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  הלכות תפילה

  הלכות ברכות השחר
  

  )'נק 2(?    "מה מעפעפיהמעביר שינה מעיני ותנו"אחר ברכת " אמ�"עוני�  אי�מדוע  .א. 1

  )'נק 2.    (הסבירי מדוע". אהבה רבה"מי ששכח לבר� ברכות התורה יכול לצאת ידי חובה באמירת ברכת  .ב    

  )'נק 2(?    לאחר התפילה" אלוקי נשמה"לבר� ברכת  אי�מדוע  .ג    
  

  )'נק 3.    (נמקי? מה דינו –מי שנזכר לאחר שהתפלל תפילת שחרית שלא אמר את ברכות השחר . א. 2

  )'נק 2(?    מה דינו –מי שנזכר לאחר התפילה שלא ביר� את ברכות התורה  .ב    

  )'נק 3.    (נמקי? "פוקח עיוורי�"הא� עיוור יכול לבר� ברכת  .ג    
  

  )'נק 2(?    למה יש לכוו� קוד� קריאת שמע .א .3

  )'נק 2(?    "אחד' לוקינו הא' שמע ישראל ה"למה יש לכוו� בעת אמירת הפסוק  .ב    

  )'נק 2(?    "שמע ישראל"מה עושי� כדי לעורר את הכוונה בעת אמירת הפסוק  .ג    
  

  )'נק 2.    (הסבירי את שני המושגי� האלה". אמ� יתומה"ו" אמ� חטופה"אסור לענות  .א .4

  וכיצד ינהג א� נזכר מיד לאחר , כיצד ינהג א� נזכר לאחר שסיי� את הברכה, מי שטעה וביר� ברכה לבטלה .ב    

  )'נק 2('?    שאמר את ש� ה        
  

  )'נק 2(?    ומדוע הוא נקרא כ�, "מ� המובחר"מהו זמ� קריאת שמע  .א .5

  )'נק 1(?    "לכתחילה"מהו מש� זמ� קריאת שמע  .ב    

  )'נק 1(?    עד מתי מותר לומר קריאת שמע ע� ברכותיה בדיעבד .ג    

  )'נק 1(?    "אלוקיכ� אמת' ה"דוע החז� צרי� לחזור בסיו� קריאת שמע על המילי� מ .ד    
  

  )'נק 2(?    "הרבה מאוד"מדוע שכרה של תפילת מנחה  .א .6

  )'נק 2(?    "מנחה גדולה"ומהי " מנחה קטנה"מהי  .ב    
  

  פסוקי דזמרה
  

  )'קנ 1(?    ומה ה� ברכות פסוקי דזמרה, אלו ה� פסוקי דזמרה .א .7

  :כתבי א� האומר פסוקי דזמרה רשאי להפסיק כדי .ב    

  ".אמ�"לענות . 1        

  ".ברו� הוא וברו� שמו"לענות . 2        

  .לענות לקדושה ע� הציבור. 3        

  )'נק 4.    (לומר קריאת שמע ע� הציבור. 4        

  ומה יעשה א� נגע בה� בזמ� , י דזמרהמה יעשה אד� שנגע במקומות המכוסי� שבגופו בזמ� פסוק .ג    

  )'נק 2(?    תפילת שמונה עשרה        
  

  קריאת שמע
  

  ?הא� חיוב קריאת שמע הוא מדרבנ� או מ� התורה .א .8

  )'נק 2(?    אלו פרשיות נכללות במצוות קריאת שמע .ב    

  ?מה צרי� לכוו� לפני שקוראי� קריאת שמע .ג    
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  )'נק 3( ?   "אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה"לכוו� באמרו את המילי�  מה צרי� המתפלל. א. 9

  )'נק 3(?    באיזה מקרה עליו לחזור לתחילת קריאת שמע –א� הפסיק באמצע פסוקי קריאת שמע . ב    
  

  )'נק 2(?    "מודה אני לפני�"ל לומר "מדוע תיקנו חז .א .10

  )'נק 2.    (נמקי? "ודה אנימ"הא� צרי� ליטול ידיי� לפני אמירת  .ב      

  )'נק 2.    (וגיבור כארי, ר, כצבי, קל כנשר, הווי עז כנמר: מהמשלי� שניי�הסבירי על פי קיצור שולח� ערו�  .ג      
  

  )'נק 4(?     ומדוע לא הקריבו קרב� תודה בכל אחד מהימי� האלה, "מזמור לתודה"אומרי�  אי�באלו ימי�  .א .11

  )'נק 2)   (בתפילת שחרית" (בי� הפרקי�"ת המקומות בברכות קריאת שמע ובקריאת שמע שנקראי� צייני א .ב      

