
 

 

  תש"פ אלול  מועד                 בס"ד

  נידה בהלכות בחינה
  אלול תש"פז' 

 הנחיות לנבחן:

  יש לכתוב בכתב יד ברור וקריא. .1
מבחן שימצא עליו סימן אין לכתוב את שם הנבחן או כל סימן מזהה אחר בתוך מחברת הבחינה.  .2

 ! ותוגש תלונה לוועדת משמעת.המבחן לא ייבדק –מזהה 
 הטיוטה לא ייבדקו!לתשומת לבכם: דפי  .3
   שאלות. 7 -עיון  -חלק א'  .4

 יש לציין בכל תשובה את מקורות הדין, דעות הראשונים, ופסיקת ההלכה.
התשובות  6שאלות. נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה יבדקו רק  7מתוך  6חובה לענות על 

 6יגול סביב אם הנבחן סימן ע למעט, לפי סדר כתיבתו במחברת הבחינההראשונות שכתב הנבחן 
  התשובות שמבקש לבדוק.

 שאלות. 3  -בקיאות  -חלק ב'  .5
 ש לציין את דעת השו"ע, הרמ"א, ונו"כ. י

התשובות  2שאלות, נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה יבדקו רק  3מתוך  2חובה לענות על 
 2 אם הנבחן סימן עיגול סביב למעט, לפי סדר כתיבתו במחברת הבחינההראשונות שכתב הנבחן 

 התשובות שמבקש לבדוק.
 שאלות. 3 –יישום  -חלק ג'  .6

  יש להתייחס למקרה, לבירור ההלכה והדין כולל ציון דעות הראשונים ופסיקת ההלכה.
התשובות  2שאלות, נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה יבדקו רק  3מתוך  2חובה לענות על 

 2אם הנבחן סימן עיגול סביב  למעט, לפי סדר כתיבתו במחברת הבחינההראשונות שכתב הנבחן 
 התשובות שמבקש לבדוק.

 יש לענות בנפרד על כל חלק מחלקי השאלה. .7

  בהצלחה!!!

  עיון –חלק א' 
  

  שאלות 7שאלות מתוך  6יש לענות על 
    יש לציין בכל תשובה את מקורות הדין, דעות הראשונים, ופסיקת ההלכה.

  
  

 ומה הדין בזמן הזה? ה זיב ובימי נדה בימי וסת קובעת אשה האם מדינא דגמ'א. . 1   
  "אפילו רואות טיפת דם כחרדל" ' נקייםהתחדש בדברי ר' זירא שסופרות ז מה ב.          
  

  אשה שרגילה לראות בין השמשות ולא ידוע לה אם ראתה קודם הלילה או לאחריו, מתי. א. 2
  לפרוש?   יםצריכ              
  שראייתה נמשכת כמה ימים, מתי צריכים לפרוש? ציין מקורות ושיטות. אשה ב.     

  
    אשה שאין לה וסת קבוע מה דינה לעניין בדיקות קודם תשמיש ולאחר תשמיש? ציין  . 3

  דעות הראשונים והדין להלכה.מקורות, 
  
  עד מלוכלך? הבא את דעות הראשונים בעניין. ,עד בינוני ,עד בדוק מהי ההגדרה של  . א.4

  שמור בתיבה ומצאה עליו דם?  חה אותוקה עצמה באחד מהעדים הנ"ל והנימה הדין אם בד ב.    
  
  ללא מוך דחוק, מה הדין? ק טהרהעשתה הפסראתה דם מועט או כתם ובאותו יום אשה ש  א.. 5

   לפניכה להמתין ו' עונות ה הרי צריילרא הראשון ביוםאיך יתכן לעשות בדיקת הפס"ט  ב.    
  .ציין כמה אפשרויות ? ההפסק טהרה         

  
  אשה ששחתה ביותר בזמן הטבילה, האם עלתה לה טבילה? ציין האם יש נפק"מ הטובלת . 6

  נתלחלחה במי המקוה שחתה קודם כניסתה למקווה או אחר כניסתה למקווה לאחר שכבר      
  
  

 2מתוך  1עמוד 



 

 

   קשיאכתא אשה לא תחוף אלא בלילה, נדה סח. "הלכתא אשה חופפת ביום וטובלת בלילה, והל . 7
   הלכתא אהלכתא, לא קשיא, הא דאפשר הא דלא אפשר".    
  איך בארו הראשונים את הסוגיא הנ"ל וכיצד נפסק להלכה בכל הנ"ל?    
  
  

  בקיאות –חלק ב' 

  שאלות 3שאלות מתוך  2יש לענות על 
  ש לציין את דעת השו"ע, הרמ"א , ונו"כ. י

  
  
  היולדת משום נדה? נטמאתממתי  א.. 8

  ?בטומאת לידה מדאורייתא ומדרבנן היולדת ממתי נטמאת ב.     
  
  אשה שראתה דם בימי טוהר האם יכולה לטבול בליל שבת? א. .9

   הטובלת על דם שראתה בימי טוהר האם תברך על הטבילה? ב.    
   
  האם איסור נגיעה בנדה הוא מדאורייתא או מדרבנן?  א. .10

  אופנים בהם יש מקום להתיר לאדם לגעת באשתו נידה? כמה ציין ב.   
  
  
  

  יישום –חלק ג' 
  

  שאלות 3שאלות מתוך  2יש לענות על 
  .יש להתייחס למקרה ,לבירור ההלכה והדין כולל ציון דעות הראשונים ופסיקת ההלכה

  
  שראתה דם מחמת תשמיש, בברור אצל מורה הוראה היא ציינה שיש לה וסת קבוע ויש    אשה .11
  לה מכה במקור שלא ידוע אם מוציאה דם, מה הדין לעניין רמ"ת ולעניין ז' נקיים? והאם        
  יכולה לתלות בה בשעת וסתה?      
  
  אשה שראיותיה האחרונות היו בתאריכים דלהלן: .12

  ם   כן ג ומה הדין אם ראתה לפני ר"ח סיון ור"ח אב, האם קבעה וסת ולמתי חוששת?ר"ח ניסן,    
  ר"ח אדר? פרט ובאר!     
  

    וטבלה ושימשה בליל ז' כיצד תנהג? ומה הדין אם טבלה בליל  ' נקייםאשה שטעתה בספירת ז .13
  הבא בעניין גם את הנידון בפוסקים בנוגע לפרישת צ' ימי הבחנה. ?ושמשה ביום ז' ז'       

  
    

  
*                  *      * 
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