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  :� מול ניסוח המשנה"ניסוחו של הרמב .1

  .� והמשנה ברוב� קזואיסטי� ומיעוט� נורמטיבי�"הרמב  .א

 .נורמטיבי�� ברובו קזואיסטי"הרמב, המשנה ברובה קזואיסטית ומיעוטה נורמטיבית  .ב
 .� ברובו נורמטיבי"המשנה ברובה קזואיסטית והרמב  .ג
 .� נורמטיבי"המשנה קזואיסטית נורמטיבית והרמב  .ד
 .ינה מדוייקתא� תשובה א  .ה

  ?ע"א בהגהותיו לשו"מטרותיו של הרמ .2

  ).במיוחד חכמי אשכנז(ע אינו כולל חלק מדבריה� של חכמי ההלכה "השו  .א

 ".הליכתא כתבראי: "ע אינו נוהג לפי הכלל"השו  .ב
 .גילוי סתירות והוספות אחרות, פירושי דברי�, תיקוני לשו"  .ג
 .נכוני�' ב –ו ' א  .ד
 .נכוני�' ג –ו ', ב', א  .ה

 :לולי�בתלמוד כ .3
  .דברי אמוראי� סבוראי� וגאוני�  .א

 .דברי אמוראי� בלבד  .ב
 .דברי אמוראי� וסבוראי�  .ג
 .ומעט מדברי התנאי� שלא נכללו במקורות התנאי�, דברי אמוראי�  .ד
 .גאוני� ומעט דברי ראשוני�, סבוראי�, דברי אמוראי�  .ה

  ....:בתלמוד .4

  .י ובבל ובבלי מדברי חכמי בבל בלבד"הירושלמי יש מדברי חכמי א  .א

 .י בלבד"י ובירושלמי מדברי חכמי א"הבבלי יש מדבריה� של חכמי בבל וא  .ב
 .י"הבבלי יש מדבריה� של חכמי בבל ובירושלמי מדבריה� של חכמי א  .ג
 .י ובבל"הבבלי ובירושלמי יש מדברי חכמי א  .ד
 .א� תשובה אינה מדויקת  .ה

  ?אלו מבי" המקורות הבאי� אינו מ" המקורות הרשומי� של תקופת התלמוד .5

  .ד ירושלמיתלמו  .א

 .מדרשי הלכה  .ב
 .תוספתא  .ג
 .התרגומי� הארמיי�  .ד
 .א� אחד מהתשובות אינה נכונה  .ה

  ?מה� המאפייני� הספרותיי� הבולטי� המבדילי� בי" המשנה לדברי ההלכה .6

  .המשנה מסדרת את הלכותיה לפי סדר נושאי� א( בהתא� לסדר הפרשיות שבתורה  .א

 .קצר ותמציתיטיבי יקהמשנה נוקטת בסגנו" קודיפ  .ב
 .נה נוקטת בסגנו" קזואיסטי קצר ותמציתיהמש  .ג
 .המשנה אינה קושרת את הלכותיה לפסוקי התורה אלה מסדרת אות� לפי סדר נושאי�  .ד

  ?איזה מ" התרגומי� הבאי� נתחבר על ספר הנביאי� .7

  .תרגו� ירושלמי  .א

 .תרגו� יונת� ב� עוזיאל  .ב
 .תרגו� יונת"  .ג
 .תרגו� אונקלוס  .ד

  אונקלוס מוסי� דברי� מהתורה שבעל פה?מדועו, איזה תרגו� הוא החשוב מבי" הארבעה

  :בעל הטורי� בספרו מכריע .8

  .�"פ פסיקתו של הרי"ע  .א

 .ש"פ פסיקת אביו הרא"ע  .ב
 .ש"� הוא פוסק לרוב כרא"� ובמקו� שפוסקי� אחרי� חולקי� על הרי"בתחילה כרי  .ג
 .�"� הוא נוטה לפסוק כמו הרמב"� ובמקו� שפוסקי� אחרי� חולקי� על הרי"בתחילה כרי  .ד
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  .ש היה אחרו�"מכיוו� שהיה מקובל לפסוק הלכה כבתברא והרא? דועמ

