
קיץ תשס"ט - � -

יהדות )לבתי"ס עצמאיים(
 דינים, 2 יח"ל )כהשלמה ל-5 יח"ל(, 004201

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית לימודים מעודכנת, שהופצה לבתי הספר בכ"ו באלול תש"ס )26/9/2000(

תפילה — על פי "קיצור שולחן ערוך"  5.2.12

א'-ו', ח'-ט'. סימן י"ז: 

א'-ט"ז, י"ח-כ"א. סימן י"ח: 

א'-ח', י'-י"ב, י"ד. סימן י"ט: 

ברכות — על פי "קיצור שולחן ערוך"  5.2.13

א'-י"ב, י"ג )עד "לא הוי נטילה"(, י"ד-כ'. סימן מ': 

א'-ד', ה' )החל מ"וידקדק להוציא היטב"(, ו'-י'. סימן מ"א: 

א'-י"א, ט"ו, י"ז-כ"ג. סימן מ"ב: 

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

ב'-י"ז. סימן מ"ד: 

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

א'-ה', ז'-ט"ז. סימן נ': 

כולו. סימן נ"א: 

דיני שבת — על פי "יסודות ועיקרים בהלכות שבת" בהוצאת מכון "אור מאיר"  5.2.14

פרקים ג', ד', ה', ז', י"ב. 

פרק י"א: הקוצר, המעמר, הבורר, הטוחן, האופה, הצד, המולח, הממחק.

חגים ומועדים — על פי "קיצור שולחן ערוך"  5.2.15

              סימן צ"ח: א', ז', ט', י"א, י"ח, כ"ג-ל"א, ל"ג-ל"ה.

סימן צ"ט: א'-ב'.   

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'-ה'.   

סימן קי"א: א'-ג', ה', ז'-י"א, י"ז.   

סימן קי"ב: א', ג', ה'.   

סימן קי"ג: א'-ה'.   

סימן קי"ד: א'.   

סימן קט"ז: א'-ו', י'-י"ח.   

סימן קי"ח: א'-ט'.   

סימן קי"ט: א'-ט'.   
שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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5.2.17     מצוות התלויות בארץ - על פי "קיצור שולחן ערוך" והנספח על פי פסקי ה"חזון איש" )הוצאת      

              "אשכול"(        

סימן ז': כולו.

סימן ח': כולו.

סימן ט': כולו.

סימן י': כולו.

סימן י"א: א', ה'.

סימן י"ב: כולו.

סימן י"ג: א'-ג', ח'-ט'.

סימן ט"ו: א'-ד', ט'.

סימן י"ז: א', ג'-ד'.

סימן כ"א: כולו.

סימן ל"ז: א'-ד', י', י"א, י"ג

5.2.18 בין אדם לחברו — על פי "קיצור שולחן ערוך"

סימן ל"ד: א'-ג', ו'-ח', י"א-י"ד.

סימן ס"ב: א'-ב', ד'-ט', י"א-י"ג, ט"ו-י"ז.

סימן ס"ג: כולו.

סימן ס"ה: א'-י'.

5.2.19 מצוות שונות — על פי "קיצור שולחן ערוך"

סימן י"א: מזוזה: א'-ז', י', י"ג, כ"ב-כ"ה.

סימן קמ"ג: כיבוד אב ואם: כולו.
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מחשבה ומוסר, 3 יח"ל )כהשלמה ל-5 יח"ל(, 004305
 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית לימודים מעודכנת, שהופצה לבתי הספר בכ"ו באלול תש"ס )26/9/2000(

פרקי אבות — פרק ב' עם פירוש ר"ע מברטנורה וקטעים מפירוש רבינו יונה   5.2.1
משנה א' ד"ה רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם.  )�(   

משנה א' ד"ה הסתכל בשלשה דברים.  )2(   

משנה ד' ד"ה עשה רצונו כרצונך.  )�(   

משנה ד' ד"ה אל תפרוש מן הציבור.  )4(   

רבי יהודה הלוי: ספר הכוזרי, מאמר שלישי, סעיפים כ"ד — ל"ט )מהדורת הרב גניזי(.   5.2.3

רמב"ם    5.2.4
פירוש המשנה: א.    

)�( הקדמה לפירוש המשנה, פרקים: א', ג', ח' )לקט(.  

)2( שמונה פרקים.  

)�( י"ג עיקרי האמונה, על פי ההקדמה לפרק חלק, עם ההסברים, בהוצאת מכון "אור מאיר".  

רמב"ן   5.2.5
מצוות כוללות:   )2(  

קדושים תהיו — ויקרא י"ט, ב' )עד "בעשה כללי שנאמר תשבות"(.   

ועשית הישר והטוב — דברים ו', י"ח.   

)עדות( תפילין, בכור פסח — שמות י"ג, ט"ז )החל מ"ועתה אומר לך כלל" עד סוף הקטע(.  )�(  

חוקים: כלאיים — ויקרא י"ט, י"ט )עד "ותועלת שלימה"(.  )4(  

שילוח הקן — דברים כ"ב, ו'.   

5.2.6  דרשות הר"ן, הדרוש השישי

ספר החינוך   5.2.7
תפילות וברכות: בניין בית הבחירה )צ"ה(, יראת המקדש )רנ"ד(, ברכת המזון )ת"ל(, ב.    

תפילה )תל"ג(.   

שבת: קידוש )ל"א(, איסור מלאכה )ל"ב(. )בלי הקטע מ"ומלשון הרמב"ם" עד "בלאו דמחמד   ג.    

בכאן"(.  

