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משרד החינוך

  המזכירות הפדגוגיתהחינוך הדתי                     מינהל 

  אגף מורשת                                     

  תורה שבעל פה והוראת תלמוד הפיקוח על 

   

  

  

  :הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד במקצוע 

  תורה שבעל פהו     תלמוד                                                

   הרב יהודה זולדן: ר "מפמ 

  ה"ובחורף תשע ד"התכנית תקפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע

  )בהתאם למועדי ההיבחנות בשאלונים השונים                 (

05101ל  " יח1, 'אמשנה : פ"תורה שבע

  !שים לב
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן

  
  90-87: סך שעות שנתיות

  
  
  פ הספר במעגלי המשנה"ע
  

  : פרק ראשון
  מצוות ודרך ארץ, תורה. א

  ו- ג, ו; ו-ה, ד; ב, אבות ב; ז, קידושין א; א, פאה א
   אמת ויושר,מידות,  צדקה וחסד.ב

  ט - ז, פאה ח: צדקה וחסד
  יב -י, אבות ה:  מידות

  יב -י, בבא מציעא ד: אמת ויושר
  תפילה וברכות. ג
  ח -א, ו; ז-א, ברכות ד 
   מלאכות שבת. ד

  ז -ה, ג, יג; ה- א, יב; ב, ז; ה, ב; ח-ה, שבת א
  מועדים . ה

; א, ב; א, מגילה א; א, ביצה ב; ה, מגילה א; ט- ד, סוכה ב; ה- א, יומא ח; ט-ה, ראש השנה ד
  ח - א, פסחים י

  
)יש לבחור שני נושאים: (פרק שני

  חב הציבוריובמר, זהירות מפגיעה בממון האחר. ו
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  ט  -ז, ג, ב, בבא בתרא;  ו, ג- א, בבא קמא ג
   כבודו של אדם. ז

  ה , סנהדרין ד; ו, ד; יד, יב-יא, ג; יב- י, אבות ב
   ארץ ישראל ומצוותיה. ח

  . ז, ז קמא בבא ; יא ,יג כתובות; יא-י ,ד חלה; א ,א חלה; י ,א ביכורים; ט ,א קידושין; ו ,א כלים
   הבאת העומר. ט

   ח -א, מנחות י
   תקנות. י
  ו: גיטין ד;  ז, ביכורים ג;  ג- ב: שביעית י; ג, גיטין ד: חברתיות. 1
  ;   ג- א, ראש השנה ד: לאחר החורבן. 2
  שנת שמיטה . יא
  ו , סוטה ז; ח, א, י; ג-ב, ח; א, ו; ו, ה; ג,  דעיתישב
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  ה"חורף תשע, ד"קיץ תשע

  

  005102 ,ל"יח 1,  דינים ומבוא: פ"תושבע
                   

  
  !שים לב

  .השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן
  

  90-87: סך שעות שנתיות
  

  

   במעגלי ההלכה:על פי הספר

  26-9עמודים         פ"מבוא לתורה שבע

  39-35 עמודים     תשובה                        

  46-43 ודיםעמ              זהירות בדרכים 

  63-59 ודיםעמ       תקנת יום העצמאות 

  112-87, 74-69 ודיםעמ                 הלכות כשרות 

  120-115 ודיםעמ               בין אדם לחברו 

  133-123 ודים  עמ      בישול -הלכות שבת 

155-143 ודיםעמ          בורר -הלכות שבת 
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  ד"קיץ תשע

05103ל  " יח1', משנה ב: פ"תורה שבע

  !שים לב
.השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן

  
  90-87: סך שעות שנתיות

  
  

  משנה עם פירוש הרב עובדיה מברטנורא
  

  מסכת חלה 

  ' פרק ד

  מסכת ביכורים 

  'פרק א

  ' פרק ג

  מסכת שבת

  ' פרק  ז

  ב"פרק י

  ג "פרק  י

  ז"פרק ט

  מסכת סנהדרין 

  'פרק ה

  מסכת  אבות 

  ' פרק ב

  ' גפרק

  מסכת ראש השנה 

  'פרק ד
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  ד"קיץ תשע

005105 ל" יח1 ,חינוך ומשפחה, בית: פ"תורה שבע

  