  ?מגמתו של רבי יהודה הנשיא בעריכת המשנה הייתה .9

 .של ההלכה העברית" קורפוס יוריוס"ליצור   .א
 ".אנציקלופדיה של ההלכה"ליצור מעיי"   .ב
 .אפשריי�' ב –ו ' א  .ג
 .'א –א  מסתבר כ , אפשריי�' ב –ו ' א  .ד
 .'ב –מסתבר כ א( , אפשריי�' ב –ו ' א  .ה

  
  
  
  
 

  :ספר נזיקי" .10

 .�"הינו חלק מהרמב  .א
 .הינו חלק מהתלמוד  .ב
 .הינו חלק מהמשנה  .ג
 .א� תשובה אינה נכונה  .ד

  :התוספתא היא .11

 .מקור רישומי מתקופת התנאי�  .א
 .פירוש על התלמוד מתקופת הראשוני�  .ב
 .מקור רישומי מתקופת האמוראי�  .ג
 .קוב/ משניות בדומה למשנתו של רבי יהודה הנשיא  .ד
 .נכוני�' ד – ו' א  .ה

  ?כמי מה� תכריע ההלכה, כאשר הבבלי והירושלמי חולקי� .12

 .כירושלמי  .א
 .כבבלי  .ב
 .ויש להכריע בצורה עניינית, אי" כלל ברור להכרעה  .ג
 ".הלכה כבתראי"י הכלל "ההכרעה בי" דעותיה� של האמוראי� השוני� תיעשה עפ  .ד

היו קשיי� בהוצאתו הבבלי , וליטי� חברתיי�הירושלמי נער  תו  קשיי� פ. הוחלט כ  לאור תקופת התלמוד? מדוע
מנוסח ומסודר , היק� הדיו� בבבלי מקי� יותר, לעומת זאת נער  בתקופה שבה המרכז היהודי בבל היה חזק ודומיננטי

  .בסדר רב יותר

  :מדרשי ההלכה מצויי� בידנו .13

 .על חמישה חומשי תורה א( לא על כל הפרשיות שבה�  .א
 .העל חומש דברי� אי" מדרשי הלכ  .ב
 .על פרשיות התורה שבה� ישנ� ענייני� הלכתיי� המיושמי� בימינו  .ג
 .על ארבעה מחומשי התורה  .ד
 .נכוני�' ג –ו ' א  .ה

  .בספר בראשית אי� פרשות הלכתיות לכ� יש עליו רק מדרשי אגדה? מדוע

 ?ת ההלכהע א"כיצד יקבע השו, לפסוק) השולח" ערו((ע "לפיה� נוהג השו" עמודי הוראה"בהלכה מסויימת לא דנו  .14
 ".רסמי� שכתבו דעת� בדי" זהוהחכמי� המפ"ע יפסוק כדברי "השו  .א
 .ימשיכו לנהוג איסור –ע פסק להתיר "א  במקו� שכבר נהגו איסור באותה הלכה והשו, נכו�' א  .ב
 .רוב� או חלק� אשר חיוו דעת� בנושא –ש "� או הרא"הרי, �"ע יפסוק כדברי הרמב"השו  .ג
 .א� תשובה אינה נכונה  .ד

 :אשר בחיבורו' יעקב בר' מטרותיו של ר/ מטרתו  .15
 .להחזיר להלכה את הכרעתה ולמצוא את הדר  הקודיפקאטיבית הראויה  .א
 .�"לחלוק על חלק מהכרעותיו של הרמב  .ב
 .ש"לסכ� בצורה ערוכה ומסודרת את פסיקותיו של אביו הרא  .ג
 .להכריע בי" פוסקי אשכנז וספרד  .ד
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 ).בנוגע לסדר זרעי�( היק� עריכת� של התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי .16
 .הירושלמי לא נער( על רובו של סדר זרעי�  .א
 .הבבלי לא נער  על רובו של סדר זרעי�  .ב
 .שני התלמודי� נערכו על סדר זרעי� א� כי הירושלמי נער( בתמצות רב  .ג

ולכ� השמיט  ,הבבלי נער  בבבל. ולכ� סדר זה נוגע לו, הרי הוא נכתב באר# ישראל= הירושלמי נער  על סדר זרעי� ? מדוע
  ).למעט מסכת אחת(סדר זרעי� 