  )'נק 2(?    ג� באמצע הפרק" אמ�"אחר אלו ברכות מותר לענות  .ג      
  

  תפילת שמונה עשרה
  

  ?כיצד על המתפלל לעמוד בתפילת שמונה עשרה .א .12

  )'נק 4.    (ולרגליי�, לעיניי�, לידיי�, בתשובת� התייחסי לראש           

  )'נק 4(?    מה המתפלל צרי� לכוו� במחשבתו ולכוו� בליבו בזמ� תפילת שמונה עשרה .ב      

  .כתבי שני דברי� שהמתפלל צרי� לחשוב עליה� קוד� תפילת שמונה עשרה .ג      
  

  תפילת שמונה עשרה של שחרית
  

  )'נק 2(?    לכתחילה, ממתי עד מתי זמנה .א .13

  )'נק 2(?    מה הדי� א� התפלל אותה קוד� זמנה .ב      

  )'נק 2(?    בדיעבד, עד מתי אפשר להתפלל אותה .ג      

  )'נק 2(?    "מעוות לא יוכל לתקו�"על מי נאמר  –בעניי� זמ� התפילה  .ד      
  

  :מה נלמד מהפסוקי� הבאי� .14

  ).יז, תהלי� י" (תכי� לב� תקשיב אזנ�" .א    

  ).יג, א' שמואל א" (רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע" .ב    

  ).ב, ישעיהו לח" (ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל" .ג    

  ).ד, שיר השירי� ד" (כמגדל דוד צואר� בנוי לתלפיות" .ד    
  

  :הסבירי את המושגי� הבאי� .15

  .תחנו� .א      

  .ברכה אחת מעי� שלוש .ב      

  .ברכה אחת מעי� שבע .ג      

  ).מזמור של יו�(שיר של יו�  .ד      
  

  דיני משיב הרוח ויעלה ויבוא
  

  )'נק 3.    (מצבי� שניהתייחסי ל? מה עליו לעשות –" משיב הרוח ומוריד הגש�"א� טעה ואמר בקי, . א. 16

  ?מקרה חוזר לראש התפילה ובאיזה, "רצה"באיזה מקרה חוזר ל –בראש חודש " יעלה ויבוא"א� שכח לומר . ב      

  )'נק 4.    (שחרית ומנחה, התייחסי בתשובת� לתפילות ערבית          

  )'נק 1(?    מה עליו לעשות –בשחרית של ראש חודש ונזכר לאחר תפילת מוס- " יעלה ויבוא"א� שכח לומר . ג      
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  הלכות נטילת ידיים

  )'נק 2.    (תהטעמי� לנטילת ידיי� בשחרי שניכתבי את  .א .1

  )'נק 2(?    לעניי� נטילת ידיי� בבוקר, מה דינו של מי שהיה ער כל הלילה .ב    

  )'נק 2(?    "וכל קרבי את ש� קדשו... ברכי נפשי"מה לומדי� להלכה מהפסוק . ג    
  

  )'נק 3(    ?ובאיזו תנוחה תהיה כ- היד בזמ� הנטילה, כיצד יש לצקת את המי� על הידיי� בנטילת ידיי�. א. 2

  )'נק 1(?    מתי צרי� לבר� על הנטילה. ב    
  

  )'נק 2(?    כיצד נוטלי� ידיי� בבוקר .א .3

  )'נק 2(?    מה יעשה אד� שאי� לו כלל מי� לנטילת ידיי� של בוקר .ב    

  )'נק 2(?    מדוע צרי� לרחו, את הפני� ולשטו- את הפה .ג    
  

  :� הבאי�הא� מותר ליטול ידיי� מ� הכלי .4

  .כלי שבשפתו סדק .א    

  .כלי בעל זרבובית הגבוהה משפת הכלי .ב    

  .והכלי אינו עומד בעצמו, כלי שבסיסו חד .ג    

  .נמקי את תשובותיי�    
  

  נטילת ידיי� לסעודה
  

  .את תשובותי� ונמקי, כתבי א� מותר ליטול ידיי� מהכלי� הבאי�. 5

  .שקית ניילו�. א    

  .שפיו צרבקבוק . ב    

  .מרזב שבקנק�. ג    

  )'נק 2.    (נטלה שיש בה חור. ד    

  

  דיני לבישת הבגדים

  ". ונקיי� ממוצעי�יהיו לו בגדי� " .א .1

  )'נק 2(?    ומדוע יש להתרחק מכל אחד מה�, הקצוות שמה� יש להתרחק שנימה ה�            

  )'נק 3(?    מדוע? איזה צד של הגו- יש להלביש תחילה .ב    

  )'נק 3(?    מהו סדר הפעולות בנעילת נעליי� ובקשירת השרוכי� .ג    

  

  הלכות כיבוד אב ואם

  ).'ג, ט"ויקרא י" (אלוקיכ�' איש ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני ה" .א. 1

  )'נק 2(?    מה נלמד מפסוק זה בנוגע למצוות כיבוד אב וא�         

  )'נק 2(?    באיזה מקרה הב� צרי� לציית לאביו, א לדבר ע� פלוני ולא למחול לוכאשר אב אומר לבנו ל  .ב    
  

  כתבי מה� . הב� מחויב לשמוע בקול אביו שאי�" קצור שלח� ערו�"בשלושה מקרי� כותב בעל ה .א. 2

  )'נק 2.    (שלושת המקרי�         

  מהמקרי�  לכל אחדכתבי את הנימוק  .מביא נימוק לשניי� מהמקרי� האלה" קצור שלח� ערו�"בעל  .ב    

  )'נק 2.    (האלה         
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  )'נק 3.    (שיש לכבד� מכוח מצוות כיבוד אב וא�, מלבד האב והא�, קרובי� שבעהצייני . א. 3

  )'נק 3.    (מקרי� שבה� מותר לב� לעבור על איסור תורה משו� מצוות כיבוד אב וא� שניצייני . ב    

