניין הא .5

 _____________________________________________________________________לאכלם? 

 

א כשר בידיו של תינוק אוכל ל מה ההבדל בין נתינה בידיו של תינוק חפץ שהוא עלול לחלל בו שבת לבין נתינה .6

 ______________________________________________________________.שהוא עלול לאכלו?

בנוסף לביטול מצוות חינוך, איזה איסור נוסף קיים בחילול שבת שעושה ילד אם הוריו אינם מוחים בו? ומה  .7

 _____________________________________________________ור כשאדם זר לא מחה בו?האיס

.___________________________________________________________________________ 

ל חינוך למצוות מדוע כשהקטן רעב או צמא מותר להוריו לתת לו אוכל לפני קידוש למרות שהוא כבר בגי  .8

 _________________.___________________________________________________הקידוש? 

  על מי חובת החינוך והמחאה
 

 ____________________________לפי רוב הפוסקים, מה תפקידו של כל הורה בחינוך הילד למצוות?  .9

__________________________________________._______________________________ 

 _____________בים נציגי הציבור לגעור באב? במלאכת החינוך של ילדם, מתי מחויכשהורים מתרשלים  .11

._________________________________________________________________________ 

 _________________________.________איסור קטן שאיננו בנו?  האם אדם מחוייב להפריש מעשיית .11

 ___________________________________.יננו בנו להזיק לרכּוש? האם אדם מחוייב למנוע מקטן שא .12

 

 

 

 

 

 אמא!!

שאת נהנית בחו"ל אנחנו נהנינו בשבת עם דודה חנה , רק רציתי  מקווהאני 
להודיע לך לפני שתנחתי ...כד האגרטל שעובר מדורי דרות במשפחה . נשבר. 

 אמא...הוא רק בן שנתיים!! לך שבר אותו...אל תכעסי דודי האחיין היקר ש 

http://ph.yhb.org.il/01-24-01/
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  איסור הדלקת אור וכיבויו על ידי קטן
 

ימת, האם המבוגרים צריכים למחות בו מעוניינים שיעשה פעולת איסור מסועריך בדעתו שהמבוגרים כשקטן מ .13

 ____________________________________________ו ממנו לעשות זאת? מדוע? למרות שלא ביקש

___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________בת שקטן עשה עבור מבוגר?הנות מחילול שהאם מותר לי .14

.__________________________________________________________________________ 

 היתרים לשעת הדחק
 

 ברי חכמים, לצורך עצמו. ק שבה התירו לומר לקטן בשבת לעשות מלאכה האסורה מדתן דוגמה לשעת דח .15

_________________________________________________________________________ 

 בהמשך לשאלה הקודמת, מה עדיף לעשות שהקטן מעל גיל שש?  .16

_________________________________________________________________________ 

 רבנן לצורך אחרים? האם מותר להשתמש בקביעות בהיתר של שעת הדחק ולהורות לקטן לעשות מלאכה מד .17

__________________________________________________________________________ 

 : מדרבנן כשהוא כ'מתעסק'תן דוגמה להסתייעות בקטן לעשיית מלאכה  .18

__________________________________________________________________________ 

 קטן כחולה
 

 מהן שתי הדוגמאות להיתרים הנובעים מכך שקטן נחשב כחולה?  .19

__________________________________________________________________________ 

 

 מיחוש אינו מצער כל כך? איזו גזירה לא חלה על חולים ולא על קטן הסובל ממיחוש, אף שה .21

__________________________________________________________________________ 

 

  משחקים מותרים ואסורים בשבת
 

 האם מותר לשחק בשבת במשחקים שמרוויחים בהם כסף או מאכלים או שרגילים לכתוב בהם?  .21

_______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________האם מותר לשחק במונופול בשבת?  .22

 האם יש איסור מלאכת 'כותב' במשחקים של צירוף וקירבו אותיות זו לזו?  .23

.______________________________________________________________________ 

 האם מותר לבנות מעין אוניה קטנה בשבת, מפלסטיק או ממפית נייר? מדוע?  .24

________________________________________________.______________________ 

 ___________________________________________. ?האם מותר לבנות או לפרק לגו בשבת .25

http://ph.yhb.org.il/01-24-04/
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http://ph.yhb.org.il/01-24-07/


43 

 

 ____________________________________מה סדר הפעולות המתיר לבנות מעין אהל בשבת?  .26

______________________________________________________________________ 

 ________________________________________יש להימנע כשעושים מחרוזת משחק בשבת? ממה  .27

 ________________________________מה מותר לעשות כשמשחק אחד מעורב עם משחקים נוספים?  .28

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________ול בפימו או פלסטלינה? באילו איסורים כרוך פיס .29

.__________________________________________________________________________ 

  משחקים נוספים ומשחקים בחצר
 

 ההבדל בין משחקים הפועלים על סוללה חשמלית )בטריה( למשחקים הפועלים על קפיץ? מה  .31

________________________________________________________________________ 

 איזה סוג של בלון מותר לנפח? ומדוע?  .31

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________צעצועים המשמיעים רעש?  מה דין .32

 ________________________, ומתי מותר לשחק בחול? מהן הבעיות ההלכתיות במשחק בחול בשבת .33

_________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ת בשבת? מותר לשחק בגולוהיכן  .34

 _________________________ה ומותר לשחק בהם בשבת? מדוע גוגואים )גלעיני משמש( אינם מוקצ .35

_________________________________________________________________________ 

 דנדה מותר להתנדנד בשבת? באיזה נ .36

____________________________________________________________________ 

  

 וריצה כדור משחקי

 ______________________________________מדוע אסורים משחקי כדורגל, כדורסל וטניס בשבת?  .37

__________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________.באיזה משחקי כדור מותר לשחק בשבת?  .38

ילדים שיחקו בכדור בשבת והוא נתפס בין ענפי העץ וכעבור שעה השתחרר נפל לארץ. האם מותר להמשיך  .39

 _________________________________________________? _______________לשחק בכדור

__________________________________________________________________________  
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 וסקטים קורקינט אופניים 

 

 __________________________ופנים עם שני גלגלים לתלת אופן? תי בין אממה נובע ההבדל ההלכ .41

_______________________________________________________________________  

 _______________פרט את השיקולים ההלכתיים להתיר או לאסור נסיעה בקורקינט וסקטים בשבת.  .41

_______________________________________________________________________ 

 ____________________________________בהמשך לשאלה הקודמת, כיצד ראוי לנהוג למעשה? .42

.______________________________________________________________________ 
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