 :מהו המבנה הפנימי של החיבורי� הבאי� .17
  .ש סידר חיבורו על סדר מסכתות התלמוד"הרא  .א

  .ע סידר חיבורו לפי נושאי�"השו
 ).לפי נושאי�(ע "והטור סידר חיבורו במתכונת של השו

 .כל השלושה סידרו חיבור� לפי סדר נושאי�  .ב
 .ר חיבורו במתכונתו של הטורע סיד"אלה שהשו, נכו�' א  .ג
 .ש"אלה שהטור סידר חיבורו במתכונתו של הרא, נכו"' א  .ד

  :א בחיבור שני ספריו הראשוני�"מטרותיו של הרמ .18

 .הבאת הדעות השונות בקיצור  .א
 ".הלכה כבתראי"י הכלל "י קארו והכרעה עפ"הבאת הדעות שהשמיט הר  .ב
 ".שולח" ערו("תיקוני� שוני� בנוסח דברי ה  .ג
 .נכוני� 'ג –ו ' ב  .ד
 .נכוני�' ב –ו ' א  .ה

  
  
 

עד סו� האשמורה , משעה שהכוהני� נכנסי� לאכול בתרומת"? מאימתי קוריו את שמע בערבית: "ציטוט מהמשנה .19
 ?כמי משתי הדעות תיפסק ההלכה במקרה זה". עד חצות –וחכמי� אומרי� , דברי רבי אליעזר –הראשונה 

 .כדעה הראשונה  .א
 .כדעה האחרונה  .ב
 ".כבתראי הלכה"לפי הכלל   .ג
 .לא נית" לקבוע על פי נתוני המשנה בלבד  .ד

  ).מראה את הקונצנזוס לגביה(כאשר מביא דעה סתמית זו ההלכה שתיפסק ) רבי יהודה הנשיא(רבי ? מדוע

  ).גמרא(הסכמות ההלכתית המחייבת של התלמוד  .20

 .התלמוד נוצר כספר חוקי� שבא לתפוס את מקו� המשנה  .א
 .דהיינו על המשנה –וש על ספר החוקי� התלמוד נוצר כספר טקסטי� ופיר  .ב
 .התלמוד התקבל כמקרו המוסמ( היחיד של כלל ההלכה  .ג
 .נכוני�' ג –ו ' א  .ד
 .נכו�' ג –אפשריי� ו ' ב –ו ' א  .ה

  ":פירוש"לבי" " חיבור"בי"  .21

 ".פירוש"הוא " משנה לתורה"ו" חיבור"ה� ) גמרא(המשנה והתלמוד   .א
 .פירוש"הוא ) מראג(והתלמוד " חיבור"והמשנה ה� " משנה תורה"  .ב
 ".פירוש"הוא ) גמרא(והמשנה והתלמוד " חיבור"הוא " משנה תורה"  .ג
 ".פירוש"ה� " משנה תורה"והתלמוד ו" חיבור"המשנה היא   .ד

  ":משנה תורה"ד על ספר "ביקורתו של הראב .22

 .קביעת ההלכה ללא ציו" המקורות  .א
 .קביעת ההלכה מבלי להציג את מגוו" הדעות הקיימות  .ב
 .כתי חדש השונה בסידורו מסדר המשנה והתלמודיצירת קודקס הל  .ג
 .נכוני�' ב –ו ' א  .ד
 .נכוני�' ג –ו ' ב', א  .ה

  ":לספק פסקי�" "ספר הלכות"בי"  .23

 ".ספר הלכות"הוא " בית יוס�"וה" ספר פסקי�"הוא " שולח� ערו "  .א
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 ".ספר הלכות"הוא " משנה תורה"  .ב
 ".ספר פסקי�"הוא " בית יוס�"וה" ספר הלכות"הוא " שולח" ערו("  .ג
 .נכוני�' ב –ו ' א  .ד
 .נכוני�' ג –ו ' ב  .ה