  )'נק 2(?    לדעת חלק מהפוסקי�, י� חובה לכבדו א� אי� לצערואיזה אב א. ג    

  

  הלכות ברכות

  )'נק 2.    (צרי� לכסות� בשעת הקידוש, הסבירי מדוע בשחרית של שבת מי שמקדש ואוכל אחר כ� מזונות .א .4

  )'נק 2(?    ומדוע, על מה יקדי� לבר�, ענבי� ויי�, היו לפניו תמרי� .ב     
  

  )'נק 2.    (כתבי מהו הכלל? "הטוב והמטיב"ומתי מברכי� ברכת " שהחיינו"כי� ברכת מתי מבר .א .5

  )'נק 2.    (בארי מדוע, יתבר� שמו ג� על הרעה' חייב אד� לבר� את ה .ב     
  

  )'נק 2(?    ומתי מברכי� ברכה זו, "שלא חיסר בעולמו כלו�"על מה מברכי� את הברכה  .א .6

  )'נק 2(?    ואיזו ברכה היא זו, כי� על הברק והרע� ברכה אחת בלבדבאיזה מקרה מבר .ב     
  

  ?איזו ברכה נלמדת מפסוק זה וכיצד לומדי� זאת –" כל הנשמה תהלל קה" .א .7

  )'נק 2(?    מדוע אי� מברכי� ברכה אחרונה על הנאת הריח .ב     
  

  .שנפסקה על פי כלל זה אחתכתבי הלכה ". סתמא דעת האד� על כל מה שיביאו לו: "בהלכות ברכות יש כלל .8

  )'נק 2(          
  

  דיני טעות בברכה

   –א� צרי� לחזור ולבר�  אוצייני א� יצא ידי חובת ברכה , )5(�)1(מהמקרי�  בכל אחד. א. 9

  .על פת כיסני�" המוציא"ביר� )  1(           

  .על תבשיל ממיני דג�" המוציא"ביר� )  2(           

  .על אבטיח" בורא פרי הע,"ביר� )  3(           

  .על פת" שהכול"ביר� )  4(           

  .על ענבי�" על הגפ�"ביר� ברכה אחרונה )  5(           

  )נקודות 5(           

  )'נק 1(?    מה דינו –והבחי� בטעותו באמצע הברכה , מי שנטל כוס יי� וסבר שבידו כוס מי� .ב      

  )'נק 2(? מה דינו –" בורא פרי הגפ�"והבחי� בטעותו לאחר שסיי� לבר� , טל כוס מי� וסבר שבידו כוס יי�מה שנ .ג      
  

  ברכת הריח
  

  )'נק 2(?    מדוע יש לבר� על ריח טוב א- על פי שאינו מאכל או משקה. 1 .א .10

  )'נק 2(?    מדוע אי� מברכי� ברכה אחרונה על ריח טוב. 2           

  )'נק 2(?    ואיזו ברכה מבר� המריח ורד, איזו ברכה מבר� המריח אתרוג. 1 .ב      

  )'נק 2(?    מה הדי� א� טעה והחלי- בי� ברכות הריח של אתרוג ושל ורד. 2          
  

  ת הנהני�דיני ברכה ראשונה מברכו
  

  )'נק 2(?    יש לחזור ולבר� על אותו מאכל) חו, מאכילת פת(באיזה מקרה  .11
  

  אלו ברכות יש לבר� , וכול� מונחי� לפניו, ולשתות כוס חלב, עוגה, גזר, מי שרוצה לאכול תפוח .א .12

  ?ולפי איזה סדר           

  .נמקי את הסדר .ב      
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  דיני ברכות על מאכל או משקה
  

  )'נק 5(?     פירותוחייב לחזור ולבר� על ה" נמל�"מי נקרא  .א .13

  .הוסי- לה�, א� לאחר שביקשו תוספת, ולא היה בדעתו להוסי- לה�, אוכל לאורחי� בעל הבית הגיש .ב      

  )'נק 3.    (נמקי? הא� האורחי� צריכי� לחזור ולבר�           

  

  הלכות שבת

  )'נק 2(?    "תוספת שבת"מה פירוש . א. 1

  )'נק 2.    (צייני פעולה אחת? "תוספת שבת"מה יש לעשות כדי שתחול  .ב    

  )'נק 2(?    מתי הוא פלג המנחה .ג    
  

  הדלקת נרות
  

  כתבי איזה משני המושגי�? קשורי� למצוות הדלקת נרות" עונג שבת"ו" שלו� בית"כיצד המושגי�  .א .2

  )'נק 3.    (והוכיחי את דברי�, הוא עיקר המצווה         

  )'נק 1.    (ה שוני�מקומות הדלק שניבתשובת� צייני ? עד מתי נרות צריכי� לדלוק .ב    
  

  .סיבות לכ� שתיכתבי . הנשי� מוזהרות בה יותר, א- על פי שמצוות הדלקת נרות שבת חלה ג� על גברי� .א. 3

  ?מדוע אסור לאישה לעשות מלאכה אחרי הדלקת הנרות א- על פי שהדליקה אות� שעה לפני שקיעת החמה .ב    
  

  )'נק 2(? ג� א� מדליקי� עבורו בביתו, שבת במקו� שבו הוא מתארח באיזה מקרה אורח חייב להדליק נרות) 1(. א. 4

