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ב"ה
שאלות חידון פומבי גברים תשע"ח
שאלות השלב הראשון
סרטון מס'  - 1חנטה
מתמודד 1
"הבאת השליש" היא אחת השלבים המרכזיים בשלבי
התפתחות הפרי.
ציין שלוש השלכות הלכתיות לכך.
תשובה
 .1שמיטה :קביעת שייכות מספר מיני צמחים לשמיטה.
 .2תרומות ומעשרות :הזמן המחייב מספר מיני צמחים בהפרשת
תרומות ומעשרות.
 .3חלה :נחלקו התנאים בחיוב חלה שנעשתה מתבואה שלא
הביאה שליש.
 .4פאה :נחלקו התנאים האם הבאת שליש היא זמן המחייב שדה
במתנות עניים.
 .5חדש :נחלקו הפוסקים האם תבואה שלא הביאה שליש ,שאפו
ממנה לחם אסורה משום איסור חדש לפני הבאת העומר.
 .6עומר :מתיר רק תבואה שהביאה שליש.
 .7מנחות :ניתן להביא שמן למנחות רק משמן זית שהביא שליש.
 .8חמץ :תהליכי חימוץ יכולים להתרחש גם בתבואה שלא
הביאה שליש.
חוברת -הבאת שליש
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מתמודד 2
א .חנטה היא אחד מהשלבים המרכזיים בשלבי התפתחות
הצומח.
ציין שתי דעות בזיהוי שלב זה.
תשובה
 .1הוצאת פרחים.
 .2יצירת הפרי.
 .3שלב המקביל לעונת המעשרות.
חוברת-חנטה
ב.
מהו שלב "האביב"?
תשובה
שיבולים שגדלו אך עדיין לא הביאו שליש (הובא בכלאי הכרם)
כלאים ה ,ז

סרטון מס'  - 2חביתותים
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מתמודד 3
א .כלאיים  -באיזה מקרה מותר ליהנות מכלאיים ובאיזה
מקרה אסור ?
תשובה
כלאי זרעים ,כלאי בהמה ואילן -מותר ליהנות.
כלאי הכרם אסור ליהנות ,שעטנז -אסור ללבוש.
כלאים ח ,א
ב .מה ההבדל בין מחול הכרם לקרחת הכרם?
תשובה
מחול הכרם -השטח שבין הכרם לגדר או השטח שבין שני
כרמים ,קרחת הכרם  -כרם שנעקרו הגפנים בתוכו.
כלאים ד ,א-ב

מתמודד 4

4

א .האם ישנם מקרים בהם מותר לזרוע שני מינים באותו שדה
של אדם אחד ללא הרחקה? ציין שני מקרים.
תשובה
כן ,מותר בכמה מקרים.
 .1זריעה כראש תור.
 .2זריעה כדי לבדוק את שדהו
 .3כשנוטע שתי שורות של מכל מין.
כלאים ב ,ז-ח
ב .מהו הכלל המנחה שהובא במשנה ביחס לכלאי זרעים?
תשובה
"שכל מה שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מראית העין"
כלאים ג ,ה

סרטון מס'  : 3תל גזר
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מתמודד 5
פעולה ההברכה היא בין המלאכות החקלאיות שהוזכרו במשנה,
ציין שלוש הלכות שונות הקשורות לפעולה זו.
תשובה
 .1הברכת גפן בארץ /דלעת /סילון וזריעה על גביה.
כלאים ז ,א
 .2הברכת גפן ויצירת כרם בהברכה זו.
כלאים ז ,ב
 .3הברכה ערב השמיטה (הגדרתה כנטיעה).
שביעית ב ,ו
 .4דיני ערלה בגפן מוברכת.
ערלה א ,ה
 .5הברכה בקרקע של אחר ,והבאת ביכורים מעץ זה.
ביכורים א ,א

מתמודד 6

6

הרוח הוזכרה במספר משניות כבעלת השפעה על הנעשה
בשדה ,ציין שלוש הלכות הקשורות בפעילות הרוח.
תשובה
 .1פאה -כשהרוח שוברת את התבואה.
פאה ב ,ז.
 .2שכחה -כשהרוח מפזרת את העומרים.
פאה ה ,א
 .3כלאים -כשהרוח העיפה את הזרעים.
כלאים ה ,ז
 .4רוח שעלעלה את הגפנים ע"ג תבואה.
כלאים ז ,ז.

