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תורה שבע"פ )לבי"ס כללי(
תורה שבע"פ )לבי"ס כללי(, 1 יח"ל, 007101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

חומר הלימוד מתבסס על חוברת הלימוד "יחיד וחברה", הוצאת מכון שלום הרטמן.

פרק ראשון — היחיד

עמ' 15-14 ערכו של היחיד — משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה'.                                 .1

עמ' 16 כל מה שבראתי בשבילך בראתי — קהלת רבה, פרשה ז'.                                 .2

עמ' 19-17 יופי של רועה — תלמוד בבלי, מסכת נדרים,  דף ט', עמ' ב'.       .3

עמ' 21-20 מה זאת מצווה? — ויקרא רבה, פרשה ל"ד, ג'.                                   .4

פרק שני — היחס לזולת
עמ' 29-27 הטוב, הרע והמכוער — תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ', עמ' א'-ב'      .1

עמ' 34-32 אונאת דברים — תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, עמ' ב'      .2

מהמשנה "כשם שאונאה..." עד "... באחוורי אפי".  

תנור של עכנאי — תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ט, עמ' ב':   .3

עמ' 39-35 מ"תנן התם: חתכו חוליות..." עד "... כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה".      

 
פרק שלישי — היחס לגופו ולחייו של הזולת

עמ' 55-47 היחס לגופו של הזולת — משנה, מסכת בבא קמא, פרק ח', משניות א', ו', ז'.                                        .1

לא תעמוד על דם רעך  — ויקרא, פרק י"ט, פסוקים ט"ו-י"ח.                                                               .2

עמ' 56                                           ספרא, קדושים, פרשה ב', פרק ד'.     

החובה להציל — רמב"ם, "משנה תורה", הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א', הלכה י"ד.                   עמ' 57          .3

   
פרק רביעי — השבת אֵבדה

עמ' 66                      השבת אבדה במקרא — שמות, פרק כ"ג, פסוקים ד'-ה'. דברים, פרק כ"ב, פסוקים א'-ג'                  .1

עמ' 71-69 השבת אבדה במשנה — משנה, מסכת בבא מציעא, פרק ב' משניות א', ב', ה', ו'.                                   .2

פרק חמישי — תרבות המחלוקת
כיצד מרקדין לפני הכלה? — תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ט"ז, עמ' ב' - דף י"ז, עמ' א'   .1

עמ' 82-80 מ"תנו רבנן: כיצד מרקדין..." עד "... לא כחל ולא שרק ולא פרכוס — ויעלת חן".          

עמ' 83  מחלוקת לשם שמים — משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה י"ז.      .2

עמ' 91-90 קרב בבית המדרש — תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, עמ' א'.     .4

אלו ואלו דברי אלהים חיים — תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף י"ג, עמ' ב',                                                                    .5

מ"אמר רבי אבא אמר שמואל.." עד "... שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן"                                   

עמ' 94-92 מ"ללמדך, שכל המשפיל עצמו..." עד "...ואמרי לה: ימשמש במעשיו".          
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תורה שבע"פ )לבי"ס כללי(, 2 יח"ל
)רק כהשלמה לרמת 3 יח"ל(, 007201

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד לשאלון 007201 הוא על פי החוברות שלהלן:

משפט ויושר, הוצאת ת"ל, תשס"ג.  )1(

דברים שבינו לבינה, הוצאת רכס, 2004.  )2(

פסח, בכל דור ודור, הוצאת משרד החינוך, תשס"ט.  )3(

הורים וילדים, קובץ מקורות.  )4(

משפט ויושר

עמ' 6-5 מבוא  

פרק א': ועשית הישר והטוב
הישר והטוב — רמב"ן על דברים ו', י"ח                                 עמ' 9-8

עמ' 11-10 שומא הדר לעולם — תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף ל"ה, עמ' א'  

כופין על מידת סדום — משנה, כתובות, פרק י"ב, משניות א'-ב' 

עמ' 33-30 — תלמוד בבלי, כתובות, דף ק"ג, עמ' א'    