  :פיל" היה .24

 .לספירה 3 –תנא שהתגורר באלכסנדריה במאה ה   .א
 .לספירה 4 –ישראלי מהמאה ה  –אמורא אר/   .ב
 .לספירה 2 –מתרג� התורה לארמית במאה ה   .ג
 .מתרג� התורה ליוונית במאה הראשונה לספירה  .ד
 .פילוסו� יהודי מאלכסנדריה במאה הראשונה לספירה  .ה
 ".מלחמת היהודי�"ו" קדמוניות היהודי�"מחבר , יסטוריו" יהודי מהמאה הראשונה לספירהה  .ו

  :הספרי� החיצוניי� ה� .25

כמו למשל , אוספי� שוני� של דברי תנאי� אשר לא נכללו במשנתו של רבי יהודה הנשיא  .א
 .התוספתא

 .חיבורי� של חכמי הקראי� המשקפי� את ההלכה הקראית  .ב
אשר לא נכללו בכתבי , לספירה 2 –לפני הספירה ועד המאה ה  4 –ה יצירות שחוברו בי� המאה   .ג

 .הקודש
 .יצירות הלכתיות אשר נגנזו על ידי גאוני בבל משו� הדעות ההלכתיות הרדיקליות שנכללו בה"  .ד

  :איזה מהמשפטי� הבאי� נכו" ביותר .26

 .האמוראי� ראו במשנה קודכס הלכתי הקובע את ההלכה המחייבת  .א
 .ללא מגמת פסיקה, חיבור המרכז ומארג" את החומר התנאי האמוראי� ראו במשנה  .ב
 .האמוראי� ראו במשנה חיבור המציג את עמדתו האישית של רבי יהודה הנשיא  .ג
 .בתפישת מהותה של המשנה התגלעה מחלוקת יסודית בי" אמוראי בבל ואמוראי אר/ ישראל  .ד

  ?המשנאיתלמעבר משיטת הלימוד המדרשית לשיטה הלימוד , לדברי אלו", מה גר� .27

והדבר גר� לסירבול השיטה , נושאי� הלכתיי� חוזרי� לעתי� בכמה פרשיות בתורה שבכתב  .א
 .המדרשית

 ).לספירה 3 –המאה ה (בעיות פוליטיות ומלחמות שאירעו באר/ ישראל באותה התקופה   .ב
 .קיומ" של הלכות חדשות שקשה היה לשלב" בפסוקי המקרא  .ג
 .למעברו של המרכז התורני מאר/ ישראל לבב  .ד
 .נכונות' ב –ו ' תשובות א  .ה
 .נכונות' ג –ו ' תשובות א  .ו

 
 ?התוספתא והברייתות, איזה משפט מתאר באופ" מדוייק ביותר את היחס שבי" המשנה .28

 .התוספתא היא פירוש למשנה ואילו הברייתות ה� מקורות אמוראיי� בבליי�  .א
וספתא היא אוס� של כל והת, הברייתות ה" דברי תנאי� שלא נכללו במשנתו של רבי יהודה הנשיא  .ב

 .מסודרות במסכתות לפי סדר המסכתות שבמשנה, הברייתות הללו
והתוספתא היא אוס� של , הברייתות ה� דברי תנאי� שלא נכללו במשנתו של רבי יהודה הנשיא  .ג

 .שמסודרות במסכתות לפי סדר המסכתות שבמשנה, חלק מ� הברייתות
 .פירוש אר/ ישראלי למשנה התוספתא היא פירוש בבלי למשנה והברייתות ה"  .ד

מהו הקושי העיקרי שעמו צריכי� להתמודד הטועני� שמטרתו של רבי יהודה הנשיא בחיבור המשנה הייתה לחבר קודכס  .29
  ?הלכתי שיקבע את ההלכה המחייבת

 .ריבוי המחלוקת הנזכרות במשנה  .א
 .התעלמות המשנה מהנושאי� מרכזיי� בפסיקת ההלכה  .ב
 ".חכמי�"או בלשו" , א איזכור ש� החכ�לל, ניסוח ההלכה במשנה בסת�  .ג
 .ריבוי הסתירות בי" המשנה והתוספתא  .ד
 .נכונות' ג –ו ' תשובות א  .ה
 .א� תשובה אינה נכונה  .ו
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כיסוי 'שמעו" ב' ואת דבריו של ק, ונשא" בלשו" חכמי�', אותות ואת בנו"ראה רבי את דברי רבי מאיר ב: יוחנ"' אמר ר" .30
' איזה מ" המשפטי� הבאי� מתאר באופ" המדוייק ביותר את המשתמע מדבריו הנזכרי� של ר". ושנא" בלשו" חכמי�' הד�
  ?יוחנ"