סרט מס' : 4גוג'י ברי
מתמודד 7
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א .העצים שימשו בזמן המשנה למטרות שונות ,כגון בניין
והסקה.
אלו פעולות מותר לעשות לעץ שנקצץ בשמיטה ואלו פעולות
אסור לעשות?
תשובה
מותר לכסותו באבנים או קש ,ואסור לכסותו בעפר.
שביעית ד ,ה
ב .כיצד נקראים הזיתים שנשארים על העץ לאחר המסיק?
תשובה
זיתי ניקוף.
חלה ג ,ט

מתמודד 8
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א .אדם שגנב תרומה בערב השביעית ,יכול לשלם בפירות
שביעית?
תשובה
לא ,אסור לפרוע חוב בפירות שביעית.
מה עליו לעשות?
תשובה
מחלוקת ,לדעת רבי אליעזר ישלם ממין אחר ,לדעת רבי עקיבא
ימתין עד לאחר השביעית
תרומות ו ,ו
ב .באיזה מקרה ,תרומה שנעשתה כראוי ,ובכל זאת יש לחזור
ולהפריש?
תשובה
במקרה שהתגלה לאחר ההפרשה שהירק או היין היו מקולקלים.
תרומות ג ,א

סרטון מס' : 5מעשר עני
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מתמודד 9
א .אלו מבין המצוות התלויות בארץ ,האוכלם מתחייב מיתה,
ומהיכן דין זה נלמד?
תשובה
תרומה וביכורים ,נלמד מהפסוקים העוסקים בתרומה" -ומתו בו
כי יחללוהו ...וכל זר לא יאכל קודש" ,גם ביכורים נקראו תרומה,
"והבאתם שמה עולותיכם ואת תרומת ידיכם"
ביכורים ב ,א.
ב .באיזה מקרים ניתן לומר את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות
לפני ההפרשה? ציין אחד!
תשובה
ניתן במקרים חריגים כגון :במקרה של חברו שהזמין אותו ואינו
מאמינו על המעשרות ,ופועל שאינו מאמין לבעל הבית.
דמאי ז ,א-ה.

מתמודד 10

10

התרומות שייכות לכהן גם מבחינה ממונית ,האם יתכן מקרה
שבו הכהן יכול למחול על תשלומי התרומה במקרה נזק? ציין
לפחות  3מקרים.
תשובה
 .1האוכל תרומה במזיד ללא התראה.
 .2המאכיל את בניו הקטנים.
 .3המאכיל את עבדיו בין גדולים ובין קטנים.
 .4האוכל תרומת חו"ל.
 .5האוכל פחות מכזית.
תרומות ז ,א -ד.

סרטון מס' : 6מצוות התלויות בארץ -הרב אריאל
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מתמודד 11
ציין שלושה מקרים שבהם יש נאמנות של אדם ששואלים אותו
על פירותיו.
תשובה
במקרה של אורח שהגיע -היקלו עליו ,ולכן נאמנים ,אך שני
סוחרים שמגיעים -אינם נאמנים .
דמאי ד ,ו -ז
הסיטון נאמן לומר ממי הוא קיבל את הפירות.
דמאי ה ,ו
לקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרן ,יכול
לשאול אותו בשבת.
דמאי ד ,א
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מתמודד 12
באיזה מקרה הכוסמין והחיטים נחשבים כמין אחד ובאיזה
מקרה הם נחשבים כשני מינים ?
תשובה
כלאים -שני מינים
חלה -מין אחד.
כלאים א ,א ,חלה ד ,ב.
ב .מדוע לדעת רבי יוסי אין שכחה לזיתים?
תשובה
מכיוון שהם חשובים ,בירושלמי מובא שדין זה היה רק בימי
אדריינוס.
פאה ז ,א

מתמודד 13

13

א .במשנה הובאו מספר מיני תאנים ,האם היחס לזנים אלו הוא
כמין אחד או כמספר מינים? ציין שני מקרים
תשובה
לגבי תרומה מזה על זה -מין אחד
לגבי תערובות ,מין אחד.
ישנה מחלוקת אם ידוע איזה מין נפל.
תרומות ב ,ד; ד ,ח

ב .מדוע מותר לאבק או לעשן תחת האילן עד ראש השנה של
שביעית ,והרי חל איסור תוספת שביעית?
תשובה
איבוק ועישון אסורים רק מדרבנן .בשמיטה -לא גזרו עליהם
בערב השביעית.
שביעית ב ,ב