  )'נק 2(?    באיזה מקרה אורח חייב להשתת- ע� בעל הבית בהדלקת נרות שבת) 2(         

  וג� אינו צרי� להשתת- ע� בעל , באיזה מקרה אורח אינו צרי� להדליק נרות במקו� שבו הוא מתארח) 3(         

  )'נק 2?    הבית              

  )'נק 4.    (בתשובת� התייחסי למקרי� שוני�? עד מתי נרות השבת צריכי� לבעור. ב    
  

  תופר וקורע
  

  )'נק 2(?    באיזה אופ� מותר לדעת כל הפוסקי� להשתמש בסיכת ביטחו� כדי לחבר שני חלקי בגד .א .5

  )'נק 2.    (בגדי�תני דוגמא לאיסור משו� מלאכת התופר שאינו עוסק ב .ב      

  )'נק 2(?    על אלו שני דברי� יש להקפיד כאשר פותחי� בשבת עטיפה של דבר מאכל .ג      
  

  הצובע
  

  מה� א� הצביעה אסורה מדאורייתא בכל אחתוצייני " צביעה שאינה מתקיימת"הביאי שתי דוגמאות ל .א .6

  )'נק 2.    (או מדרבנ�           

  )'נק 1(?    מהו הנימוק לכ�. אכול מאכלי� הצובעי� את הידיי�השבת מותר ל. 1 .ב     

  )'נק 1).    (שימי לב לאמצעי הניגוב(? הא� לאחר אכילת המאכלי� שצבעו את הידיי� מותר לנגב אות�. 2         
  

  מלאכת הצובע ומלאכת המכה בפטיש
  

  � ואי� לחשוש מכ� שהפני� נצבעי� לשי� תותי� על פרוסת לח מותראבל , לאישה לצבוע את פניה אסור. א. 7

  )'נק 2.    (הסבירי מדוע הדי� שונה בשני המקרי�.  באכילת�           
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  הקושר
  

  )'נק 2(?    מה� שתי הגדרות לקשר של קיימא .א .8

  )'נק 2.    (צייני שני קשרי� שמותר לעשות בשבת .ב     

  .הדעות שתיכתבי את ? אהאסור מדאוריית" קשר של קיימא"מהו . 1 .ג     

  )'נק 6(?    מה הוסיפו חכמי� ואסרו –) 1סעי- �שציינת בתת(מהדעות  לכל אחתבנוגע . 2         

  )'נק 4(?    באלו תנאי� מותר לקשור שרוכי נעליי� בשבת .ד     
  

  כותב ותופר
  

  )'נק 2.    (נמקי? רבנ�איזו פעולה מדאורייתא ואיזו פעולה מד, תפירת שתי תפירות ותפירה ביד שמאל .9
  

  )'נק 2".    (אורג"הסבירי מהו אב מלאכה . א. 10

  )'נק 2".    (שוחט"הסבירי מהו אב מלאכה  .ב      
  

  :מלאכה על ידי נכרי; עובדי� דחול. 11

  ".חפצי שמי� מותרי�, חפצי� אסורי�" .א      

  )'נק 2.    (היא מותרת" חפצי שמי�"א� כשהיא , "חפצי�"צייני פעולה שהיא אסורה כשהיא            

  )'נק 3(?    מדוע מותר לפנות אליו רק כ�? באיזה אופ� מותר לפנות אל בעל חנות כדי לקבל ממנו צרכי מזו� .ב      

  )'נק 2.    (לאיסור זה נוס-כתבי טע� ? בשבת" אמירה לנכרי"מהו המקור לאיסור  .ג      

  )'נק 3.    (הסבר והדג� מושג זה". בכדי שיעשו: "מושגיש " אמירה לנכרי"בהלכות  .ד      

  ?ובאלו מקרי� מיוחדי� מותר, מדוע אסור לרו, בשבת .ה      

  ?ובאלו מקרי� מיוחדי� מותר, מדוע אסור לתת מתנה בשבת .ו      
  

  דיני מעשה שבת

   –ישראל שעשה מלאכה בשבת . א. 12

  ?הנות מ� המלאכה באותה שבתבאיזה מקרה מותר לו עצמו לי)  1(           

  ?באיזה מקרה מותר לו ליהנות מ� המלאכה רק במוצאי שבת)  2(           

  ?באיזה מקרה אסור לו ליהנות מ� המלאכה לעול�)  3(           

  )נקודות 3(           

  )'נק 4.    (שבת מקרי� שבה� מותר לישראל ליהנות בשבת ממלאכה שעשה עבורו נכרי באותה שניצייני  .ב      

  )'נק 3.    (והסבירי את הטע� לתקנתו, "כדי שיעשו"בארי את המושג  .ג      

  

  פסח

  הלכות בדיקת חמ, וביטולו
  

  ?מתי בודקי� חמ, בברכה  )1(. א .1

  ?את החמ,) שורפי�(מתי מבערי�   )2(         

  )'נק 3(?     מתי מבטלי� את החמ,  )3(         

  )'נק 1(?    באיזה נר אי� לבדוק את החמ, .ב    

   –צייני מהו הדי� א� מצא בחול המועד  .ג    

  .כזית חמ,  )1(        

  .פחות מכזית חמ,  )2(        

  )'נק 4.    (כזית חמ, בשבת  )3(        
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  )'נק 2(?    מדוע יש לבר� כ�? מהי הברכה שמבר� קוד� שמתחיל לבדוק חמ, .א. 2