  !שים לב

.השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן

  90 :סך שעות שנתיות
  

 בית חינוך ומשפחה: חוברתעל פי 

  

  :יא-ללומדים את פרקים א  .א

  177-163, 146-139, 136-117, 113-109, 101-95, 78-63, 59-51, 48-44, 35-31, 28-17: עמודים

  

  :יד-י, ו-ללומדים את פרקים א  .ב

  213-203, 200-195, 192-181, 177-163, 101-95, 78-63, 59-51, 48-44, 35-31, 28-17: עמודים

  



6 
 

 

  ה"חורף תשע, ד"קיץ תשע

005108 ל" יח1, לקט מצוות: פ"תורה שבע

  !שים לב
.להלןהשאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט 

  

  90-87: סך שעות שנתיות
  

  ירושלים, הוצאת אשכול, הרב אהרון הלוי, ג מצוות"ספר החינוך על תרי

  שלא לשבור עצם מן הפסח–מצווה טז  .1
  מצוות קידוש השבת בדברים- מצווה  לא .2
   שלא לעשות מלאכה בשבת- מצווה לב  .3

   שמיטה- מצווה פד  .4
   פאה- מצווה רטז .5
 שראל שאינו נוהג כשורה  מצוות תוכחה לי-מצווה  רלט  .6
  אהבת ישראל–מצווה רמג  .7
  מצוות נטילת לולב–מצווה שכד  .8
  מצוות אהבת השם- מצווה תיח   .9

   מצוות קריאת שמע שחרית וערבית-מצווה תכ  .10

   מזוזה-מצווה תכג .11
  לאהוב את הגרים–מצווה תלא  .12
   לעבוד את השם יתברך בתפילה בכל יום-מצווה תלג  .13
 דבריהם שלא לסור מ–מצווה תצו  .14
  שילוח הקן-מצווה תקמה .15
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  ד"קיץ תשע

   -משפט חברה ורפואה: פ"תורה שבע
  005109ל  " יח1 ,ת"מספרות השו

 

  !שים לב
  .השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן

  
  90-87: סך שעות שנתיות

  
  ת" מספרות השו-משפט חברה ורפואה: חוברת פ"ע

 
  32-9אומה וחברה           עמודים  .1
   58-43אה                     עמודים רפו .2
  95-85, 70-61משק וכלכלה          עמודים   .3
 117-107סביבה                    עמודים  .4
 147-129שלטון וצבא           עמודים  .5
   מאמרו של הרב יעקב אריאל -התערבות האדם במעשה בראשית .6
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  ד"קיץ תשע

  , ובמשפחה תורה ומצווה בחברה- גמרא א: פ"תורה שבע
005111,  ל" יח1, מסכת קידושין

  .השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן !שים לב
  90-87: סך שעות שנתיות

 )י"גמרא ורש( דפים בבקיאות 8ללומדים   .א
  "אף כאן נשים חייבות צריכא ":ב"ע  לד  -"הבן מצוות כל. משנה: "א"ע כט

                 )                  רקהפ סוף עד (א"ע מא  - "שישנו כל. משנה: "ב"ע מ

  )          המסכת סוף עד ( ב"ע פב -"אדם יתייחד לא. משנה": ב"ע פ

  

 בתוספת עיון במקורות) י"גמרא ורש( דפים 6.5ללומדים   .ב
                       "חוץ בו שנאמר":  א"ע  לד  -"הבן מצוות כל. משנה: "א"ע כט )1(