החידון הפומבי -שלב שני
כוורת שאלות
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מתמודד 1
 .1את מי פגש ר' שמואל סלנט בדרכו לארץ?
תשובה  :משה מונטיפיורי ,ר' משה ריבלין.
חוברת ר' שמאל סלנט.
 .2כשבעל חיים אחד מבצע את עיקר משיכת העגלה לבדו ,האם
מותר לקשור לעגלה בעל חיים ממין אחר?
תשובה :אסור.
כלאים ח ,ג
" .3הרוצה לחזום עלי ירק" ,מה הוא רוצה לעשות להם?
תשובה:לחתוך אותם.
דמאי ג ,ב.
 .4כשיש גדר בתוך מטע ,מה הדבר מלמד בהלכות שביעית?
תשובה :במקרה של נטיעות צעירות ,חורשים רק לצרכן.
שביעית א ,ו
רמז:חרישה
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מתמודד 2
 .1מהו המאפיין המיוחד של השומשום ששימש בזמן חז"ל?
תשובה  :השומשום שימש כמדד מדויק למדידת גדלים.
חוברת שומשום
 .2האם ניתן לעשות את כל העיסה חלה?
תשובה :לא ,נלמד מהפסוק מראשית עריסותיכם תתנו לה'
תרומה.
חלה א ,ט
 .3למה לענפים של האלה והבוטנה אין חובת ביעור ,ואילו
לעלים שלהם קיימת חובה זו?
תשובה :הענפים מתקיימים ואינם כלים ,ואילו העלים נושרים.
שביעית ז ,ה
 .4מדוע עיוור ששכח עומר בשדה ,הדבר נחשב לשכחה ,והרי
הוא לא ראה את העומר מחמת עיורונו?
תשובה :מכיוון שעיוורון ידוע מראש יש להניח שהוא תכנן שאי
הראייה לא תשפיע ,ואם הוא שכח יש בכך דין שכחה.
פאה ו ,יא.
רמז :תכנון

מתמודד 3
 .1מדוע שום בעל בכי פטור מתרומות ומעשרות?
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תשובה :הוא מגיע מאזור שלא נכבש על ידי עולי בבל.
חוברת שום בעל בכי.
 .2האם ניתן לחלל מטבע של מעשר שני על מטבע אחר?
תשובה :כן.
מעשר שני ב ,ו
 .3מהי מטרתה של הקצירה לשחת?
תשובה :קצירה לצורך מאכל בהמה.
פאה ב ,א
 .4חז"ל גזרו שאין לסחור בטבל ,האם גזירה זו כוללת גם
שימוש בטבל לאחר מכירתו?
תשובה :לא ,אבל יש לעשר אותו .
דמאי ה ,ח
רמז :צורך

מתמודד 4
 .1כיצד נקראים הזרעים והנוזלים של האבטיח?
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תשובה  :מעי אבטיח
חוברת -אבטיח.
 .2האם מותר לרכוש במעות מעשר שני פרי שירקיב לפני הגעתו
לירושלים?
תשובה:אסור.
מעשר שני א ,ה
" .3המקבל עליו להיות חבר" .מדוע לדעת ר' יהודה שימוש
בבית מדרש נכלל בהגדרה זו ?
תשובה :חלק ממידת הפרישות.
דמאי ב ,ג
 .4באיזה מקרה של צמח ,ההתייחסות אליו כאילו הוא עקור,
למרות שהוא נטוע?
תשובה :בכרם ,אם הוא נטוע בצפיפות.
כלאים ה ,ב.
רמז :כרם

מתמודד 5
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 .1מדוע לדעת רבי יוחנן בן נורי ניתן לצאת ידי חובה בפסח
במצה שהוכנה מאורז?
תשובה :לדעתו האורז "קרוב להחמיץ".
חוברת -אורז
 .2מהו "פיקול הבצלים"?
תשובה :קילוף הקליפות הרעות.
מעשרות א ,ו
 .3מדוע הלוקח שמן דמאי לסיכת הכלים פטור מלעשרו ,הרי
אסור ליהנות ממה שלא מעושר?
תשובה  :מכיוון שהחיוב העקרוני של סיכת כלי הוא מדרבנן -לא
גזרו חכמים לעשר אותו.
דמאי א ,ג
 .4באיזה מקרה ניתן לפדות פרי שעדיין מחובר לעץ?
תשובה :מותר לפדות נטע רבעי .
מעשר שני ה ,ד
רמז:שנים

