
קיץ תשס"ח - � -

תורה שבע"פ )לבי"ס דתי(
תורה שבע"פ: דינים ומבוא, 1 יח"ל, 

005203 — לנבחנים ברמת 3 יח"ל
005102 — לנבחנים ברמת 5 יח"ל

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

פרק ראשון: נתיבות הכשרות

עמודים  
�7-7 כשרות בעלי החיים — הטמא והטהור 

52-42 הכשרת בשר ואיסור אכילת דם 
75-57 בשר וחלב 
86-84 הטבלת כלים 

��5-97 תרומות ומעשרות 
��9-��6 חלה 
�25-�20 ערלה ונטע רבעי 

�33-�26 שמיטה 

קיצור שולחן ערוך / גאנצפריד
הערה: התלמיד נדרש ללמוד את חומר המבחן לפי קיצור שולחן ערוך "גאנצפריד"

או לפי קיצור שולחן ערוך "מקור חיים".

יא-כא סעיפים  סימן כט, 

א-ט סעיפים  סימן ל, 

ו-טז סעיפים  סימן לד, 

א-טו סעיפים  סימן סב, 

א-ה  סעיפים  סימן סג, 

א-יא סעיפים  סימן סה, 

א-יב סעיפים  סימן קמג, 

א, ב סעיפים  סימן קמד, 

א-טז סעיפים  סימן קסה, 

א-ח סעיפים  סימן קעט, 

א-יג   סעיפים  סימן קפב, 

א-ד סעיפים  סימן קפג, 

א-ד, ז, ח סימן קפד,  סעיפים  

ב-ד סעיפים  סימן קפה, 

א, ד סעיפים  סימן קפז, 

א, ג סעיפים  סימן קצ, 

א-יב סימן קצג,  סעיפים 

א-ד סעיפים  סימן רז, 

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.       
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קיצור שולחן ערוך / מקור חיים

הלכות א-ח פרק קכה, 

הלכות א-ז פרק קכח, 

הלכות ג-יד פרק קל, 

הלכות א-ה פרק קמד, 

הלכות כה-כז פרק קמט, 

הלכות א-ז פרק קנט, 

הלכות א-יב פרק קס, 

הלכות א-ו, טז-כה פרק קסב, 

הלכות א-ז פרק קסג, 

הלכות א-טו פרק קסו, 

הלכות א-יג פרק קסז, 

הלכות א-ה פרק קסח, 

הלכות א-טו פרק קסט, 

הלכות א-י פרק קע, 

פרק שני: שאלות כלליות ומושגים

לפרק זה אין מיקוד מאחר שפרק זה מתבסס על ידיעות כלליות, ולא על חומר לימוד.

פרק שלישי: מבוא לתורה שבע"פ

תורה שבכתב מתפרשת על ידי תורה שבע"פ. הקשר בין התורה שבכתב לתורה שבע"פ.  )�(

תוקפן של מצוות דרבנן.  )2(

סמכות בית הדין.  )3(

תקופת המשנה והתלמוד.  )4(

התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי.  )5(

פוסקים אחרונים: שולחן ערוך הרב, חיי אדם וחכמת אדם, קיצור שו"ע, ערוך השולחן, בן איש חי,   )6(

משנה ברורה.  

ספרות השאלות והתשובות.  )7(
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תורה שבע"פ: משנה א', 1 יח"ל, 005101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

הערה: החומר המפורט להלן כולל את המשניות עם פירוש הרע"ב ועיקר תיו"ט.

מסכת ברכות

משניות א', ג', ה'.  — פרק א' 

משניות ד'-ז'.  — פרק ד' 

משניות א'-ג'.  — פרק ה' 

משניות א', ב'.  — פרק ו' 

משניות ב', ד', ה'.  — פרק ט' 

מסכת פאה

משניות ג', ד', ו'.  — פרק א' 

משניות ה'-ט'.  — פרק ח' 

מסכת יומא

משניות ב', ג', ז'-ט'.  — פרק ח' 

מסכת ביצה

משניות ה'-י'.  — פרק א' 

משניות ה'-ח'.  — פרק ב' 

משניות ג'-ו'.  — פרק ג' 

מסכת סוטה

משניות א'-ה'.  — פרק א' 

משנה ב'.  — פרק ז' 

משניות ב'-ה'.  — פרק ח' 

מסכת אבות

משניות א'-י'.  — פרק א' 
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תורה שבע"פ: משנה ב', 1 יח"ל, 05103

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

הערה: החומר המפורט להלן כולל את המשניות עם פירוש הרע"ב ועיקר תיו"ט.