 .שמעו"' מאיר ור' הלכה על פי שיטת� של ר בחיבור המשנה הרבה רבי יהודה הנשיא לפסוק  .א
ולא פסק , שמעו"' מאיר כר' מאיר וכר' בחיבור המשנה מיעט רבי יהודה הנשיא לפסוק הלכה כר  .ב

 .וג� אז לא הזכיר� בשמ�, "כיסוי הד�"ובהלכות " אותו ואת בנו"כדעת� אלא בהלכות 
משו� שניסו להדיחו , משנתושמעו" ב' מאיר ור' רבי יהודה הנשיא נמנע מלהזכיר את שמות� ר  .ג

 .ועל כ" היה שונה את דבריה� בש� חכמי�, מהנשיאות
כאשר רצה רבי יהודה הנשיא להכריע בהתא� לעמדתו של חכ� פלוני היה קובע אותה במשנה   .ד

 .בש� חכמי� בלא להזכיר את ש� החכ� הפולני
  :התחבר על ספר בראשית" מדרש הלכה"איזה  .31

 .י"מכילתא דרשב  .א
 .ספרא  .ב
 .טאספרי זו  .ג
 .בראשית רבה  .ד
 .א� תשובה אינה נכונה  .ה

  ?מדוע –" בראשונה לא היו מחלוקות בישראל" .32

 .משו� שכל מחלוקת הוכרעה מיד על ידי הנביאי�  .א
 .משו� שכל מחלוקת הוכרעה בבית הדי� הגדול שבירושלי�  .ב
 .משו� שהחכמי� זכרו עדיי" את ההלכה שנמסרה בסיני  .ג
 .לתמיד היו מחלוקות בישרא –ההנחה לא נכונה   .ד

  ?איזה מהמשפטי� הבאי� נכו" ביותר .33

וחכמי , מעבר למה שנאמר במקרא במפורש, תרגו� אונקלוס כולל בתוכו חומר הלכתי חשוב  .א
 .ההלכה ראו בו מקור הלכתי מוסמ 

תרגו� אונקלוס הוא תרגו� התורה לארמית אשר חשיבותו ההלכתית מעטה משו� שאי" הוא   .ב
 .מוסי� דבר על הטקסט העברי של המקרא

ועל כ" לא נתקבל , גו� אונקלוס כולל בתוכו חומר הלכתי אשר משק� את ההלכה הצדוקיתתר  .ג
 .כמקור הלכתי מוסמ( על ידי חכמי ההלכה

   –אמרא הוא  .34

 .חכ� מחכמי המשנה  .א
 .חכ� מחכמי התלמוד  .ב
 .אד� שתפקידו היה לחזור ולשנ" את המשניות בבית המדרש  .ג
 .שמיע את דבריו לע�וה, מתורגמ" שעמד ליד הדרש" בשעת הדרשה בציבור  .ד
 .נכונות' ב –ו ' תשובות א  .ה
 .נכונות' ג –ו ' תשובות א  .ו
 .נכונות' ג –ו ' תשובות ב  .ז
 .נכונות' ד –ו ' תשובות ב  .ח

  ?"הרוצה להחמיר על עצמו לנהוג כדברי בית שמאי וכדברי בית הלל"מה נאמר על  .35

 .הרי זה משובח  .א
 .הרי הוא כסיל ההול  בחוש   .ב
 ).כל הזמ" שלא הוכרעה המחלוקת בי" בית שמאי ובית הלל(הדי" שכ( צרי( היה לנהוג מעיקרי   .ג
 .שכ" אסור לנהוג על פי שיטת בית שמאי מאחר שנדחתה מ" ההלכה, הרי זה רשע  .ד

 
 