  )'נק 2.    (ומתי יש לבטל את החמ," ביטול חמ,"הסבירי מהו  .ב    

  )'נק 2(?    יבר� על הבדיקות, הבודק בתי� אחדי� כמה פעמי� .ג    

  )'נק 2.    (פרט מה יש לעשות בחמ, שנמצא בעת הבדיקה .ד    
  

  )'נק 3.   (טלווצייני עד מתי אפשר לב, הסבירי מהו ביטול חמ,". צרי� לשרו- את החמ, ולבטלו". א. 3

  )'נק 2(?    עד מתי אפשר למכור את החמ, לגוי. ב    

  )'נק 3(?    מה דינו של חמ, זה? על איזה איסור עובר מי שהשאיר בביתו חמ, בפסח. ג    
  

  .כתבי ג� את הכלל הקובע עת דר� ההכשרה? באלו דרכי� נית� להכשיר כלי חמ, לשימוש בפסח .א. 4

  ?שר להכשיראלו כלי� אי אפ .ב    
  

  ).ו"ז סעי- ט"קיצור שולח� ערו� קט" (ולא יניח כלי� הרבה בפע� אחת לתו� הכלי שהוא מגעיל בו". א. 5

  )'נק 2.    (הסבירי מדוע         

  )'נק 2.    (הסבירי את המילי� המודגשות). ז"ט, ז"קיצור שולח� ערו� קט" (שאינו ב� יומואי� להגעיל אלא כלי " .ב    
  

  )'נק 4.    (סיבות שבגלל� אי אפשר להגעיל כלי� מסוימי� במי� רותחי� שלושי כתב .6
  

  .הסבירי מדוע מניחי� כל אחד מה�. ביצה וחרוסת, בקערה של פסח מניחי� זרוע .א. 7

  )'נק 2(?    )או חומ,(שקדי� ויי� , מדוע יש לערב בחרוסת פירות. ב    

  ומדוע טוב להרבות בכלי� יפי� על השולח�, לח� בכל ימות השנהמדוע טוב להמעיט בכלי� יפי� על השו .ג    

  )'נק 2(?    בליל הסדר        
  

  כתוב אלו מהמאכלי�. ואפיקומ� ושותי� ארבע כוסות יי�" כור�", מרור, מצה, בליל הסדר אוכלי� כרפס .א. 8

  )'נק 4.    (יש לאכול ולשתות בהסבה         

  )'נק 2(?    על אכילת המרור" ורא פרי האדמהב"מדוע אי� צור� לבר�  .ב    

  )'נק 1(?    ומדוע אוכלי� אותו בסו- הסעודה, מדוע אוכלי� אפיקומ� .ג    
  

  מתי נוטלי� כל אחת מנטילות. פע� אחת בלי ברכה ופע� אחת ע� ברכה –בליל הסדר נוטלי� ידיי� פעמיי�  .א. 9

  )'נק 2(?    אלו         

  )'נק 2.    (הסבירי מדוע. גדה צרי� שיהיו לפניו חרוסת ושני תבשילי�בעת אמירת הה .ב    

  המקומות בהגדה שבה� שותי� כל אחת  ארבעתפרט את . במהל� אמירת ההגדה שותי� ארבע כוסות יי� .ג    

  )'נק 2.    (מכוסות היי�        

  

  דיני חודש אלול והלכות ראש השנה
  

  .כתבי שניי� מה� וצייני כיצד ה� רמוזי�. אחדי� המתאימי� לחודש אלולרמוזי� רעיונות " אלול"באותיות  .1
  

  )'נק 1(?    מדוע תוקעי� בשופר בערב ראש השנה. 1 .א. 2

  )'נק 1(?    מדוע בערב ראש השנה מתעני� רק עד אחר מנחה. 2         

  )'נק 2(  ?  "התרת נדרי�"מהי . בערב ראש השנה" התרת נדרי�"נוהגי� לעשות . 3         

  )'נק 3(?    בעשרת ימי תשובה" שמונה עשרה"מה ה� השינויי� וההוספות בנוסח תפילת . 1 .ב    

  )'נק 1(?    א� שכח לאמרו, איזה שינוי מחייב לחזור לראש התפילה, 1סעי- � מבי� השינויי� שמנית בתת. 2        
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  יו� הכיפורי�
  

  )'נק 2.    (צייני שלושה? ביו� הכיפורי� על מי לא חל איסור נעילת נעליי� .א. 1

  למי יש  –א� החולה אומר שהוא צרי� לאכול , א� רופא קובע שאי� החולה צרי� לאכול ביו� הכיפורי� .ב    

  )'נק 2.    (נמקי? לשמוע        
  

  " איעלה ויבו"והא� עליו לומר ? הא� חולה שאוכל פת ביו� הכיפורי� צרי� לקדש קוד� סעודתו .א. 2

  )'נק 2(?   בברכת המזו�         

  )'נק 2.    (נמקי את תשובת�? מה דינו, בברכת המזו� ביו� הכיפורי�" יעלה ויבוא"השוכח לומר  .ב    

  )'נק 3.    (הבדלי� בי� הבדלה במוצאי שבת ובי� הבדלה במוצאי יו� הכיפורי� שלושהצייני . ג    

