
הלכות סעודה 

שאלה 1  )4 נקודות(

דוד אכל בחתונה מנת עוף עם תפוחי אדמה ללא לחם, ואילו חיים אכל לחמנייה 

וסלטים אך ללא מנה עיקרית.

א. מי מביניהם נחשב שאכל 'סעודה' לפי ההלכה? _____________________________

ב. הסבירו: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

שאלה 2 

בהלכות סעודה כתוב:

אם עבר ]=נהג שלא כדין[ ויצא ממקומו למקום אחר באמצע הסעודה – אינו צריך 

לברך 'המוציא' מחדש, אלא יכול להמשיך ולאכול שם כהמשך  הסעודה, וישתדל 

לאכול שם כזית לחם כדי שיוכל לברך ברכת המזון )פרק ד, סעיף כג(.

אם בשעת ברכת 'המוציא' הייתה דעתו ללכת אחר כך לבית אחר – מותר לכתחילה 

ללכת לשם, ולסיים שם את הסעודה ולברך, מפני שלכך התכוון מלכתחילה )פרק ד, 

סעיף כד(.

א. בהלכה שלפניכם יש שני מקרים. סמנו קו תחת כל אחד מהמקרים. )2 נקודות(

ב. בחרו באחד מהמקרים והסבירו בלשונכם את המקרה ואת הדין. )2 נקודות(

המקרה: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

הדין: _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

הלכות סעודה וברכות / מבחן לכיתה ה' 
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ג. סמנו קו תחת המילים המתאימות לכל מושג.  )2 נקודות(

'לכתחילה' הוא מושג המציין ביצוע רצוי/ לא רצוי של ההלכה.

'בדיעבד' הוא מושג המציין ביצוע רצוי/ לא רצוי של ההלכה.

ד. האם המקרה שבחרתם הוא מקרה של 'לכתחילה' או 'בדיעבד'? הסבירו.  )4 נקודות(

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

שאלה 3 

א. השלימו את הכלל ההלכתי הקובע  על אילו מאכלים מברכים ברכה נפרדת בסעודה 

ועל אילו לא מברכים?  )3 נקודות(

- מאכלים הנפטרים בברכת 'המוציא', הם מאכלים הנאכלים כדי ______, ואילו מאכלים 

הנאכלים ________ יש לברך עליהם בנפרד.

- משקאות – _______ לברך עליהם בסעודה, ואילו על ה____ בדרך כלל ________

 לברך,  כיוון שהוא ______ חשוב.

ב. לפניכם רשימה של מאכלים. הקיפו בעיגול את המאכלים/ משקאות שנפטרים בברכת 
הלחם ואין צריך לברך עליהם בנפרד בסעודה. )2 נקודות(

יין, סלטים, אורז, פירות שנאכלו ללא לחם, דגים, גלידה, מרק, מים  

 

הלכות ברכת המזון

שאלה 4

א. כשדוד חזר מההפסקה לכיתה הוא לא זכר אם בירך ברכת המזון לאחר שאכל את 

הכריך. האם עליו לברך?  ____   )2 נקודות(

ב. האם הדין היה שונה אם המקרה היה קורה לבנות? )3 נקודות( _____ 

הסבירו _____________________________________________________________________

הלכות סעודה וברכות / מבחן לכיתה ה' 
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ג. מה צריך לעשות לפי ההלכה בהפסקת האוכל - לברך מיד לאחר אכילת הכריך או 

לצאת להפסקה ולברך ברכת המזון אחריה? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________

נמקו את תשובתכם: )3 נקודות(  _______________________________________________

____________________________________________________________________________

 

הלכות ברכות הראיה, 

שהחיינו, הטוב והמטיב וברכת הגומל

שאלה 5  )24 נקודות - 2 נקודות לכל סעיף(

התאימו בין האירוע לברכה המתאימה לו. )בחרו 12 מתוך 13(
שימו לב: יש כמה אירועים המתאימים לאותה ברכה

הברכה המתאימההאירועים

· השומע שמועה טובה לעצמו

· פטירת אדם קרוב

· הרואה רעידת אדמה

· ראיית ברק

· האוכל פרי חדש

· הרואה חכם יהודי

· הרואה חכם גוי

· הרואה ימים והרים גדולים

· הרואה חמה בתקופתה

· מי שהיה חולה במחלה מסוכנת והחלים

· הרואה עצי מאכל שהוציאו פרחים

· הרואה קשת

· השומע רעם

· שהחיינו וקיימנו...