עמ' 43-34 בר מצרא — תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף ק"ח, עמ' א' - עמ' ב' 

עמ' 47-44 בר מצרא — רמב"ם, משנה תורה, הלכות שכנים, פרק י"ב, הלכות ה'-י"ד 

פרק ב': לפנים משורת הדין
המקור בתורה — מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דעמלק, יתרו פ"ב                       עמ' 53-52

הקב"ה מתפלל — תלמוד בבלי, ברכות, דף ז', עמ' א'                                                  עמ' 55-54

המראה דינר לשולחני — תלמוד בבלי, בבא קמא, דף צ"ט, עמ' ב'                             עמ' 67-64

סבלים ששברו חבית — תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף פ"ג, עמ' א'                            עמ' 69-68

פרק ג': דרכי שלום ומידת חסידות
עמ' 77-76 מבוא היסטורי + בראשית רבה, פרשה מ"ח, פסקה י"ח     

עמ' 79-78 דרכי שלום — תלמוד ירושלמי, גיטין, פרק ה', הלכה ט'; דף מ"ז, ע"ג 

גזל מחמישה — תלמוד בבלי, בבא קמא, דף ק"ג, עמ' ב'                                             עמ' 84-82

עמ' 89-85 האונאה — מבוא + משנה, בבא מציעא, פרק ד', משניות ג', ה', ו' 

עמ' 92-90 מידת חסידות באונאה — תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף נ"ב, עמ' ב' 

פרק ד': אין רוח חכמים נוחה הימנו
עמ' 99-95 העדפה בירושה — מבוא + משנה, בבא בתרא, פרק ח', משנה ה' 

  שים לב: ראה המשך בעמוד הבא. 
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דברים שבינו לבינה

פרק א': על הנישואין

עמ' 12-8              על  זוגיות — תלמוד בבלי, יבמות, דף ס"ב, עמ' ב'       .1

עמ' 14-13                           תלמוד בבלי, יבמות, דף ס"ג, עמ' א'     

"מצא או מוצא"? — תלמוד בבלי, יבמות, דף ס"ג, עמ' א' - עמ' ב'       .2

מ"רבי חייא הוה קא מצערא..." עד "...דכתיב: ומוצא אני    

עמ' 19-15   מר ממות את האישה"                         

עמ' 26-25   מה קודם? — תוספתא, מסכת סוטה, פרק ז', הלכה י"ג        .4

עמ' 28-27 רמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות, פרק ה', הלכה י"א    

עמ' 37-29 תורה-אישה, אישה-תורה — תלמוד בבלי, קידושין, דף כ"ט, עמ' ב' - דף ל', עמ' א'   .5

עמ' 40-38 מי מזווג זיווגים? — ויקרא רבה, פרשה ח', פסקה א'                                                                 .6

           

פרק ב': צדדים משפטיים וטקסיים

עמ' 50-48 איך מקדשים אישה? — משנה, קידושין, פרק א', משנה א'                                    .1

עמ' 81-74             ברכות האירוסין והנישואין — תלמוד בבלי, כתובות, דף ז', עמ' ב' - דף ח', עמ' א'            .3

                                      

פרק ג': חובותיהם וזכויותיהם של הבעל והאישה בנישואין

עמ' 95 התחייבויות הבעל בכתובה — שמות כ"א, 11-7            .2

עמ' 100-96 תנאי כתובה — משנה, כתובות, פרק ד', משניות ז'-י"ב           .3

עמ' 116-113 התחייבויות האישה — תלמוד בבלי, כתובות, דף נ"ט, עמ' ב'       .6

עמ' 120-117     הזכות לוותר — תלמוד בבלי, כתובות, דף נ"ח, עמ' ב'               .7

פרק ד': על הגירושין

הגירושין במקרא — דברים כ"ד,  4-1                                                                                       עמ' 160    .1

עמ' 177 עילות לגירושין — משנה, גיטין, פרק ט', משנה י'                                                           .2

עמ' 187-184 משנה, כתובות, פרק ז', משניות ח'-י'         