  )'נק 3.    (שניי�צייני ? הכיפורי�למי מותר לנעול נעלי עור ביו� . ד    

  

  חנוכה
  

  )'נק 2.    (נמקי את תשובת�? הא� נשי� חייבות בהדלקת נר חנוכה .א. 1

  ?הא� מותר לעשות מלאכה בזמ� שהנרות דולקי� .ב    

  )'נק 1".    (ההדלקה עושה מצווה"הסבירי את ההלכה  .ג    
  

  ?תח הביתמדוע יש להניח את החנוכיה בצד שמאל של פ .א. 2

  )'נק 2(?  ומה שני הטעמי� שרק נשי� מקיימות מנהג זה, איזה מנהג נוהגות רק נשי� בזמ� שנרות חנוכה דולקי� .ב    

  )'נק 2(?    עד מתי הוא רשאי להדליק בברכה –מי שלא בדליק נר חנוכה ע� צאת הכוכבי�  .ג    
  

  ?יתמדוע מצווה מ� המובחר להדליק נר חנוכה בשמ� ז. 1 .א. 3

  )'נק 3(?    איזו פתילה מובחרת ביותר להדליק בה נר חנוכה. 2         

  )'נק 5.    (דוגמאות שתיהסבירי כלל זה באמצעות ". הדלקה עושה מצווה" .ב    
  

  )'נק 3.    (הלכות הנלמדות מכלל זה שתיוכתבי , "הדלקה עושה מצווה"הסבירי את הכלל . א. 4

  )'נק 3.    (� יש להדליק נרות חנוכה בלא ברכהמקרי� שבה שניצייני  .ב    

  )'נק 2.    (נמקי? הא� אישה יכולה להוציא את בני ביתה ידי חובת הדלקת נרות חנוכה .ג    

  

  פורי�
  

  הלכות מגילה ומשלוח מנות

  ? ובאיזו מ� הברכות יש תוספת כוונה בעת האמירה ביו�, אלו ברכות מברכי� לפני קריאת מגילה .א. 1

  )'נק 2(?    מהי התוספת         

  כמה מנות יש לתת בקיו� כל אחת ממצוות אלו ולכמה , מתנות לאביוני�ואיש לרעהו  משלוח מנות. 1 .ב    

  )'נק 1(?    אנשי�             

  ואיזו מצווה ה� , מותר לגברי� ולנשי� לקיי� אלו ע� אלו 1איזו מצווה מ� המצוות שנזכרו בסעי- . 2        

  )'נק 1(?    רשאי� לקיי� רק ע� בני מינ�            
  

  ומהו דינו של מי ששכח להתענות , "תענית אסתר"באיזה יו� יש להתענות , ד באדר חל ביו� הראשו�"א� י. א. 2

  )'נק 3(?    באותו יו�         

  )'נק 2(?    "מנות"מה ראוי להיקרא  –" משלוח מנות"במצוות . ב    

  )'נק 3(?    "מתנות לאביוני�"והא� יש להקפיד על כ� ג� ב, "משלוח מנות"להקפיד ב אישהו אישצריכי� על מה . ג    
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  )'נק 2(?    מדוע תיקנו חכמי� להרבות בשתיית יי� בפורי� .א. 3

   איזו הלכה פסקו על פי הכלל". וכל מעשיו יהיו לש� שמי�"בעניי� חיוב שתיית יי� בפורי� נאמר הכלל  .ב    

  )'נק 2(?    הזה         

  . ו באדר חל פורי� דמוקפות חומה"ובט, ד באדר חל פורי� דפרזות"בי .ג    

  .נמקי את תשובת�? הא� מותר לערו� חתונות בימי� האלה. 1        

  )'נק 2(?    ו באדר"כיצד נוהגי� אנשי� מערי פרזות ביו� ט. 2        

  

  הלכות תענית ציבור
  

  )'נק 3(?    להתענות היו� על צרות שאירעו לאבותינו בגלל חטאיה� מדוע יש .א. 1

  )'נק 2(?    "תפסו את הטפל והניחו את העיקר"על מי אומר בעל הקיצור שולח� ערו� ש .ב    

  )'נק 3(?    מדוע נקבע כי יש להתענות על הריגת גדליה ב� אחיק�. ג    

  

  תרומות ומעשרותהלכות 

  )'נק 2(?    מהו טבל .א. 1

  )'נק 2(?    אסור בטבל) מלבד אכילה(איזה שימוש  .ב    

  , קיצור מצוות התלויות באר," (ואי� צרי� להפריש בידיי� קביעת מקו�ההפרשה יכולה להיעשות על ידי " .ג    

  )'נק 2.    (הסבירי את המילי� המודגשות). 'סימ� ג        
  

  ? ירות מותרי� באכילהממתי הפ, המפריש תרומות ומעשרות בשבת .א. 2

  מה יעשה כדי שיוכל, היודע בערב שבת שיש לו פירות שאינ� מעושרי� ואי� בידו לעשר� לפני שבת. 1 .ב    

  ?לאכול מה� בשבת            

  )'נק 3(?    מה הדי� א� הפירות אינ� שלו. 2        
  

  )'נק 2(?    וכיצד נוהגי� כיו� ,למי נוהגי� לתת תרומה גדולה ותרומת מעשר על פי די� תורה .א. 3

