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מחשבת ישראל )לבי"ס כללי(
מחשבת ישראל )לבי"ס כללי(, 1 יח"ל, 039101

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

המיקוד מתבסס על תכנית הלימודים המופיעה באתר האינטרנט של מפמ"ר מחשבת ישראל, בקובץ:

"חומר הלימודים לשנה"ל תשס"ח".

הערות:

חומר הלימודים שלא ירד במיקוד כולל הן את המקורות והן את דברי הקישור, הפרשנות והמושגים השונים.  )�(

יש לעקוב אחר עדכונים באתר המפמ"ר, שם תפורסם בהמשך רשימת מושגים מעודכנת לתשס"ח.  )2(

חלק א: "ובחרת בחיים"; "חלונות חג"

מהספר "ובחרת בחיים — ערך חיי אדם בתרבות ישראל" ]הוצאת ת"ל, ירושלים התשנ"ט[ לא יישאלו שאלות, 

כמפורט להלן:

פרק א': מים לשניים

הוגים ציוניים: מים לשניים — צדק או רגש? )עמ' 28-25(.  —

פרק ב': חיים מול חיים

"יהרגוך ולא תהרוג" — תלמוד בבלי )עמ' 48-45( ופירוש רש"י )עמ' 50-49(.  —

פרק ג': חיי יחיד מול חיי רבים

סיפורו של עולא בר קושב ופרשנותו — תלמוד ירושלמי, המאירי )עמ' 92-89(.  —

רמב"ם, פסיקה )עמ' 94-92(.  —

פרק ה': סיכון עצמי בהצלת חיים

תרומת איברים — שו"ת הרב עובדיה יוסף )עמ' �57-�53(.  —

חלונות חג

חנוכה: נס וטבע.  —

פסח: זיכרון העבר או עיצוב המחר?  —

הערות לחלק א:

ב"פרק ב': חיים מול חיים", עמודים 68-64 בחוברת, יש ללמוד לא רק את המשנה, אלא גם את פרשנותו  —

של הרמב"ם.  

ב"פרק ה': סיכון עצמי בהצלת חיים", עמודים �69-�60 בחוברת, יש ללמוד לא רק את שו"ת הרב ולדנברג,   —

אלא גם את העמודים על יצחק רבין.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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חלק ב: "מעגלי שייכות"; "חלונות חג"
מהספר "מעגלי שייכות — זהות יהודית בעולם משתנה" ]מכון הרטמן, ירושלים[ לא יישאלו שאלות, 

כמפורט להלן:

שער ראשון: זהות ושייכות

זהות — בין שוני לשותפות: דרייקורס ופרום )עמ' �4(.  —

שער שני: משפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים

ריה"ל: ההיסטוריה המשפחתית של עם ישראל )עמ' 36-35(.  —

"חטא ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא" — רש"י )עמ' 38-37: רק הפסקה על רש"י(.  —

מעמדו של הגר — רמב"ם מול ריה"ל )עמ' 45-44(.  —

שער שלישי: מעגל הזיכרון

דוד הרטמן: אושוויץ או סיני? ומסעות בני נוער לפולין )עמ' 69-68(.  —

שער רביעי: מעגל האחריות והמעורבות

הגדה של פסח: "כנגד ארבעה בנים" )עמ' 76-75(.  —

ריה"ל: היחיד בציבור הוא כאיבר בגוף )עמ' 77(.  —

חלונות חג

חנוכה: נס וטבע.  —

פסח: זיכרון העבר או עיצוב המחר?  —

הערה לחלק ב:
ב"שער חמישי: מעגל המקום", בנושא "הגות ציונית", יש ללמוד השנה את הטקסט של גורדון, ולא את   —

הטקסט של נורדאו.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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חלק ג: "ובחרת בחיים"; "מעגלי שייכות"
 *     מהספר "ובחרת בחיים — ערך חיי אדם בתרבות ישראל" ]הוצאת ת"ל, ירושלים התשנ"ט[ לא יישאלו 

שאלות, כמפורט להלן:

פרק א': מים לשניים

פילוסופים יווניים: הטובע הנאחז בקרש )עמ' 30-28(.  —

פרק ב': חיים מול חיים

"יהרגוך ולא תהרוג" — תלמוד בבלי )עמ' 48-45( ופירוש רש"י )עמ' 50-49(.  —

פרק ה': סיכון עצמי בהצלת חיים

ספרות השו"ת: תרומת איברים — שו"ת הרב עובדיה יוסף )עמ' �57-�53(;   —

הסתכנות למען פצוע בשדה הקרב — שו"ת הרב ולדנברג )עמ' �69-�60(.  

מהספר "מעגלי שייכות — זהות יהודית בעולם משתנה" ]מכון הרטמן, ירושלים[ לא יישאלו שאלות,   *

כמפורט להלן:

שער ראשון: זהות ושייכות

זהות — בין שוני לשותפות: דרייקורס ופרום )עמ' �4(.  —

שער שני: משפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים

"חטא ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא": רש"י, חת"ם סופר, הרב עובדיה יוסף, מאיר בוזגלו   —

)עמ' 40-37(.  

שער רביעי: מעגל האחריות והמעורבות

הגדה של פסח: "כנגד ארבעה בנים" )עמ' 76-75(.  —

רמב"ם: שמונה מעלות בצדקה )עמ' 84(.  —