  ?הפוסקי�מהו כלל ההכרעה העיקרי של רבי יוס� קארו במחלוקות  .36

 ".הלכתא כתבראי"פסיקה על פי הכלל   .א
 .פסיקה על פי דעת רוב הפוסקי�  .ב
 .ש"� והרא"� והרמב"פי דעת הרוב  מתו  דעותיה� של הריפסיקה על   .ג
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 .י"ד ורש"הראב, �"פסיקה על פי דעת הרוב מתו( דעותיה� של הרמב  .ד
 .הכרעה עניינית בכל מחלוקת ומחלוקת  .ה
 .א� תשובה אינה נכונה  .ו

  ?מאיזה חיבור הלכתי לקוח הקטע הבא .37
, ל"ש ז"הרא, ואדוני אבי. יונה כתב שאינו חייב לשל� והרב רבינו. ה שחייב לשל� כשיגדיל"כתב הרמ, קט" שלווה מאחרי�

אבל א� אי" ידעו שלווה לצור( , נפרעי" ממנו אפילו כשהוא קט" –וכתב שא� ידוע שלווה לצור( מזונותיו , חילק בדבר
  .אי" מעשיו כלו� ואי" נפרעי" ממנו לכשיגדיל –מזונותיו 

 ".משנה תורה"  .א
 .טור  .ב
 .שולח" ערו(  .ג
 .ש"פסקי הרא  .ד
 .ס�בית יו  .ה

  ?"מפה"שבעטיה נזקק לחבר את ה, א על השולח" ערו("מה הייתה ביקורתו העיקרית של הרמ .38

 .השולח" ערו( אינו מתייחס לחלק מהפוסקי� האשכנזיי� ולמנהג אשכנז  .א
 ".הלכתא כבתראי"רבי יוס� קארו התעל� מכלל הפסיקה   .ב
 .השולח" ערו( משאיר מחלוקות ללא הכרעה  .ג
 .ו טעוני� הסבר נוס�ודברי, השולח" ערו( מקצר מדי  .ד
 .נכונות' ב –ו ' תשובות א  .ה
 .נכונות' ג –ו ' תשובות א  .ו

  ?לרבות הלכות שאינ" נוהגות למעשה, איזה חיבור הלכתי כולל בתוכו את כל חלקי ההלכה .39

 .התלמוד הבבלי  .א
 .שולח" ערו(  .ב
 .טור  .ג
 .משנה תורה  .ד
 .בית יוס�  .ה
 .ש"פסקי הרא  .ו
 .מרדכי יפה' לר" הלבוש"ספר   .ז

  ?וביחס לאיזה חיבור, הבאי�מי כתב את הדברי�  .40
אלא יהא חיבור חיבור זה מקב/ לתורה , כדי שלא יהא אד� צרי( לחיבור אחר בעול� בדי" מדיני ישראל, כללו של דבר

וכמו שפירשו לנו הגאוני� בכל , שבעל פה כולה ע� התקנות והמנהגות והגזירות שנעשו מימות משה רבינו ועד חבור התלמוד
ויודע ממנו תורה שבעל , לפי שאד� קורא בתורה שבכתב תחלה ואחר כ( קורא בספר זה... התלמוד חיבוריה� שחיברו אחר

 .לקרות ספר אחר ביניה�ואינו צרי( , פה כולה
 ".�"הלכות הרי"� ביחס לחיבורו "הרי  .א
 ".משנה תורה"� ביחס לחיבורו "הרמב  .ב
 ".שולח" ערו("יוס� קארו ביחס לחיבור ' ר  .ג
 ".בית יוס�"ר יוס� קארו ביחס לחיבו' ר  .ד
 ".ש"פסקי הרא"ש ביחס לחיבורו "הרא  .ה
 .ד ביחס להגהותיו"הראב  .ו

  :מהיכ" לקוח הקטע דלהל" .41
כי ה� הביאו ראיה לדבריה� וכתבו , כי הוא עזב דר( כל המחברי� אשר היו לפניו, סבר לתק" ולא תיק": אמר אברה�

וראייתו , ת יעלה על לב הדיי" לאסור או להתירכי פעמי� רבו, והיה לוו לדיי" בזה תועלת גדולה; הדברי� בש� אומר�
ועתה לא אדע למה אחזור מקבלתי ומראייתי . היה חוזר בו –ואילו ידע כי יש גדול ממנו הפליג שמועתו אחרת , ממקו� אחד