  )'נק 2(?    ומה דינה" תרומה טמאה"מהי . ב    
  

  ,ראשונהכמה זמ� נמשכה קדושה ? וכיצד נתקדשה בזמ� עזרא, כיצד נתקדשה אר, ישראל בזמ� יהושע. א. 4

  .שנייהוכמה זמ� נמשכה קדושה          

  )'נק 1.    (וצייני מה סדר�פרטי אלו תרומות ומעשרות צרי� להפריש בימינו  .ב    

  )'נק 1(?    מהו שיעור של תרומה גדולה כיו� .ג    

  ?במה שונה דר� הפרשת תרומות ומעשרות בימינו מדר� הפרשתה בזמ� שבית המקדש היה קיי� .ד    

  .הסבירי מדוע קיי� השוני        
  

  

  )'נק 2.    (צייני את הזמני� של ביעור מעשרות .א .5

  )'נק 3(?    ד מבערי� את המעשרותכיצ .ב    

  )'נק 3(?    ומדוע אי� מתוודי� כיו�, מהו וידוי מעשרות .ג    
  

  

  )'נק 2.    (דברי� כאלה ארבעהכתבי ". יש דברי� שחייבי� בתרומות ומעשרות מ� התורה". א. 6

  )'נק 2(?    מה חייב בתרומות ומעשרות מדרבנ� לפי כל הדעות". יש דברי� שחייבי� מדרבנ�". ב    

  )'נק 4.   (דוגמאות למקרי� כאלה שתיהביאי ". פעמי� שמעשרותיה� מדרבנ�, ג� במיני� שחייבי� מ� התורה". ג    
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  הלכות חדש
  

  :כתבי ממתי מותר לאכול מתבואת אר, ישראל שנזרעה ונשתרשה במועדי� אלו .א. 1

  .בחודש אדר. 1         

  )'נק 2( .   בסו- חודש ניס�. 2         

  כיצד יתכ� שבכל זאת תהיה אסורה מחמת  –עיסה העשויה מתבואה שאי� עליה איסור חדש  .ב    

  )'נק 2(?   "איסור חדש"        

  

  הלכות כשרות

  ופת... אבל יי� מבושל, צרי� שני חותמות... שמפקידי� או שולחי� ביד נכרי, שאי� בו סימ�, יי� ובשר וחתיכת דג" .1

  ".גי בחות� אחדוגבינה ס    

  )'נק 2".    (שני חותמות"הסבירי את המושג  .א    

  )'נק 2(?    מה מטרת החותמות .ב    

  )'נק 2(?    מדוע חתיכת דג חייבת בחותמות רק כאשר אי� בה סימ� .ג    
  

  )'נק 2(?    כיצד עליה� לנהוג, חלבי –וזה , בשר –זה , שניי� הרוצי� לאכול על שולח� אחד. א. 2

  מה  –אול� הוא מוצא סיבי בשר בי� שיניו , אד� שאכל בשר ולאחר שש שעות רוצה לאכול מאכל חלבי .ב    

  )'נק 2(?    עליו לעשות         
  

  )'נק 2(?    על מאפה שאפה נכרי" פת נכרי"שיחול איסור  למנועכיצד נית�  .א. 3

  )'נק 2(   ? "בישול נכרי"ל איסור "גזרו חז לאעל אלו מאכלי�  .ב    
  

  ?ורוצה אחר כ� לאכול בשר) שהועמדה בקיבה וישנה שישה חודשי�(מה הדי� המיוחד למי שאכל גבינה קשה  .4
  

  )'נק 2(?    מה עליו לעשות –מי שאכל גבינה רכה ורוצה לאכול בשר . א. 5

  )'נק 3(?    מה ה� האפשרויות להתיר אפיית עיסה שנילושה בחלב. ב    

  על מה ה� צריכי�  –אחד אוכל מאכלי חלב והאחר אוכל מאכלי בשר , אד� שאוכלי� על שולח� אחדשני בני . ג    

  )'נק 3(?    להקפיד        
  

  איסור אונאת דברי� וגנבת דעת הבריות

  )'נק 3.    (הסבירי מהי אונאת דברי� ומהי גנבת דעת. א. 6

  )'נק 3.    (קי� לכ�נימו שניכתבי ". גדולה אונאת דברי� מאונאת ממו�". ב    

  )'נק 2(?    א� אותו אד� אינו מקפיד על כ�, הא� מותר לכנות אד� בכינוי גנאי. ג    

  

  הלכות גנבה וגזלה

  )'נק 2(?    "מידת חסידות להימנע ג� מזה"ל ש"אבל אמרו עליו חז, איזה מעשה גזילה מותר .א. 1

  )'נק 2".    (לא תתאווה"האיסור ובי� " לא תחמוד"הסבירי את ההבדל בי� האיסור  .ב    

  ).ב"קצור שלח� ערו� סימ� קפ" (שהרי הוא מחזיק ידי עוברי עבירה... ועוו� גדול הוא לקנות מ� הגנב" .ג    

  )'נק 2.    (הסבירי דברי� אלה        
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  נזקי ממו� ונזקי גו-
  

  קצור שלח�" (ידי זה יגרו� שיבוא על חברו א� על, אסור לסלקו מעליו –אפילו מי שבא איזה נזק עליו " .א .2