מתמודד 6
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 .1מהו ייחודם של הכרמים הגדלים באלוני ממרא?
תשובה:הם בעלי איכות גבוהה ,לא ניתן לפדות את כרם הרבעי
שלהם כדי לעטר את שווקי ירושלים.
חוברת -אילת
 .2האם כל גר אינו קורא מקרא ביכורים?
תשובה :אם אמו מישראל ,קורא.
ביכורים א ,ד.
 .3האם כדי למנות שנות ערלה העץ צריך להיות מחובר תמיד
לקרקע?
תשובה:לא ,אם נעקר והסלע עימו.
ערלה א ,ג
 .4באיזה מקרה ,למרות שהיה בקופה רק חמישים אגודות,
תרומה שנפלה לתוכה בטלה?
תשובה:מדובר במקרה שהתרומה היתה רק חצי מהאגודה ,והיא
נדמעת רק לפי חשבון התרומה שבה.
תרומות ד ,יג
רמז:מחצית

מתמודד 7
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 .1מדוע קבעו תענית על טריפת שני תינוקות?
תשובה :מכיוון שהם נטרפו על ידי זאבים ,וטריפה כזו נחשבה
למשהו חריג.
חוברת -זאב
 .2האם יש בחו"ל איסור ערלה?
תשובה :יש .מדובר בהלכה למשה מסיני.
ערלה ג ,ט
 .3האם יתכן מקרה שבו נעשתה עיסה כשיעור ,ובכל זאת לא
יפרישו ממנה חלה?
תשובה :כן ,אם מדובר בעיסה של שתי נשים ,עיסה לחלק ,ועוד.
חלה ד,א
 .4במטע שחלק מפירותיו הגיע לעונת המעשרות ,מותר למכור
את הפירות למי שאינו מעשר?
תשובה :מותר למכור את הפירות שלא הגיעו לעונת המעשר,
ואסור למכור את אלו שהגיעו לעונה זו.
מעשרות ה ,ג.
רמז:נאמנות
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מתמודד 8
 .1מדוע החרדל מזיק לדבורים?
תשובה:יש בו שמן חריף שפוגע באיכות הצוף והדבש.
חוברת -חרדל
 .2מהם קלחי אילן?
תשובה :האילנות בלבד ללא הקרקע.
פאה ג ,ה
 .3באיזה מקרה הכנסה לחצר אינה מחייבת בהפרשת תרומות
ומעשרות?
תשובה:אם ממשיך ומעלה את הפירות לגג כדי לייבשם.
מעשרות ג
 .4הסבר את הביטוי" :תרומת עצמן בהם"!
תשובה :מדובר במקרה שתרמו זיתים על השמן או ענבים על
היין ,לדעת בית שמאי ,למרות שלא ניתן לעשות כן ,התרומה
שחייב להפריש מהזיתים או הענבים נמצאת בהם ,והם הופכים
למדומע.
תרומות א ,ד
רמז:זיתים וענבים
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מתמודד 9
 .1מאיזו תקופה יושבה יודפת?
תשובה :מתקופת הכניסה לארץ -יהושע בן נון.
חוברת -יודפת
 .2מדוע אפיה בתבלין של תרומה אינה הופכת את הפת לפת של
תרומה?
תשובה:אין בפת את התרומה עצמה ,אלא רק את ריחה.
תרומות י ,ד
 .3מה נלמד מהפסוק" -וחג הקציר ביכורי מעשיך"?
תשובה:שלא מקבלים ביכורים ממי שמביא לפני העצרת.
ביכורים א ,ג /חלה ד ,י
 .4מי נחשב לסוחר גדול יותר ,פלטר או מנפול?
תשובה:מנפול משווק יותר מפלטר למנפול יש זכות על כל מה
שנמכר בעיר.
דמאי ה ,ד
רמז:זכויות שיווק
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מתמודד 10
 .1מה מתואר בלוח גזר?
תשובה :חלוקת העונות החקלאיות במשך השנה.
חוברת -לוח גזר
 .2מיהו הסיקריקון?
תשובה :בריון המאיים על בעל השדה
ביכורים א ,ב
 .3באיזה מקרה יש לעקור נטיעה בשוגג ,ובאיזה מקרה ניתן
לקיים את העץ?
תשובה :בשבת ,מותר לקיים ,בשביעית ,יעקור.
תרומות ב ,ג
 .4מדוע עיבורו של חודש יכול להיות בעל משמעות בהלכות
הלוואה?
תשובה  :אם החודש מעובר ,אותו יום שייך לחודש הקודם ,ואם
הוא אינו מעובר אותו חודש שייך כבר לחודש הבא.
שביעית י ,ב
רמז :פרה
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החידון הפומבי -שלב שלישי
שלב השאלה הזהה
השנה היא שנת מעשר עני .
חלק מהמעשרות שעל האדם להפריש הוא מעשר עני.
במשנה הובאו מספר דינים העוסקים במערכת היחסים שבין
הבעלים לעני ,ציין עשרה דינים העוסקים במערכת היחסים
הזו!
תשובה
 .1אופן חלוקת הפאה .פאה ד ,א.
 .2זמן חלוקת הפאה פאה ד ,ה
 .3ספק לקט -לקט (לדעת רבי מאיר) פאה ד ,יא
 .4מה מוגדר כלקט ומה לא -אופן הנפילה של השיבולת פאה ד ,י
 .5התייחסות לאיסוף הנמלים פאה ד ,יא.
 .6שיבולת שבקציר -איך מחליטים למי היא שייכת .פאה ה ,ב.
 .7בעל הבית שנמצא בדרך .פאה ה ,ד
 .8שכחת פועלים -האם מוגדרת שכחה .פאה ה ,ז.
 .9עניים שמנעו מבעה"ב להגיע לעומרים פאה ה ,ז.
 .10הפקר חלקי לעניים או לכל .פאה ו ,א
 .11גדלו של העומר האוסר פאה ו ,ב; ו ,ו
 .12בעל הבית שמניח את הכלכלה תחת הגפן בשעת הבציר .פאה
ז ,ג
 .13הגדרת עוללת פאה ז ,ד; ז ,ז
 .14מה דרך בעל הבית לתת לעני פאה ח ,ד.
 .15ביעור מעשרות -יש לוודא שמגיע לעני .מעשר שני ה ,ו.