  ) "הכל לשם שמים: "עד (א"ע פב -"אדם יתייחד לא. משנה": ב"ע פ

  תוספות   )2 (      

    אותה ולא אותו ה"ד א"ע כט. 1

  ה לא צריכא " דא"ע ל. 2

  ה דלא" דא"ע לא. 3

  ")והשתא ניחא: "ולהמשיך". רשאין כמו חייבין: "עד(ה אין "א ד"לג ע. 4

  )שמעון' והיינו טעמא דר: "עד (וציצית ותפילין ה"ד א"ע לד. 5

  ה לא יתייחד"דא "ע בפ. 6

מקורות נוספים)  3     (

' הצינור החמישי סימן ית מעין גנים " שו,ארקוואלטיהרב שמואל בן אלחנן יעקב . 1

  )  דבריו מובאים בתורה תמימה לדברים יא אות מח( )ג"וויניציאה שי(

  166,160' עמ, הלכה בימינו, "מעמד האשה ביהדות", הרב יעקב אריאל. 2

  א"פני יהושע קידושין פב ע, קהרב יהושע וול. 3

, חלק ב, מצוה ולב, "חובת האב ללמד את בנו ובתו אומנות", הרב אלימלך בר שאול. 4 

   177-176  'עמ

   א עמוד לא דף קידושין מסכת א"הריטב חידושי, הרב יום טוב בן אברהם אלשבילי. 5

   ט, ם הלכות ציצית ג"רמב. 6

  לק א סימן סחת יחוה דעת ח"שו, הרב עובדיה יוסף. 7

  מ , רוך השולחן יורה דעה סימן רמע, הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין. 8

, תורה של באוהלה ת"שו, ההורים לרצון בניגוד לקצונה התנדבות", אריאל יעקב הרב. 9  

  י סימן א חלק

   "מצות כבוד חכמים"ספר החינוך מצוה רנז . 10

   מ סימן מב" חו,ת משפטי עוזיאל כרך ד"שו, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. 11

   סעיף גד סימן סהחלק , בן העזרת אגרות משה א"שו, הרב משה פינשטיין. 12
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  ד"קיץ תשע

  ליל הסדר והלל, הבדלה,  קידוש- גמרא ב: פ"תורה שבע

005112,  ל" יח1, מסכת פסחים
  !שים לב

  .השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן

  90-87 :סך שעות שנתיות

)י"גמרא ורש( דפים בבקיאות 8ללומדים . א

 ")                                                           כקולי דרב לא הוה עביד: "עד(א " קא ע- ב"ט עצ

                                )"לבב אנוש: "... עד(א " קט ע-) " זכור את יוםנו רבנןת"(א "קו ע

 ") עומד בבכי וישראל אומרים את ההלל: "עד( א"ז עי ק-")מזגו לו ":משנה (א"קיד ע

בתוספת עיון במקורות) י"גמרא ורש( דפים 6.5ללומדים . ב

 ")         כקולי דרב לא הוה עביד: "עד(א " קא ע- ב"צט ע )1(
       )"לבב אנוש"...(א " קט ע-)  שורות מהסוף2 -" סמוך למנחה"(א "עז ק