· שכוחו וגבורתו מלא עולם

· עושה מעשה בראשית

· זוכר הברית

· הטוב והמיטיב

· שחלק מחכמתו ליראיו

· ברכת האילנות

· שחלק מחכמתו לבשר ודם

· דיין האמת

· הגומל לחייבים טובות

הלכות סעודה וברכות / מבחן לכיתה ה' 
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כללים בברכה ראשונה

שאלה 6  )6 נקודות(

מענדי קנה לחברים מגש פיצה שכתוב עליה שברכתה מזונות; שמואל בכל זאת נטל 

ידיים ובירך 'המוציא', כיוון שתכנן לאכול לפחות 2 משולשים.

מדוע שמואל נהג כהלכה? בחרו את התשובה הנכונה.

א. פיצה נחשבת ל'פת הבאה בכיסנין' ואם אוכלים ממנה כמות גדולה ומשביעה דינה 

כדין לחם.

ב. פיצה אמנם  נחשבת למזונות גמור,  אבל אם אוכלים ממנה כמות גדולה ומשביעה 

דינה כדין לחם.

ג. יש המחמירים  ונוטלים ידיים ומברכים 'המוציא' גם על פיצה שברכתה מזונות. 

כללים בברכה אחרונה

שאלה 7

א. השלימו את הברכה הבאה: )5 נקודות(

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם על _______ ועל ________ ועל ________ ________ 

ועל  ______ _____ _______ _______ ______ _____ ____לאכול מפריה ולשבוע מטובה.

ועל _______  ועל _________ ________  ____ _____ ה' אלוקינו על ________ ______ 

_________ ___________ ועל _________ ועל __________,  ובנה ירושלים עיר הקודש 

 ___________  ________  _____  __________  _________  __________ בימינו  במהרה 

____________ כי אתה ה' ______ _______ _______ _________ _______ _____ ______ 

_____  ________. ברוך אתה ה' על ________ועל _________.

ב. השלימו, ברכה זו נקראת: )3 נקודות( _____________________ 

ג. ברכה זו מברכים אחרי אכילת מאכלים שברכתם הראשונה היא: )2 נקודות( ________ 

הלכות סעודה וברכות / מבחן לכיתה ה' 
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שאלה 8 )6 נקודות(

שרה אכלה תמרים ותפוחים. איזו ברכה אחרונה עליה לברך? _____________________

____________________________________________________________________________

מדוע? _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

שאלה 9   )14 נקודות- 2 נקודות לכל סעיף(

כתבו נכון /לא נכון

א. שיעור לברכה אחרונה על מאכל הוא 'כזית' - ________

ב. שיעור לברכה אחרונה לשתייה הוא 'רביעית' - ________

ג. אם אכל ירקות, ושתה כוס מים, מברך ברכה אחרונה על הירקות  וברכה אחרונה 
על המים – ________

ד. לפי אדמו"ר הזקן, בברכה מעין שלוש חייבים להישאר במקום כדי לברכה - ________

ה. לפי אדמו"ר הזקן, אם אכל הרבה יכול לברך כל זמן שאינו רעב - ________

ו. לפי אדמו"ר הזקן, אם אכל מעט חייב לברך תוך 11 דקות מתחילת האכילה - ________

ז. אפשר לברך ברכה אחרונה על מאכל ומשקה שביחד הצטרפו לשיעור - ________

שאלה 10 

א. חנה אכלה שוקולד ושכחה לברך ברכת 'בורא נפשות'. כעבור כרבע שעה היא נזכרה 

שלא בירכה. מה עליה לעשות? )2 נקודות(

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ב. לאיזה גדר הלכה קשור המקרה? בחרו באפשרות הנכונה. )2 נקודות(

· כמה?          · מתי?           · מי חייב?           · איך?

הלכות סעודה וברכות / מבחן לכיתה ה' 
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דיני קדימה בברכות

שאלה 11 

בט"ו בשבט אכלו בני הבית מהפירות הבאים: תמרים, ענבים, זיתים ורימונים.

א. איזה פרי קודם לברכת 'פרי העץ ? )4 נקודות( _____________ 

ב. דוד טען שהוא מחבב תמר ולכן עליו לברך את הברכה עליו ולא לפי דין קדימה 

בפירות. )4 נקודות(

האם לפי אדמו"ר הזקן דוד צודק? __________

ולפי מנהג הספרדים? _________________

דיני טעות בברכות

שאלות בונוס 

1. דוד אכל תפוח ובטעות בירך עליו "בורא פרי האדמה" במקום "בורא פרי העץ"

א. האם יצא ידי חובה? )2 נקודות( _______

ב. הסבירו: )3 נקודות(  _________________________________________________________ 

2. חברו אירוע אחר בנושא של טעות בברכות וכתבו  מהי ההלכה. )5 נקודות(

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

הלכות סעודה וברכות / מבחן לכיתה ה' 
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