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                        לכתה ז'                                 פתיחה להלכות חמץ בפסח                                    ב''ה 

 ובצעי את המשימות הבאות:  164-166עמ'   פתיחה להלכות פסח /-עייני בשבח המועדים

                                                              

 ( טקסט כל איסור בצבע אחרמרקרי ב-בה)אלטרנטי  . השלימי1

 (164חמישה איסורים יש בעניין החמץ, והם:  )עמ'  •

 א. ___________________________________________________  

 ב. ___________________________________________________  

 ג. ___________________________________________________  

 ד. ___________________________________________________  

 ה. ___________________________________________________  

 א: והי בעניין החמץ, ומצוות עשה אחת•

___________________________________________________   

 

 כתב האריז''ל... .2

   :בזהירות ממשהו חמץ בפסחהסגולה הטמונה דברי האריז''ל על  צטטי את א.

  "____________________________________________________________ ____    " 

 ? נמקי תשובתך.בכלל קיום המצוותב  הקפדהזהירות ולת ומסייע , לדעתך, ותתכונ לואי ב.

 __________________________________________________ ________________   

________________________________________________ __________________   

 

 הביאי חמש הוכחות לכך מן הקטע.  " ...התורה החמירה בחמץ".3

▪ ___________________________________________________   

▪ ___________________________________________________   

▪ ___________________________________________________   

▪ ___________________________________________________   

▪ ___________________________________________________   

▪ ___________________________________________________   

 : גם וגם  /  בה אלטרנטי

טקסט כל  מרקרי ב

 . איסור בצבע אחר

 : גם וגם  /  בה אלטרנטי

טקסט כל  מרקרי ב

 . בצבע אחר   הוכחה
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 פתיחה להלכות פסח  -  המשך

 בפסח? חומרות יתרותמדוע קבלו ישראל על עצמם  - הסבירי .4

 __________________________________________________ ________________   

________________________________________________ __________________   

 

 של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב? )שסיפר אדמו''ר מהר''ש( מוכיח המעשה  , לדעתך,מה. 5

________________________________________________________________ _   

________________________________________________ __________________   

 

 .בתרשים שלפנייך  סרים המנוגדים שבווהציגי את המ טקסטשב קטע השניקראי בעיון את ה א. .6

 .הנובעת מהניגודיותהמסקנה  סכמי בתרשים את ב.    

 המסר הראשון                                                        המסר השני                         

 

 

 

 

 

 קנה    המס 

 

 

 

 

 

         ________, ו _______אדם מכבד את חברו ב____  "בפסח  אדמו''ר הזקן אמר: ..."  השלימי:א.  .7

 מותר''.    ב______אבל לקחת                                                       

 ________________________________  מנין לקוח הציטוט הנ''ל? .ב     

 .  "כתב האריז''ל  להחמיר  ______ ___________ _________ " השלימי: . ג    
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 פתיחה להלכות פסח  -  המשך

 "חמץ".הגדירי את המושג  .8

  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________   

 

  פסח-ניסן-.  העזרי בספר התודעה שלושת סוגי החמץהחסר אודות  השלימי בטבלה את .9

 

 ג. חמץ בלוע  תערובת חמץב.  א. חמץ בעין 

 הגדרה 
   

    דוגמאות 

 איורים 
   

 

 ____________________________  ?בכלים מיוחדים לפסח מדוע נוהגים להשתמש  א. .10

  מי שאין לו כלים מיוחדים לפסח ורוצה להשתמש בכלי החמץ, מה עליו לעשות? ב.       

 _____________________________________________________________________ 

 ובקשו''ע סימן קט''ו / סעיף א' והשלימי:עייני בלוח הזמנים   .11

 הוא שעה ______________________  בערב פסח סוף זמן אכילת חמץ א.

   הוא שעה ______________________  בערב פסח(ומכירת חמץ)  שריפת- סוף זמן ביעור ב.

     ביום ______  לפני _________________ שחל בשבת בערב פסח סוף זמן ביעור ומכירת חמץ ג.

 

 פרטי.  ?רוכשת לך מכל המשימות שלמדתשאת המשמעותית והמעשית מהי המסקנה  .12

 __________________________________________________________ 

  

 ?"שעה זמנית הלכתית"הסבירי כיצד מחשבים  :חקר משימת - אתגר

                
 כשר ושמח!  פסח גאולתי                                                                                     ק.מ.©