החידון הפומבי -שלב רביעי
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שלב ראש בראש
סבב ראשון –  10שאלות  .שאלות 1-10
 .1מה קרה לביכורים שנמקו?
 .1הרקיבו.
 .2הבשילו.
 .3נקטפו.
 .4חנטו.
ביכורים א ,ח
 .2מה היה המרכיב האידאולוגי העיקרי בעליית תלמידי
הגר"א?
 .1בריחה מהגיוס הרוסי.
 .2עשיית רווח כלכלי מבניית בתים בארץ לא מיושבת.
 .3לקרב את הגאולה.
 .4להנהיג את מנהג ירושלים.
חוברת -ר' יוסף ריבלין
 .3מאיזה שלב גידול של הפרי יש לחייבו בביעור מעשרות?
א .קטיף.
ב עונת המעשרות.
ג .חנטה.
ד .הבשלה.
מעשר שני ה ,ח
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 .4מהי מַ ָארופַה?
א .מגריפת עץ.
ב .זן תאנים.
ג .כלי לחרוש בו את האדמה.
ד .ענבים אפורות.
שביעית ה ,ד

 .5האם מותר ללבוש כלאים שלא למטרות הנאה?
א .כן.
ב .לא.
ג .מחלוקת.
ד .מותר בחו"ל ואסור בארץ.
כלאים ט ,ב; ט ,ה.
 .6אלו מבין התרומות הבאות יש לתרום מן המוקף:
 .1מעשר עני.
 .2מעשר שני.
 .3חלה.
 4מעשר ראשון.
חלה א ,ט.
 .7מיהן הפרוטיות?
א .ענבים
ב .פרטי דינים שונים
ג .בעלי חיים שאינם מוכרים.
ד .פרדות שלא ניתן להבחין אם נולדו מסוסה או מאתון.
כלאים ח ,ה
 .8באיזה מקרה פאה שהשאיר גוי חייבת במעשר?
א .אם הפקיר את התבואה.
ב .כשלא הפקיר את התבואה.
ג .אם השאיר עשירית מהשדה כפאה.
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ד .אם השאיר שם גם כמה עומרים קצורים.
פאה ד ,ט
 .9מה השיעור של המים המגולים?
א .כדי שתאבד בהם מרה.
ב .ארבעים סאה.
ג .עשרים סאה.
ד .תשובות א ,ב נכונות.
תרומות ח ,ה
 .10מה נלמד ממי שעמד בשער המזרח?
א .שיעור שאור שאוסר .
ב .שיעור ביטול כלאי הכרם.
ג .שיעור השארת פאה.
ד .שיעור הפרשת תרומה גדולה.
ערלה ב ,יב.
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סבב שני 10 -שאלות נוספות 20 -11
 .11כמה פעמים בשנה ניתן לקרוא את מקרא הביכורים?
א .בכל פעם שמביאים את הביכורים.
ב .פעם אחת בלבד.
ג .מותר פעם אחת לפני שבועות ופעם אחת לאחר שבועות.
ד .אם מביא כמה מינים ביחד קורא על כל מין ומין ,אם מביא רק
אחד קורא רק פעם אחת.
ביכורים א ,ט
 . 12לפניך מספר תקנות ,אלו מבין התקנות הבאות לא תוקנו על
ידי רבן יוחנן בן זכאי?
א .נטילת לולב בכל הארץ.
ב .תקיעה בשופר בראש השנה בכל הארץ.
ג.שימוש בתבואה למרות אי הקרבת קרבן העומר.
ד .קריאת התורה בשני וחמישי.
חוברת -רבן יוחנן בן זכאי

