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אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית ומוסרית, שהמערכת כולה נקראת 

 להיערך להצלחתה.

 

הנבחן/ הנבחנת לשמור על טוהר הבחינות בהתאם לכללים ולהנחיות בעל פה ובכתב על באחריות 

 .גבי שאלון הבחינה ועל ידי אחראי/ת הבחינה

 

 

 -ת שמורות למשרד החינוך  כל הזכויו -

 

 

 

 

 

 



 

 בהצלחה

 התלקיט: מבנה 

 

 יחידות בחינה  6

 

 הלכות יום טוב  1 –יחידה 

 ערוב תבשילים 2 –יחידה 

 הלכות פסח 3 –יחידה 

 תענית ציבור ותשעה באב 4 –יחידה 

 הלכות פורים 5 –יחידה 

 מבחן מסכם 6 –יחידה 

 

 החלקים בתלקיט הם חובה. 6כל 

 

 :מפתח הערכה

 . נקודות 2שווה  5-1יחידות כל תשובה לשאלה ב

 נקודות. 80                             1-5חלקים 

 נקודות. 20               מבחן מסכם-6חלק 

 נקודות. 100   לכל חלקי התלקיט  כ''הס

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 בהצלחה

 1חידה י                                                      

 סימן צח – הלכות יום טוב

 ?מניןמלאכות אסורות בשבת, ומותרות ביום טוב,  אלו .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מלאכת הוצאה מרשות לרשות, ומלאכת הבערה, שונים משאר מלאכות שהותרו          במה .2

           ביום טוב?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

     אסרו חכמים מלאכת קצירה ביום טוב?  מדוע .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                                                

 ?  וכיצדתבלינים מותר לטחון ביום טוב, אלו  .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 זה מותר ביום טוב? והאםלגרם כיבוי,  הבא דוגמא .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 לצורך תינוק? מה הדיןו מותר לחמם מים ביום טוב לצורך רחיצההאם   .6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 אסור לעשותו ביום טוב? ומדועמוגמר  מהו .7

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?מניןך בהמה, מותר לבשל ביום טוב לצור האם .8

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 

 בהצלחה

 2  יחידה

 ושמחת יום טוב –לכות ערוב תבשילין ה

 ק"ג –סימנים ק"ב 

 ?ומדוע צריך לעשות ערוב תבשילין, מתי  .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 אם נאבד או נאכל, התבשיל של ערוב תבשילין? מה הדין .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?של ערוב תבשיליןפת אם נאבד או נאכל, ה מה הדין .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 לסמוך על ערוב של גדול העיר? למי מותר .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 צריך שהערוב יהיה קיים? ועד מתיצריך לקחת לערוב תבשילין,  מה .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 שצריך לומר אחר הברכה ? מה הנוסחועל מצוות ערוב תבשילין,  מה מברך .6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ? לעשותעליו מה חל יום טוב ביום חמישי ושישי ונזכר ביום חמישי שלא הניח עירוב  .7

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 " יום טוב?                                                עונג" "וכבודמקיימים מצוות " כיצדו מקיימים מצוות שמחת יום טוב כיצד .8

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 בהצלחה

 3 יחידה                                                          

 סימנים קי"א, קי"ח - הלכות פסח

 ציין זמן מדויק.: "בדיקת חמץ", "ביטול חמץ" ו"ביעור חמץ" ? מתי עושים .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 מקיים חיוב בדיקת חמץ וביטולו? כיצדהיוצא לדרך סמוך לחג הפסח,  .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ? )פרט בחול או בשבת ויו"ט(    כיצד ינהגהמוצא חמץ בביתו בפסח  .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                 

 מקומות חייבים בבדיקה, ואלו מקומות פטורים? אלו .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  אם יש לו כמה בתים?  ומה הדיןמברך קודם הבדיקה,  מה .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                            

 מה מניחים שני תבשילים אלה? לזכרבקערת ליל הסדר מניחים "זרוע" ו"ביצה",  .6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 מצוות בליל הסדר חייבות להיעשות בהסיבה?אלו  .7

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

?        ומדועמוזג את ארבעת הכוסות,  מי .8

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                           



 

 בהצלחה

 4יחידה  

 ותשעה באב הלכות תעניות

 סימנים קכ"א, קכ"ב, קכ"ד

 מדוע תקנו נביאים להתענות בימים שאירעו צרות לאבותינו? :כתוב בלשונך .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 הצומות?  תאת התאריכים של ארבע ציין .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ?את חמשת הצרות שקרו בי"ז בתמוזכתוב  .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

      ?האחרים שת הצומותושלבין ארבעה הבדלים בין תשעה באב, ל כתוב .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________       

 

 ?ומדועלובשים טלית ומניחים תפילין בשחרית של תשעה באב  האם .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 לתפילה, בתשעה באב, האם מותר לרחוץ עניו?ים בבוקר וינוטלים יד כיצד .6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?יפיםתפילה מוס ובאיזה התוספות שמוסיפים בתפילת שמונה עשרה בתשעה באב מה .7

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 מותר לעשות מלאכה או משא ומתן בתשעה באב? )פרט( האם .8

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 בהצלחה

 5יחידה  

 קמ"ב  -סימנים קמ"א – הלכות פורים

 מתענים בי"ג באדר? מדוע .1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 צום זה יותר קל משאר הצומות?מדוע  .2

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 אם שכח? ומה הדיןמוסיפים בתפילת שמונה עשרה בפורים,  מה .3

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ?ומדועהצורה המובחרת לשמוע את קריאת המגילה  מה .4

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ארבעת המצוות שחייבים לקיים בימי הפורים ? מהן .5

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 אנשים צריך לתת משלוח מנות, ומתנות לאביונים? לכמה .6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ?מדועעדיף להרבות, מתנות לאביונים או משלוח מנות,  במה .7

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 אבל שולח ומקבל משלוח מנות?האם  .8

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

 בהצלחה

 6יחידה 
 מבחן מסכם

 

  .וציין את המקור לתשובתך ים הבאים כתוב מה ההלכה במקר

 נקודות 5כל שאלה 

  קר, מזג האוויר היה סוער ובבית משפחת לוי כבה תנור החימום ביום טוב,  .1

 כדי להסיק את התנור, אמר לו יוסי אולי עדיף שנקרא לגוי.דוד רצה להעביר אש 

 ובאיזה אופן מותר להם להסיק את התנור?האם 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 והתכוננוברכו ברכת המזון וסיימו את סעודת החג  ,משפחת לוי ערכו ליל הסדר בחיק המשפחה .2

לנו "לא אכ :הכוסות, לפתע קורא אחד הילדים תשל ארבע תלברך בורא פרי הגפן על כוס שלישי

 מה עליהם לעשות? אפיקומן"!

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
צום  מחרהתעורר בשתיים בלילה נזכר שכש נרדם לפני ארוחת ערבו ודתו עייףיוסף חזר מעב .3

 ?האם מותר לו לאכול ולשתות שבעה עשר בתמוז.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
תה אפשרות לקרוא את המגילה יבעקבות מגפת הקורונה סגרו את בתי הכנסיות בפורים ולא הי .4

 מברכים את כל הברכות. והאםצריך לנהוג במצב זה, כיצד ברוב עם כמבואר בהלכה, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