מסכת חלה

משניות א'-ה'.  — פרק א' 

משניות א', ב', ו'-ח', י'.  — פרק ד' 

מסכת ביכורים

משניות ו'-י"א.  — פרק א' 

משניות א'-ז'.  — פרק ג' 

מסכת שבת

משניות א', ב'.  — פרק ז' 

משניות ד'-ו'.  — פרק י' 

משניות ג'-ה'.  — פרק י"ב 

משניות ג', ה'-ז'.  — פרק י"ג 

משניות א', ב'.  — פרק ט"ו 

משניות א'-ג', ו', ז'.  — פרק ט"ז 

מסכת ראש השנה

משניות א'-ה', ח'.  — פרק ד' 

מסכת סנהדרין

משניות א'-ג'.  — פרק ד' 

משניות א'-ג'.  — פרק ה' 

מסכת אבות

משניות ח'-ט"ז.  — פרק ב' 

משניות ב'-י"ב.  — פרק ג' 
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תורה שבע"פ: לקט מצוות, 1 יח"ל, 005108

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

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

סיפור יציאת מצרים.  — מצווה כ"א   .�

כיבוד אב ואם.  — מצווה ל"ג   .2

שלא לענות יתום ואלמנה.  — מצווה ס"ה   .3

שלא נשית יד בין לווה למלווה בריבית.  — מצווה ס"ח   .4

יראת אב ואם.  — מצווה רי"ב   .5

כיבוד חכמים.  — מצווה רנ"ז   .6

שלא לעשות דבר שיתחלל בו שם שמים בין בני אדם.  — מצווה רצ"ה   .7

ספירת העומר.  — מצווה ש"ו   .8

שלא לעשות מלאכה ביום ראשון בתשרי.  — מצווה שי"א    .9

שלא להלוות בריבית לישראל.  — מצווה שמ"ג   .�0

שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים.  — מצווה שפ"ז   .��

שלא לסור מדבריהם.  — מצווה תצ"ו   .�2

להפריש תרומה גדולה לכהן.  — מצווה תק"ז    .�3
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תורה שבע"פ: דיני אישות ומשפחה, 1 יח"ל, 05105

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

הערה: התלמיד נדרש ללמוד את החומר למבחן על פי אחד הספרים המפורטים להלן:

   בית נאמן , מהדורה חדשה, או אישות ומשפחה, תשנ"ח.

 בית נאמן, מהדורה חדשה

הדפסה חדשה:   

עמ' 7-3 קיום המין האנושי 

עמ' 22-�6 יסוד הבית — הנישואין 

עמ' 37-23 חובות הבעל לאשתו וזכויותיו ממנה 

עמ' �44-4 קידושי ספק — נישואין אזרחיים 

עמ' 50-45 קדושה וטהרה — צניעות 

עמ' �55-5 ייחוד 

עמ' 62-56 קריבה 

עמ' 77-75 טהרת המשפחה 

עמ' 88-85 חובות האב לילדיו 

עמ' 96-89 גירושין 

עמ' �02-98   ייבום וחליצה 

עמ' �06-�03 עגונה 

 אישות ומשפחה, הוצאת מעלות, תשנ"ח

יצירת משפחה

עמ' 32-23 נישואין 

עמ' 42-35 חובות וזכויות בנישואין 

עמ' 48-43 קידושי ספק 

בין בעל לאשתו

עמ' 50 פרייה ורבייה 

עמ' �54-5 הרחקה וייחוד 

עמ' 57-55 טהרת המשפחה 

בין הורים לילדים

עמ' 62-60 החובה לפרנס את הילדים 

פירוק המשפחה
עמ' 82-79 איסורי נישואין 
עמ' 85-83 עגונה 
עמ' 87-86 ייבום 

עמ' 90-88, 93-92 גירושין 

עמ' �00-94 דיני ירושה 
שאלות ותשובות 

עמ' ��6-��3  
עמ' �2�-�20  
עמ' �29-�28  
עמ' ��35-�3  
עמ' �39-�38  
עמ' �44-�42  

        עמ' �52-�45