 .13מהו מעטן?
א .כלי ששמים בו את הזיתים כדי שיתרככו.
ב .כלי ששמים בו את התאנים כדי שיבחילו.
ג .כלי ששמים בו מעט ענבים.
ד .כלי ששמים בו מעט פירות לדרך.
מעשרות ד ,ג

 .14מה דין המעיסה לגבי חיוב חלה?
א .חייבת בחלה.
ב .פטורה מחלה.
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ג .מחלוקת.
ד .מדובר במאכל מאוס שפטור מחלה.
חלה א ,ו.

 .15האם מותר לזר לקחת סובין של חיטי תרומה ישנות?
א .מותר רק לאחר שאפו את הקמח שנטחן מחטים אלו.
ב .אסור לקחת כלל.
ג .מותר רק לבן כהנת שנישאה לחלל.
ד .מותר.
תרומות יא ,ה
 .16מה הכוונה של אדם "מתחשב".
א .מתחשב באחרים.
ב .חושב -משמע הוא קיים.
ג .אדם חשוב שלומדים ממעשיו.
ד .אדם שמשביח כלים.
שביעית ח ,יא
 .17אלו מבין ההלכות הבאות הוזכרו כהלכה למשה מסיני?
א .נתינת מעשר עני לעני.
ב .הפרשת עשירית למעשר ראשון.
ג .נתינת פאה משני מיני חיטה.
ד .נתינת פאה מחרובים.
פאה ב ,ו

 .18מה דין הנובלות?
א .פטורות ממעשרות.
ב .חייבות במעשרות ופטורות מרבעי.
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ג .חייבות בהכל.
ד .פטורות משביעית וחייבות בערלה.
ערלה א ,ח

 .19הלוקח כמון מאזור שצפונית לעכו ,מה דינו?
א .חייב לעשר.
ב .פטור מלעשרו.
ג .חייב רק אם קונה מחבר.
ד .חייב רק אם קונה כמות מסחרית.
דמאי ב ,א

 .20אלו מבין התנאים המובאים לפניך הוזכר במשנה שאינו
מהווה תנאי ביחס לכלאים?
א .גודל הפרי.
ב .צורת העלים.
ג .טעם הפרי
ד .דמיון הפרי.
כלאים א ,ד -ה.

שאלת מילואים
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ביתו של אדם הוא מבצרו ,הבית הוא אחד המקומות בעלי
משמעות ביחס למצוות התלויות בארץ ציין הלכות העוסקות
בבית!
 .1זריעה בבית שבכרם .כלאים ה ,ד.
 .2עשיית בתים לנטיעות שביעית ב ,ד
 .3תזמון הכנסת פרי לבית בשביעית שביעית ד ,ז -ט
 .4מקום אגידת פירות שביעית שביעית ח ,ג.
 .5הגדרות מתי נגמרת שכירות הבית שביעית ט ,ז.
 .6הדלקת שמן שריפה בבית שיש בו כהן ,בת כהן ,או אשת כהן.
תרומות יא ,י.
 .7חילול על מעות שבבית מעשר שני ד ,ה.
 .8וידוי מעשרות -הוצאת החלה מהבית מעשר שני ה ,י
 .9בזמן הבאת הביכורים לא נכנסים לבתים .ביכורים ג ,ב.
ניתן גם כן לקבל:
 .1הגדרת בית שער כחצר מעשרות ג ,ו.