  ?למה אבטל דעתי מפני דעתו –וא� אני גדול ממנו , הרי טוב –א� החולק עלי גדול ממני , בשביל חבורו של זה המחבר

 .�"ד על משנה תורה לרמב"שגות הראבה  .א
 .�"ש על משנה תורה לרמב"השגות הרא  .ב
 .א על השולח" ערו("השגות הרמ  .ג
 ".בית יוס�"הקדמת ה  .ד
 .ע לשולח" ערו("הקדמת פירוש הסמ  .ה
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  .סמני את המשפט הנכו" מבי" המשפטי� הבאי� .42

 .יוס� אב" מיגאש סביר שעדי� לפסוק מ" התלמוד ולא מתו( תשובות הגאוני�' ר  .א
 .ג� בלא הכרת הסוגיות התלמודיות, �"לרמב" משנה תורה"ש צידד בפסיקה מתו( "אהר  .ב
ת ולא לפסיקות "לפי רוב חכמי ההלכה יש לתת משקל רב יותר לפסיקות המתועדות בספרי שו  .ג

 .שנקבוע בספרי פסקי� קודיפקטיביי�
ל ההלכה ש" דתי"עוסק בשאלות הלכתיות מ" התחו� ה 18 –ת עד המאה ה "רובה של ספרות השו  .ד

 ").משפט העברי"ולא בשאלות משפטיות מתחו� ה(
  ?איזה מהמשפטי� הבאי� נכו" ביותר .43

כמו כ� הוא כלל בספרו ג� קטעי אגדה מ� , � הרבה לצטט ולהביא מהתלמוד הירושלמי"הרי  .א
 .התלמוד

 .ואול� לא כלל בספרו קטעי אגדה, � הרבה לצטט ולהביא מהתלמוד הירושלמי"הרי  .ב
 .א( כל כלל בחיבורו קטעי אגדה מ" הבבלי, לא הזכיר את הירושלמי בחיבורו � לא ציטט וא�"הרי  .ג
 .וכמו כ" לא כלל בחיבורו קטעי אגדה, � לא ציטט וא� לא הזכיר את הירושלמי בחיבורו"הרי  .ד

  ?כיצד תפסק ההלכה במקרה של מחלוקת בי" התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, "הלכתא כתבראי"לאור כלל הפסיקה  .44

 .הבבלי כי הוא המאוחר מבי� שני התלמודי�כתלמוד   .א
 .כתלמוד הירושלמי כי הוא התחבר באר/ ישראל  .ב
 .כתלמוד הירושלמי כי הוא מאוחר לתלמוד הבבלי  .ג
 ".בתראי"י החכמי� המכוני� "כתלמוד הירושלמי מפני שהוא התחבר ע  .ד

 ?התסופתא והברייתות, מהו היחס שבי" המשנה .45
 .ייתות ה� מקורות אמוראיי� בבליי�התוספתא היא פירוש למשנה ואילו הבר  .א
ואילו התוספתא היא . יהודה הנשיא' הברייתות כוללות דברי תנאי� שלא נכללו במשנתו של ר  .ב

 .ויש בה משו� תוספת והשלמה למשנה, אוס� של ברייתות המסודרות לפי סדר המשנה
 .ישראל למשנה –התוספתא היא פירוש בבלי למשנה והברייתות ה" פירוש אר/   .ג
והתוספתא היא אוס� כל , יהודה הנשיא' ייתות כוללות דברי תנאי� שלא נכנסו למשנות של רהבר  .ד

 .הברייתות האלו
  :מתאר את" בסורא מתנו הכי בנהרדעא מתנו הכי: "המשפט .46

 ).נהרדעא(לעומת בבל ) סורא(המסורות השונות של אר/ ישראל   .א
 .סורא ונהרדעא, המסורות השנות של ישיבות בבל  .ב
 ).נהרדעא(ובי" תקופת האמוראי� בבל ) סורא(ות שבי" תקופת המשנה והתנאי� המסורות השונ  .ג
 .א� תשובה אינה נכונה  .ד