  )'נק 3(?    א- על פי שיגרו� על ידי כ� נזק לחברו, לאד� לסלק נזק מותרבאיזה מקרה ). 'סעי- ב, ג"ערו� קפ          

  )'נק 1(?    מה דינו של המבעית את חברו .ב    

  ?על איזה איסור עובר המכה את הזולת. 1 .ג    

  )'נק 4(?    ומדוע מותר להכותו, מותר להכות, בכל זאת ,את מי. 2        

  )'נק 2(?    "ד על ד� רע�לא תעמֹ"איזו הלכה נלמדת מהפסוק  .ד    

  )'נק 2(?    הגנב והגזל� כדי שיתכפר חטא�, מה צריכי� לעשות החובל .ה    
  

  )'נק 2(?    נהג במעילכיצד י –מי שהוחל- מעילו במקו� ציבורי ונותר ש� מעיל של מישהו אחר  .א. 3

  )'נק 2.    (נמקי את תשובת�? הא� ב� רשאי לתת מאכל לעני מרכוש אביו .ב    
  

  אבדה ומציאה, גזלה, גנבה
  

  )'נק 2(?    א� האחד הוא ידידו וישמח כשייוודע לו על כ�, הא� מותר לאד� ליהנות מרכוש של אחר בלי ידיעתו .א .4

  ?ני� משורת הדי�איזו מציאה יש להחזיק לפ .ב    

  ?באיזו מציאה אסור לגעת .ג    
  

  )'נק 2(?    ובאיזה מקרה מותר בכל זאת לקנותו, מדוע אסור לקנות מגנב את החפ, הגנוב. א. 5

  )'נק 3.    (מצבי� שניהתייחסי ל? מה דינו של הגוזל את הרבי�. ב    

  לקיי� מצווה זו על ידי השבת דמי הגזלה ולא מקרי� שבה� אפשר  שניכתוב ". והשיב את הגזלה אשר גזל". ג    

  )'נק 3.    (החפ, עצמו        
  

  , לא תחמוד, לא תעשוק, לא תגזול, לא תגנוב. בתורה נאמר כמה לאווי� בקשר לממו� או לחפ, של חברו .א. 6

  .לא תתאווה         

  )'נק 4.    (מה� אחדבחר בשלושה מה� והסבר מהו האיסור בכל          

  )'נק 4(?    �"באיזה מקרה אסור לעשוק עכו? �"מדוע מותר לעשוק עכו .ב    

  

  הלכות כלאי בגדים ושעטנז

  ?"שעטנז"מהו  .א. 1

  .מלבד איסור שעטנז בבגדי�, דוגמאות על איסור שעטנז שלושמני          
  

  )'נק 2(?    באלו אופני� של קשירה או תפירה עוברי� על איסור שעטנז. א. 2

  )'נק 4:    (צייני א� מותר להשתמש בפריטי� הבאי� א� יש בה� שעטנז. ב    

  .מפת שולח�  )4(.     פרוכת של ארו� הקודש  )3(.     מגבת  )2(.    מטפחת  )1(         

  )'נק 2(?    הא� מותר לתפור בגד שעטנז עבור גוי. ג    
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  הלכות ריבית

  )'נק 2(?    וכתבה בו לאווי� רבי� מדוע החמירה התורה באיסור ריבית .א. 1

  )'נק 2(?    מי עובר על איסור ריבית נוס� על המלווה והלווה .ב    
  

  )'נק 3".    (ריבית מאוחרת"ודוגמא ל" ריבית מוקדמת"הביאי דוגמא ל .א. 2

  ?א- על פי שאינ� תשלו� ממו�, אילו מעשי� אסורי� משו� ריבית .ב    

  )'נק 3.    (אותדוגמ שלושהביאי          

  .התייחסי לשני מצבי�? הא� מותר למלווה ליהנות מ� הלווה בדבר שהיה נהנה ממנו ג� אילו לא היה מלווה לו .ג    

  )'נק 2(        

  

  הלכות נדרים ושבועות

  כל הנודר כאילו בנה במה בשעת : "ועל אלו נדרי� נאמר, "נדרי� סייג לפרישות: "על אלו נדרי� נאמר .א. 1

  )'נק 2(?    "איסור הבמות         

  )'נק 2(?    כיצד מנהג הופ� לנדר .ב    
  

  )'נק 2(?    ובאיזה תנאי, מאיזה גיל חל הנדר על הנודר .א. 2

  )'נק 2(?    ומה דינו, "נדר בטעות"מהו  .ב    

  )'נק 2(?    כיצד מתירי� נדר .ג    
  

  )'נק 3(?    להתירואלו נדרי� כדאי , אלו נדרי� מצווה לקיי� .א. 3

  )'נק 3(?    ומה דינו, "נדר בטעות"מהו  .ב    

  )'נק 2(?    ובאיזה תנאי, מאיזה גיל חל הנדר על הנודר .ג    
  

  )'נק 3.    (הסבירי משפט זה והדגימי אותו –" נדרי� סייג לפרישות". א. 4

  )'נק 2(?    מהו התנאי ההכרחי כדי שהנדר יחול. ב    

  )'נק 3(?    בפני כמה אנשי� –" נדר חלו�"התרת ?  ומהו מספר�, אנשי� אלובפני  –דר או שבועה התרת נ. ג    

  

 