חגים: איסור מלאכה ביום טוב )רצ"ח(. שבירת עצם בפסח )ט"ז(. ד.   

כשרות: גיד הנשה )ג'(, איסור טרפה )ע"ג(, בשר בחלב )צ"ב(, חלב )קמ"ז(, דם )קמ"ח(. ה.   

רמח"ל: מסילת ישרים, ההקדמה ופרקים א'-ה'.   5.2.10

פרקי השקפה ומוסר   5.2.11
הרב אלחנן וסרמן, "קובץ מאמרים", מאמר על אמונה, עמ' י"א-ט"ז.   

הרב אי"ש קרליץ ה"חזון איש", אמונה וביטחון, פרק ב'.   

הרב חיים שמואלביץ, "שיחות מוסר", חלק ב', מאמר ל"ב "הכרת הטוב".   

הרב שלום נח ברזובסקי — האדמו"ר מסלונים: לקט מ"נתיבי טהרת המידות" מתוך הספר "נתיבות     

שלום".  
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יהדות )לבתי"ס עצמאיים(, 3 יח"ל, 932631  

 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית לימודים מעודכנת, שהופצה לבתי הספר בכ"ו באלול תש"ס )26/9/2000(

5.1 חלק א': דינים

5.1.1 תפילה — על פי "קיצור שולחן ערוך"
סימן י"ז: א'-ו', ח'

סימן י"ח: א'-ז', י'-י"ב, י"ד-ט"ז, י"ח-י"ט, כ"א

סימן י"ט: א'-ח', י'-י"ב, י"ד

5.1.2 ברכות — על פי "קיצור שולחן ערוך"
סימן מ': א'-ב', ד'-ו', ח'-י"ב, י"ג )עד "לא הוי נטילה"(, י"ד-י"ח

סימן מ"א: א'-ב', ד'-ז'

סימן מ"ב: ה', ט', י"א, י"ט-כ"א

סימן מ"ג: א'-ב' )עד "שבירך עליו לפני הסעודה"(, ג'-ז'

סימן מ"ד: ג'-י"ז

סימן מ"ח: א'-ו', ח' )עד "המה טפלים ובטלים לגביהן"(, ט', י' )עד "טפל וא"צ לברך עליה"(

סימן נ': א'-ה', ז'-ט"ו

סימן נ"א: כולו

5.1.3 דיני שבת — על פי "יסודות ועקרים בהלכות שבת", הוצאת מכון "אור מאיר" 

פרק י"א: מלאכות: הקוצר, המעמר, הבורר, הטוחן, האופה, הצד, המולח, הממחק  

פרק י"ב: מוקצה   

5.1.4 חגים — על פי "קיצור שולחן ערוך"

יום טוב וחול המועד

סימן צ"ח: א', ז', ט', י"א, כ"ג-כ"ה, כ"ז-ל"א, ל"ג-ל"ה

סימן ק"ב: א'-ה'

סימן ק"ג: כולו

סימן ק"ד: א'-ה', ט', י"א-ט"ו

סימן ק"ה: כולו

סימן ק"ו: א'-ב', ה'

פסח

סימן קי"א: א'-ג', ה', ז'-י"א, י"ז

סימן קי"ג: א'-ה'

סימן קט"ז: ב'-ד', י'-י"ח

סימן קי"ח: א'-ט'

סימן קי"ט: א'-ה', ז'-ט'

סימן ק"כ: א', ו'-ז', ט'-י"א
                                                                         שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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5.1.6 מצוות התלויות בארץ — על פי "קיצור שולחן ערוך" והנספח על פי פסקי ה"חזון איש" )הוצאת 

"אשכול"(

תרומות ומעשרות

סימן ב': א'-ה', ז', ט'-י"ח

סימן ז': כולו

סימן ט': כולו

סימן י': א'

סימן י"ב: א', ד'

ערלה ונטע רבעי

סימן י"ט: א'-ד' )עד "הרי הם ערלה"(, י"ד

סימן כ': א'-ב'

שמיטה

סימן ל"ז: א'-ד'

5.1.7 מצוות שונות — על פי "קיצור שולחן ערוך"

מזוזה: סימן י"א: א', ג', ה', ז', כ"ב-כ"ה  

מידות טובות: סימן כ"ט: כולו

שמירת הלשון, נקימה ונטירה: סימן ל': כולו

צדקה: סימן ל"ד: א'-ג', ו'-ח', י"א-י"ג

משא ומתן: סימן ס"ב: א', ד'-ו', ט"ו

הונאה וגנבת דעת: סימן ס"ג: כולו

ריבית: סימן ס"ה: א'-ב', ו'-ט' )עד "אפילו דיבור אסור"(

                                 

5.2 מחשבת ישראל

5.2.1 פרקי אבות, עם פירוש הר"ע מברטנורה, פרק ד'

5.2.3 רמב"ן על התורה

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

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

מטרות העדות: שמות י"ג, ט"ז )מ"ועתה אומר לך כלל..." עד סוף הקטע(

מהות החוקים: ויקרא י"ט, י"ט )עד "ותועלת שלימה"(

5.2.4    רמח"ל מסילת ישרים: ההקדמה, מההתחלה עד "בלב האדם אם לא יבקשנה", ופרקים א' ו–ב'.

ר' אהרן הלוי, ספר החינוך   5.2.5

   הקדמה לספר החינוך

כשרות: חלב )קמ"ז(, דם )קמ"ח(  

מעשר בהמה: מצווה ש"ס  

מצוות בין אדם לחבירו:  

כיבוד אב ואם: מצווה ל"ג  

הלוואה לעניים: מצווה ס"ו  


