
 

 

 

 

 

 (ורבעשעה )תוספת זמן: שעה משך המבחן: 

 בחלק ב 3שאלות מתוך  2-בחלק א, ו 3שאלות מתוך  2על עני בחירה: 

 

 3-1ך שאלות שאלות מתו 2על עני  –חגים  –חלק א 

 

 שופרות -וין, לתורה ולמועדים. הראי"ה קוק, מאמרי הראי"ה רב שלמה זה .1

 הרעיון המשותף לתקיעת שופר ולשתיקה? ומה לפי הרב זוין, .א

 שופרות –הראי"ה קוק, מאמרי הראי"ה  .ב

i. ?"כיצד הרב קוק מגדיר "שופר קטן", "שופר בינוני" ו"שופר גדול 

ii. נוקשה שלנו "תקע בשופר גדול לחירותלפי ההגדרה הזאת, מה פירוש הב?" 

 

 רב יונתן זקס, מועדים לשיחה. הרב סולוביצ'יק, על התשובהה .2

 .כתבי ארבעה עקרונות שונים, שראש השנה מלמד אותנו, על פי הרב זקס .א

אחד וידוי של כפרה, ואחד וידוי של טהרה". הסבירי  הרב סולוביצ'יק כותב "ויש כאמור שני מיני וידוי, .ב

 ידוי של כפרה ומהו וידוי של טהרה?בלשונך מהו ו

 

 ק, עין אי"הראי"ה קוהרש"ר הירש, פירוש לספר דברים.  .3

מבין  לפי רש"ר הירש, מה ההבדל בין "ושמחת" ובין "והיית אך שמח"? מהי הדרגה היותר גבוהה .א

 ?השניים

 ין אי"ההראי"ה קוק, ע .ב

i. ?לפי הראי"ה קוק, מה הן שתי הדרכים להתמודד עם העצבות 

ii.  והעצבות הנלווית אליו? המוותכיצד הראי"ה קוק מציע להתמודד עם 

 

  

      קוראים לי

     והיום אני מרגישה ממש

       



 3-1ך שאלות שאלות מתו 2על עני  – תורה ומצוות – בחלק 

 

 רב אלימלך בר שאול, מצוה ולב. ריה"ל, הכוזרי, מאמר ראשוןה .4

 הרב בר שאול, מצווה ולב .א

i. ?מה יענה הרב בר שאול, לטוענים כי המצוות הן עול ומועקה לנפש 

ii. ?מהו תפקיד המצוות לפי הרב בר שאול 

 התרופותמשל אוצר  .ב

i. תארי את משל הכסיל ואוצר התרופות על פי ריה"ל 

ii. ?מהו המסר העיקרי לעבודת ה' הראויה, העולה לאור המשל 

 

 רב סולוביצ'יק, דברי השקפה. ה "המגיד מדובנא", כוכב מיעקב, פירוש על ההפטרות. .5

 ", כוכב מיעקב, פירוש על ההפטרות"המגיד מדובנא .א

i. המגיד מדובנא" את הפסוק "לא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל"? מהו פירושו של" 

ii. ?מהו המסר העולה מפירוש זה, לגבי קיום המצוות 

על שמירת המצוות מהשקפה הרואה בקיום המצוות אמצעי ב סולוביצ'יק במה שונה השקפתו של הר .ב

 לשלום המשפחה או היבטים חיוביים אחרים?

 

 הראי"ה קוק, איגרת שאוצרת", אל המקורות. "סמליות י .6

 "סמליות יוצרת", אל המקורות .א

i. תארי את הניסוי הגרפולוגי שנערך עם  ילדים מופרעים 

ii. מה נוכל ללמוד מתוצאות הניסוי לעניין טעמי המצוות והשפעתן על האדם 

 הראי"ה קוק, איגרת שא .ב

i. יום המצוות שלנו?פי הראי"ה קוק, על מי משפיע קל 

ii. ?כיצד עובדה זו יכולה לעודד אותנו לקיים מצוות 

 

 

 

 שלום בראון

  קשר למבחן( ש... רציתי לומר לך )ממש בלי


