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 1 נספח

 

 ."בשמחה ממעטים אב משנכנס"

 .עור נעלי ולנעול בשמן לסוך, לשתות, לאכול אין באב בתשעה

 .תורה לומדים אין באב בתשעה

 .בו תשעה אחרי ועד באב' מא להנאה חמים במים להתרחץ אין

 בו(. שחל )וספרדים מהשבוע אב חודש-מראש מכובסים בגדים לובשים ואין בגדים מכבסים אין

 .בטבת' וי גדליה צום, באב' ט, בתמוז ז"י: לחורבן זכר נקבעו צומות ארבעה

 .חדש בגד או פרי על" שהחיינו" מברכים אין בתמוז ז"מי

 .לחורבן זכר, באפר טבולה ביצה לאכול נוהגים באב תשעה שבערב מפסקת בסעודה

 .בשר אוכלים ואין יין שותים אין בו לתשעה באב' א שבין הימים בתשעת

 .באב' ט לאחר עד בתמוז ז"מי נשים נושאים אין

 .לשלום ולברך לשלום לשאול אסור באב בתשעה

 .לחורבן זכר, מסוידת שאינה אמה על אמה לבית הכניסה פתח מול משאירים

 .כאבל בבגדו צריך לקרוע ראשונה פעם בחורבנם המקדש מקום או ירושלים או יהודה ערי הרואה

 .לחורבן זכר ,התפילין במקום אפר החופה תחת עומדה לחתן להניח נוהגים

 .לחורבן זכר, החופה בזמן כוס שובר החתן
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 ?הראשון המקדש בית את בנה מי .1

 (המלך שלמה)

 ?הראשון המקדש בית את החריב מי .2

 (בבל מלך נבוכדנצאר)

 ?תילו על הראשון המקדש-בית עמד שנים כמה .3

 (הספירה לפני 586 בשנת חרב דשהמק-שבית לציין אפשר. שנים 410)

 ?השני המקדש בית את בנה מי .4

 (בן יהוצדק ויהושע שאלתיאל בן זרובבל ובראשם בבל עולי)

 ?השני המקדש בית בבניית הפריע מי .5

 (השומרונים)

 ?השני המקדש בית נחרב מי ידי ועל שנה באיזו .6

 (טיטוס ידי על, לספירה 70)

 .ברומאים המרד מנהיגי של שמות שני לפחות מנו .7

 (יאיר בן אלעזר, חלב מגוש אליעזר ,חלב מגוש יוחנן, גיורא בר שמעון)

 ?ברומאים היהודים מלחמות תולדות את שכתב היהודי ההיסטוריון של שמו מה .8

 (מתתיהו בן יוסף)

 ?ראשון בית נחרב עבירות אילו על .9

 (דמים ושפיכות עריות גילוי, זרה עבודה)

 .בתמוז עשר בשבעה שאירעו מהצרות שתיים מנו .10

 בבית ירושלים חומת הובקעה ,ראשון בבית התמיד קרבן בוטל, הלוחות נשתברו)

 (בהיכל צלם הועמד, התורה את הרשע אפוסטומוס שרף, שני

 .הרומאים ידי על ניתנו ששמותיהן ישראל בארץ ערים שמות שני מנה .11

 (קפיטולינה איליה, טבריה, קיסריה)
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 ?באב בתשעה אירע מה .12

 חרבה, המקדשות שני חרבו ,המרגלים דיבת בעקבות חינם של בכיה ובכ ישראל)

 לבית זכר להשאיר שלא הבית הר כל את חרשו הרומאים -ירושלים ונחרשה ביתר

 (.שם שהתנוסס המקדש

 ?איכה מגילת פרקי נכתבו שבה בצורת מיוחד מה .13

 (ב"הא סדר לפי הפסוקים כתובים הראשונים הפרקים בארבעת)

 ?באב בתשעה ורתהמס לפי נולד מי .14

 (המשיח)

 ?שני בית נחרב מה על .15

 (חינם שנאת על)

 ?ירושלים על הגנו חומות כמה .16

 (חומות שלוש)

 ?איכה מגילת את כתב מי .17

 (הנביא ירמיהו)
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