עמ' 189-188 מדרש שיר השירים רבה, פרשה א', פסקה ל'       

        

     שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פסח, בכל דור ודור
עמ' 7-5 משנה, מסכת פסחים, פרק י'    

עמ' 10-8 תוספתא, פסחים, פרק י'      

עמ' 12-11 תוספתא, ברכות, פרק ד' , הלכות ח'-י'   

עמ' 14-13 תוספתא, ברכות, פרק ה' , הלכות ה'-י'                                            

עמ' 15 שמות, פרק י"ב, פסוקים 27-24                                            

עמ' 15 שמות, פרק י"ג, פסוקים 16-8    

עמ' 15 דברים, פרק ו', פסוקים 25-20     

עמ' 16 מכילתא דרבי ישמעאל, בא — מסכתא דפסחא, פרשה י"ז  

עמ' 17 מכילתא דרבי ישמעאל, בא — מסכתא דפסחא, פרשה י"ח 

עמ' 18 תלמוד ירושלמי, פסחים, פרק י', הלכה ד'   

עמ' 19 תלמוד ירושלמי, פסחים, פרק י', הלכה א'   

עמ' 25-23 תלמוד בבלי, פסחים, דף ק"ח, עמ' ב' - דף ק"ט, עמ' א'   

עמ' 30-29  תלמוד בבלי, פסחים, דף קי"ט, עמ' ב'    

עמ' 33-31 תלמוד בבלי, פסחים, דף ק"כ, עמ' א' - עמ' ב'   

עמ' 37-36 רמב"ם, משנה תורה, הלכות חמץ ומצה, פרק ז', הלכות א'-ג' 

עמ' 46-41, 54-51  הגדה של פסח       

הורים וילדים
פרק א' — חובות ההורים בגידול ילדיהם

עמ' 7-5 תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף כ"ט, עמ' א' - עמ' ב'   חובות ההורים בגידול ילדיהם — 

עמ' 7 תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל', עמ' ב'       

עמ' 8 גיל הבגרות — פסיקתא זוטרתא, בראשית, פרשת חיי שרה - תולדות, פרק כ"ה   

עמ' 8    בראשית רבה ס"ג          

עמ' 10-9 תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף מ"ט, עמ' ב'    חיוב ההורים לדאוג למזונות הילדים — 

עמ' 10 תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ס"ה, עמ' ב'          

עמ' 10 שולחן ערוך, אבן העזר סעיף ע"א           

עמ' 11 חובת פרנסת הילדים — תקנות חדשות — תקנות הרבנות הראשית    

פרק ב' — חינוך ולימוד תורה

עמ' 15 חובות ההורים לדאוג ללימוד תורה — תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף נ', עמ' א'    

עמ' 17 ארגון חברתי של חינוך חובה — תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף כ', עמ' ב' - דף כ"א, עמ' א' 

עמ' 18 לימוד תורה לבנות — משנה, מסכת סוטה, פרק ג', משנה ד'     

עמ' 19 לימוד מקצוע — תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל', עמ' ב'     

עמ' 21-20        תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף פ"ב, עמ' א' - עמ' ב'    

    שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פרק ג' — בן סורר ומורה

עמ' 25-22 כל הפרק           

דברים, פרק כ"א, פסוקים 21-18

משנה, מסכת סנהדרין, פרק ח', משניות א'-ה'

תוספתא, מסכת סנהדרין, פרק י"א, הלכות ו'-ז'

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ע"א, עמ' א'

תלמוד בבלי, מסכת סנדרין, דף ע"א, עמ' ב' - דף ע"ב, עמ' א'

פרק ד' — כיבוד אם ואב

עמ' 26 שמות, פרק כ', פסוק 11      המקורות במקרא לכיבוד הורים — 

ויקרא, פרק י"ט, פסוקים 3-1     

ויקרא, פרק כ', פסוקים 9-7     

עמ' 30-27 גבולות החובות — תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל', עמ' ב' - דף ל"ב, עמ' א'   

 


