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יהדות 
004381, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון מספר הפרק

הרגיל

מבנה השאלון חישוב הניקוד

לאחר שינוי

חישוב הניקוד

יש לענות על 10 פרק ראשון

מתוך 14 השאלות: 

14-1

10 X 8=80 8 יש לענות על

מתוך 14 השאלות: 

14-1

8 X 11=88

יש לענות על 5 פרק שני

מתוך 7 הסעיפים: 

א'-ז'

5 X 4=20 3 יש לענות על

מתוך 7 הסעיפים: 

א'-ז'

3 X 4=12

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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יהדות 
004381, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

שים לב: הפירוט המלא של סעיפי המיקוד נמצא באשנ"ב באתר המפמ"ר.

שבת — על פי: “יסודות ועיקרים בהלכות שבת" בהוצאת מכון “אור מאיר" 

פרקים ה', י"ב, י"ג  *

תפילה — על פי הספר “קיצור שולחן ערוך"

סימן א': א'-ד'  *

סימן ב': א', ג'-ט'   *

סימן ג': ב' )עד “על הכנעה וצניעות"(, ג'-ה', ז'  *

סימן ו': א'-ד', ו'-י"א  *

סימן ז': ב'-ז'  *

סימן ס"ח: א'-ה'  *

סימן ס"ט: א'-ד'  *

ברכות — על פי הספר “קיצור שולחן ערוך"

סימן מ"א: א'-ד', ה' )החל מ"וידקדק להוציא היטב"(, ו'-ז', ח' )עד “השלמה שהיא חשובה יותר"(, ט'-י'  *

סימן מ"ב: א'-י"א, ט"ו, י"ז-כ"ג  *

סימן מ"ג: א', ב' )עד “כי נפטר בברכה שבירך עליו לפני הסעודה"(, ג'-ז'  *

סימן מ"ח:  א'-ז', ח' )עד “המה טפלים ובטלים לגביהם"(, ט'-י'  *

סימן נ': א'-ה', ז'-ט"ז  *

סימן נ"א: כולו  *

סימן נ"ב: א'-ו', ח'-ט',י"ב, י"ד, ט"ז, י"ח )עד “קנים מתוקות מברך שהכול"(  *

סימן נ"ג: א'-ה'  *

סימן נ"ד: א'-ו', ט'  *

סימן נ"ה: כולו  *

הלכות יום טוב — על פי הספר “קיצור שולחן ערוך"

סימן ק"ב: א'-ו'  *

סימן ק"ג: כולו  *

סימן ק"ד: א'-ה', ח'-ט', י"א-ט"ו, י"ז-י"ט  *

סימן ק"ה: כולו  *

סימן ק"ו: א'-ב', ה'  *
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כשרות — על פי הספר “קיצור שולחן ערוך"

סימן ל"ו: א'-י"ב, י"ד-י"ז, כ'-כ"ב, כ"ו-כ"ח  *

סימן ל"ז: א', ג'-ה', ח', י'-י"ב  *

סימן מ"ו: א'-ג', ה'-ט"ז, כ"א, כ"ה-כ"ז, ל"א-ל"ב, ל"ד-ל"ז, ל"ט, מ"ב-מ"ה  *

בין אדם לחברו — על פי הספר “קיצור שולחן ערוך"

סימן כ"ט: כולו  *

סימן ל': כולו  *

סימן ל"ד: א'-ג', ו'-ח', י"א-י"ד  *

סימן ס"ג: כולו  *

סימן ס"ה: א'-י'  *

סימן ס"ז: א'-ט'  *

סימן קפ"ב: כולו  *

סימן קפ"ג: א'-ב'  *

סימן קפ"ד: א'-ח'  *

סימן קפ"ז: א'-ד'  *

מצוות שונות — על פי הספר “קיצור שולחן ערוך"

כיבוד אב ואם — סימן קמ"ג: כולו  *

כבוד רבו, תלמיד חכם וכהן — סימן קמ"ד: א'-ד', ו'-ח'  *

איסור ייחוד — סימן קנ"ב: א'-ו'  *
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יהדות 
004382, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

שים לב: הפירוט המלא של סעיפי המיקוד נמצא באשנ"ב באתר המפמ"ר.

יחידה א' — דינים
דיני שבת — על פי הספר: "יסודות ועיקרים בהלכות שבת" )בהוצאת מכון "אור מאיר", תשע"ה(, פרקים ד', ו'-ז', י"א, 

י"ד-ט"ז

— על פי הספר "קיצור שולחן ערוך": חגים 

פסח:

סימן קי"ח: א'-ט'  •
סימן קי"ט: א'-ה', ז'-ט'  •

סימן ק"כ: א', ו'-ז', ט'-י"א  •

ימים נוראים:

סימן ק"ל: א'-ג'  •
סימן קל"א: א'-ד' )עד "ללכת בעצמו לפייסו"(, ט', י"ב, ט"ז  •

סימן קל"ב: א'-ג'  •
סימן קל"ג: א', ג', ח', י', י"ד-ט"ו, י"ח-כ', כ"ו, כ"ח-ל"א  •

חנוכה ופורים:

סימן קמ"א: א'-ג', ו'-ט', י"א-ט"ז, כ"ב-כ"ג  •
סימן קמ"ב: א', ו', ח'-ט'  •

מצוות התלויות בארץ — על פי הספר "קיצור שולחן ערוך" — מן הנספח על פי פסקי ה"חזון איש" )הוצאת "אשכול" החל 

ממהדורת תשל"ה(

תרומות ומעשרות:

סימן ב': א'-ה', ז', ט'-י"ח  •
סימן ג': כולו  •

סימן ד': א'-ז'  •
סימן ה': כולו  •

סימן ו': א'-ג', ה'  •
סימן ז': כולו  •

עורלה ונטע רבעי:

סימן י"ט: א'-ד' )עד "הרי הם ערלה"(, י"ד  •
סימן כ': א'-ב'  •
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יחידה ב' — פרקי מחשבה ומוסר

פרקי אבות, עם פירוש הר"ע מברטנורה, פרק ב'  •

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרקים א' וב'  •

רמב"ן על התורה:  •

מושג הקדושה: ויקרא, פרק י"ט, פסוק ב' )עד "במותרות וכיעורים"(  •

עשיית הטוב והישר: דברים, פרק ו', פסוק י"ח )כל הקטע(  •

רמח"ל, מסילת ישרים: פרקים א'-ג', פרק ד' עד למילים: "מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט   •

השערה", פרק ה'

ר' אהרון הלוי, ספר החינוך: הקדמה )עד "ממשה רבנו...שנתנה לנו"(  •

מצוות בין אדם למקום:

תפילה: מצווה תל"ג  •

שבת: מצווה ל"א, מצווה ל"ב )מהות המצווה עד למילים: "ומלשון הרמב"ם"(  •

מצוות בין אדם לחברו: 

כיבוד אב ואם: מצווה ל"ג   •

יראת אב ואם:  מצווה רי"ב  •

הלוואה לעניים: מצווה ס"ו  •

שלא להתאוות: מצווה תט"ז  •

הערה: במצוות הנלמדות מתוך ספר החינוך, הדרישה היא לדעת את תוכן המצווה, את מקורה בתורה, את שורשי המצווה, 

על מי היא חלה, את זמן ומקום תחולתה ואת העונש. 

ר' חיים שמואלביץ' — שיחות מוסר: מאמר הכרת הטוב  •

הרב א' דסלר — מכתב מאליהו: קונטרס החסד, פרקים א'-ה'  •