  יש כמה בחני� שכל אחד אומר אחרת – ?מהו כלל ההכרעה הבסיסי של רבי יוס� קארו במחלוקת הפוסקי� .47
 ".הלכתא כתבאי"פסיק על הכלל   .א
 .פסיקה על פי דעת רוב הפוסקי� החשובי�  .ב
 .ש"� והרא"� הרמב"הרי, "שלושת עמודי ההוראה"הרוב מתו   פסיקה על דעת  .ג
 .הכרעה עניינית בכל מחלוקת ומחלוקת  .ד
 .בנסיבות שונות, נכונות' גו' בתושבות   .ה

 ?"מפה"שבעטיה נזקק לחבר את ה, א על שולח" ערו("ביקורתו העיקרית של הרמ מה הייתה .48
 .השולח" ערו( משאיר מחלוקות ללא הכרעה  .א
 .ודבריו טעוני� הסבר נוס�, מדי השולח" ערו( מקוצר  .ב
 .השולח" ערו( אינו מתייחס לחלק מהפוסקי� האשכנזי� ולמנהג האשכנז  .ג
 "הלכתא כבתראי"רבי יוס� קארו מתעל� מכלל הפסיקה   .ד
 .נכונות' ד –ו ' תשובות ג  .ה

  :איזה מדרש הלכה התחבר על ספר בראשית .49

 .י"מכילתא דרשב  .א
 .ספרא  .ב
 .ספרי זוטא  .ג
 .בראשית רבה  .ד
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 .כה על ספר בראשיתאי� מדרש הל  .ה
� את העובדה שבהלכות קידוש החודש נעזר בספריה� של חכמי יוו" בתחומי האסטרונומיה "כיצד מצדיק הרמב .50

  :והגיאומטריה

אלא , שכ" אי" זה משנה מי אמר את הדברי�, אי" כל מניעה להשתמש בספריה� של חכמי יוו"  .א
 .היות� של הדברי� נכוני�

 .והוא נאל/ להיעזר בספרות זרה, אבדו –בתחו� זה  ספריה� הקדומי� של חכמי ישראל  .ב
 .� אינו נעזר בספרי חכמי יוו" בהלכות קידוש החודש"הרמב: ההנחה שבשאלה אינה נכונה  .ג
 .נכונות' ב –ו ' תשובות א  .ד
 .א� תשובה אינה נכונה  .ה

  ":משנה תורה", �"ש ביחס לחכמי� הפוסקי� הלכה מתו( חיבורו של הרמב"מהי עמדתו של הרא .51

 .� הקי� וסיכ� את ההלכה כולה"שכ" הרמב, �"מצדד בפסיקה מתו( משנה תורה לרמב ש"הרא  .א
ומשחיבר , � היה גדול הפוסקי�"שכ" הרמב, �"ש מצדד בפסיקה מתו( משנה תורה לרמב"הרא  .ב

 .את חיבורו הפ( זה לספר הלכות המחייב
בסיס  ללא הכרת המקורות התלמודיי� המהווי�, ש התנגד לפסיקה מתו  משנה תורה"הרא  .ג

 .�"לפסיקתו של הרמב
, � היא דעת יחיד"שכ" בהרבה מקרי� דעתו של הרמב, ש התנגד לפסיקה מתו( משנה תורה"הרא  .ד

 .והכרעתו אינה מוסכמת על רוב החכמי�
  
  

לעול� "לפני שנקבע הכלל (מה הייתה עמדת� של חכמי� ביחס לדר( ההכרעה במחלוקות הרבות שבי" בית שמאי ובית הלל  .52
 ?")ללהלכה כבית ה

 .בשל הספק ראוי לאד� להחמיר על עצמו ולנהוג בכל מחלוקת ומחלוקת לפי העמדה המחמירה  .א
 .מותר לאד� להקל ולנהוג בכל מחלוקת לפי העמדה המקילה יותר  .ב
זו של בית שמאי או זו של בית , יש לשמור על קוהרנטיות ולאמ# באופ� עקבי את אחת העמדות  .ג

 .הלל
 .לגיטימיי� וראויי�' ג –ו ' בות אשני כללי ההכרעה הנזכרי� בתשו  .ד

  


