
 

 

 תשפ"אניסן  מועד             בס"ד

 שבתבחינה בהלכות 
 ניסן תשפ"אג' 

 הנחיות לנבחן:

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

 ותוגש תלונה לוועדת משמעת. המבחן לא ייבדק! –
 הטיוטה לא ייבדקו!לתשומת לבכם: דפי  .3
 שאלות. 8 -עיון  -חלק א'  .4

 יש לציין בכל תשובה את מקורות הדין, דעות הראשונים, ופסיקת ההלכה.
התשובות הראשונות  7שאלות. נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה יבדקו רק  8מתוך  7חובה לענות על 

התשובות שמבקש  7אם הנבחן סימן עיגול סביב  למעט, לפי סדר כתיבתו במחברת הבחינהשכתב הנבחן 
 לבדוק.

 שאלות. 4 –יישום  -' בחלק  .5
 יש להתייחס למקרה, לבירור ההלכה והדין כולל ציון דעות הראשונים ופסיקת ההלכה.

התשובות הראשונות  3שאלות, נבחן שיענה מעבר לשאלות החובה יבדקו רק  4מתוך  3חובה לענות על 
התשובות שמבקש  3אם הנבחן סימן עיגול סביב  למעט, כתיבתו במחברת הבחינהלפי סדר שכתב הנבחן 

 לבדוק.
 יש לענות בנפרד על כל חלק מחלקי השאלה. .6

 בהצלחה!!!

 עיון –חלק א' 
 

 שאלות 8שאלות מתוך  7יש לענות על 
 יש לציין בכל תשובה את מקורות הדין, דעות הראשונים, ופסיקת ההלכה.

 
האם מותר לשכור גוי בקבלנות שיבנה בית, בית כנסת או שיפנה אשפה מפחי הבנינים?  פרט  א. . 1

 ונמק.
גוי שבנה בית בשבת במקרים הבאים: בקבלנות, כשכיר יום, כשהתנה ישראל עימו שלא יבנה ב. 

 בשבת. האם בדיעבד מותר להשתמש בבית?

עליה תבשיל בגפת או בעצים לא יתן עד שיגרוף או  "כירה שהסיקוה בקש או בגבבא נותנין א.  .2
 כתוב שיטות הראשנים בהסבר משנה זו ופסק ההלכה.  .עד שיתן את האפר"

 ("או עד שיתן את האפר" .3 "עד שיגרוף". 2 "לא יתן" .1 :)התייחס          

 מהם טעמי האיסור להטמין בע"ש בדבר המוסיף הבל ובשבת באינו מוסיף הבל?   .1  ב.
 כתוב אופן שהותר להטמין בע"ש בדבר המוסיף הבל? ובשבת באינו מוסיף הבל? .2     

 
? ים עד שנכנסה שבת כתוב כיצד ינהגשי והשתהה עם סיום סעודת הפוריפורים שחל ביום ש א. .3

 יחס לברכת המזון? הזכרה של שבת? טעימה מכוס של ברכת המזון? קידוש? סעודת שבת?הת
האם יכול לצאת ידי חובה בשמיעה מהחזן את ברכת מעין בליל שבת, טעה והתפלל תפילת חול  ב.

 שבע? נמק.
 

כתוב שיטות הראשנים מדוע מותר לטלטלה? וכיצד   "מדוכה שיש עליה שום מותר לטלטלה" א. . 4
 נפסקה ההלכה?

 באלו תנאים חפץ היתר נעשה בסיס לדבר האסור? יש לציין שיטות הראשנים ופסק ההלכה.   ב.
 

האם מותר לשוברה, לעשות בה נקב או להרחיבו? פרט. כתוב שיטות הראשנים ופסק  חבית . א.5
 ההלכה. 

 כתוב סברות הפוסקים ביחס לפתיחת קופסת שימורים, ופתיחת בקבוקים. ב.    
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 מחצלת שמגולגלת על פרגולה האם מותר לפרסה בשבת? נמק. א.  .6
 מותר לפרוס מפת ניילון על חבל הכביסה על מנת שהכביסה לא תתרטב מהגשם? האם ב.     
 ?ללא מכסיםסיר או חבית בבגד, האם מותר לכסות  ג.     
 
     פטור אבל אסור ותניא  "איתמר התיר רצועות מנעל וסנדל תני חדא חייב חטאת ותניא אידך א.  .7

 כתוב תירוץ הגמרא על הסתירות הנ"ל שיטות הראשנים ופסק ההלכה. .אידך מותר לכתחלה"

 האם מותר לקשור או להתיר קשר במקרים הבאים: ב.  
 להתיר קשר שאינו של קיימא לצורך מצווה? .1 
 להתיר קשר על גבי קשר?  .2 
 של כובס או אומן?להתיר קשר  .3 
   לקשור קשר על גבי עניבה?. 4 

 
 כתוב מקורות הדין, שיטות הראשנים, ופסק ההלכה בדין בישול אחר בישול. א. . 8
 אחר אפיה או צליה.כתוב מקורות הדין, שיטות הראשנים, ופסק ההלכה בדין בישול  ב.     
  

 יישום – ב'חלק 
 

 שאלות 4שאלות מתוך  3יש לענות על 
 ההלכה והדין כולל ציון דעות הראשונים ופסיקת ההלכה . יש להתייחס למקרה ,לבירור

 
 האם מותר לברור במקרים הבאים: . 9

 עצמות הדגים?   .1   
 לסנן מיץ תפוזים טבעי? . 2 
 להוציא זבוב שנפל למרק?  .3   
 לברור אוכל מאוכל לצורך הסעודה הקרובה?  .4   

 
 הפוסקים ביחס למקרים הבאים: כתוב סברות  .10

 טחינה גולמית.ל על ידי הוספת מים ולימון ,טחינה הכנת. 1        
 לרסק בננה לתינוק.. 2 
 בסלט ירקות. לשים מלח. 3 

 
 רפואה בשבת האם מותר לעשות את הפעולות הבאות: . 11

 לתת יין לתוך העין או על גבה? .1 
 להניח שקית עם תמצית תה על העין? .2 
 למרוח שמן או וזלין על פצע יבש? .3 
 להניח עלוקה על גבי מכה על מנת שתוציא ממנה דם? .4 

 
בסמיכות ראובן נסע ברכבו בע"ש לעיר מרוחקת ממקום מגוריו, באמצע הדרך נתקע עם רכבו   .12

   ?  שביישוב כולתהמלקחת מוצרים מ יכול :כתוב באלו אופניםעד ששקעה החמה. ליישוב 
 בכלים חדשים? לאכול ולשתות בשדה?להשתמש 

 
 

*           *           * 
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