  ")עומד בבכי וישראל אומרים את ההלל: "עד( א"ז עי ק-")ו לומזג: "משנה (א"ד עקי

  תוספות   )2 (      

  )השני(ה לא יפחתו לו "תוספות מסכת פסחים דף צט עמוד ב ד .1

 ה דאכלו"א תוספות ד"פסחים קא ע .2

 ה כולהו"ד' א תוס"פסחים קח ע .3

 ה היו"ב תוספות ד"פסחים קח ע .4

  ה אחד"ד' ב תוס"פסחים קיד ע .5

  ]השני[ה הביאו לפני מצה "ד'  תוסא"פסחים קיד ע .6

מקורות נוספים)  3(     

  י- הלכות וז פרק ומצה חמץ הלכות, ם"רמב .1

 קיג-קיא' עמ, הלכות והליכות, "אין קידוש אלא במקום סעודה", הרב נחום לאם .2

  יא-ט' עמ, ד" שיח הגרי- הגדה של פסח, יק'הרב יוסף דב הלוי סולוביצ .3

 )קנו'  עמ, ליל הסדר'הל -מקראי קדש, ה הרריהרב מש: מתוך(הרב מרדכי אליהו  .4

 רב' עמ' גבורות ה, ל"מהר, הרב יהודה ליווא .5

  ח ה סימן כ"ת אגרות משה חלק או"שו, הרב משה פיינשטין .6

 כ- הלכות יזו פרק טוב יום הלכות ם"רמב .7

 טז' עמ, הקדמה, ת משפט כהן"שו, ה קוק"הראי .8

 יב הלכה ז פרק ומצה ץחמ הלכות; א הלכה ו פרק ומצה חמץ הלכות: ם"רמב .9

 ב- אותהלכות חמץ ומצה פרק ח הלכ; ג- ות א הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכ:ם"מבר .10

  סימן מ , )סטנסיל(ח "חידושי הגר, יק'הרב חיים הלוי סולוביצ .11

  120-112' עמ, צניף מלוכה, "הלל על נס", הרב משה צבי נריה .12
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ה"חורף תשע, ד"קיץ תשע

  

  ,ל" יח1, פ"ושבעדינים בהעמקה ומבוא לת: תלמוד
  006104, ל" יח5                 לנבחנים ברמת 

  
  !שים לב

  .השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן
  

  87: סך שעות שנתיות
  

  משותף לשני המסלולים: פרק ראשון
  26-9     במעגלי ההלכה עמודים -פ "מבוא לתורה שבע

  )101-95עמודים , במעגלי ההלכה(כז  , סימנים כו, הע עם משנה ברור"              שו- הלכות תפילין  

  

  במעגלי ההלכה: פרק שני

  39-35'                    עמ- הלכות תשובה  

  52-49'                   עמ-זהירות בדרכים 

  65-62'                 עמ- קשרי עובד מעביד

  72-69'    עמ-מצוות יישוב ארץ ישראל 

  81-77'         עמ  -תקנת יום העצמאות  

  161-134, 126-105'                        עמ-בית ומשפחה 

  לג  -ל, כה- כד, יט- סעיפים א, כללי מלאכות שבת,        פרק א-  שמירת שבת כהלכתה 

  )183-165עמודים , במעגלי ההלכה                                              (

  

                                  משנה ברורה     :  פרק שלישי
  קח  , ]יט-ט[צ , פט, מז, ח:     סימנים- ע עם משנה ברורה"שו

  לג -ל, כה- כד, יט- סעיפים א, כללי מלאכות שבת,        פרק א- שמירת שבת כהלכתה
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  ד"קיץ תשע

  
  ,ל" יח2, מסכת פסחים: תלמוד

  006207, ל" יח5לנבחנים ברמת 
  

  !שים לב
  .חוברו מהחומר המפורט להלןהשאלות במבחן י

  

  360-348: סך שעות שנתיות

  ל" יח2 -רשימת הדפים למבחן הבגרות

  ) משנה(א "ב ע

  ])           ליד הנקודתיים" [נשמת אדם: "עד(ב " ז ע-") והשתא דקיימא לן: "מהמילים(א "ד ע

                       ])        ליד הנקודתיים" [ולא מימנו אשמתא: "עד(א " נב ע-) מהמשנה(א "נ ע

  ")                                                            דהוה רחים ליה עד האידנא: "עד(ב " סו ע- ) מהמשנה(ב "סה ע

   ")                                                                 ויין ישמח לבב אנוש: "עד(א " קט ע- ) מהמשנה(ב  "צט ע

  ")                                                                        ונעביד ביה מצוה: "עד(ב  " קיז ע-") מזגו לו: "מהמשנה(א "קיד ע

  ")            למילתא קמייתא אהדריה: "עד(ב "  קכ ע-") אין מפטירין: "מהמשנה(ב  "קיט ע

  

  )  מסכת פסחים-ת סוגיותאסופ: מהחוברת(רשימת סוגיות בהעמקה 

  ) ב"ו ע, ב"ד ע, א"ב ע(ביעור חמץ וביטולו . 1

  )א"ד ע(חובת שוכר ומשכיר בבדיקת חמץ  . 2

  ) ב"נ ע( מנהגי אבות ובנים -" כבר קיבלו אבותיכם עליהם. "3

  ]אגדה) [ב"ו ע" ס- ב "סה ע( קרבן פסח בשבת -הלל ובני בתירא . 4

  )                            ב"ע- א"קח ע, ב"צט ע(והסבה , שתיית ארבע כוסות. 5

  )א"קא ע(אין קידוש אלא במקום סעודה . 6

  )א"קטז ע(ומה נשתנה " מגיד"מצוות . 9

  )ב" קכ ע-ב"קיט ע(אפיקומן . 10

  

   רשימת תוספות

  ")א"ונראה לרשב: "...עד המילים (ה אור "ד: א"ב ע

  ה אם"ד; ה על"ד: א"ד ע

  ה הימנוהו"ד; ה מדאורייתא"ד: ב"ד ע

  ה בלבער"ד; ה בהר"ד: א"ז ע

  ה על"ד; ה לצאת"ד; ה בעידנא"ד; ה לא"ד; ה כי"ד: ב"ז ע



12 
 

  ה מקום "ד: א"נ ע

  ה וכאן"ד: ב"נ ע

  ה כיון "ד; ")וכן משמע בהדיא בירושלמי: "עד המילים(ה אי "ד: א"נא ע

  ה כגון"ד; ה אני"ד: ב"נא ע

ה לא יפחתו "ד; ה לא יפחתו לו"ד; אפילו עניה ו"ד; ה עד שתחשך"ד; ה לא יאכל אדם"ד: ב"צט ע

  לו מארבע כוסות 

  ה רבי יוסי"ד: א"ק ע

  ה ידי קידוש"ד; ה שאין"ד: ב"ק ע

   ה טעימו"ד; ה אבל"ד; ה דאכלו"ד; ה ולשמואל"ד: א"קא ע

  ה ועקרו"ד: א"קב ע

  ה"ה יקנ"ד; ה רב אמר"ד; ה שאין אומרים"ד: ב"קב ע

  ה בריך"ד: א"קג ע

   אשיה רב"ד: ב"קג ע

  ה בעי"ד: א"קד ע

  ה כל "ד: ב"קד ע

  ") ועומד הוא: "עד, "כדמשמע בריש נזיר: "לדלג מהמילים(ה זוכרהו "ד: א"קו ע

  ה אם טעם"ד; ה אמימר"ד: א"קז ע

  ה דילמא"ד: ב"קז ע

  ה בפני"ד; ה כולהו"ד; ה מאי"ד; ה רב ששת"ד: א"קח ע

  ה היו"ד; ה שאף"ד: ב"קח ע

  ה במה "ד; ה חוץ"ד: א"קט ע

  ה הביאו לפניו מצה"ד; ה הביאו לפניו"ד: א"קיד ע

  ה אחד "ד; ה שני"ד: ב"קיד ע

  ")שעל ידי כך אוכל יותר: "עד(ה והדר "ד; ה מתקיף"ד: א"קטו ע

  ה כדי "ד; ה למה"ד; ה ידי"ד: ב"קטו ע

  ה ואמרתם"ד; ה הלילה"ד; ה צריך"ד; ה מה"ד: א"קטז ע

  ה ונאמר"ד; ה וחותם "ד: ב"קטז ע

  ה רביעי" ד:ב"קיז ע

ומאן דאמר אין : "ומהמילים, "אין אוכלין שום דבר: "עד(ה מפטירין "ד; ה באחרונה"ד: א" קכ ע

  ")מפטירין אחר מצה ופסח

  "). ובתר הכי פסול למיכל: "עד(ה אמר "ד: ב"קכ ע
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