
קיץ תש"ע - � -

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'-ד'. סימן א': 

א', ג'-ט'. סימן ב': 

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

כולו. סימן ו': 

ב'-ז'. סימן ז': 

א'-ג', ה'-ז'. סימן י"ב: 

א' )עד "אפילו במקום הפסק"(, ב'-ה'. סימן י"ד: 

כולו. סימן ט"ז: 

ברכות — על פי "קיצור שולחן ערוך"  5.2.13

א'-ו', ח'-י', י"ב, י"ד, ט"ז, י"ח. סימן נ"ב: 

א'-ה'. סימן נ"ג: 

א'-ו', ט'. סימן נ"ד: 

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

פרקים ו', ז', י"ג.

פרק י"א: הזורע, החורש, המלבן, הצובע, המכה בפטיש.

חגים ומועדים — על פי "קיצור שולחן ערוך"  5.2.15

כולו. סימן ק"ג:         

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

כולו. סימן ק"ה:    

א', ו', ז', ט'-י"א. סימן ק"כ:    

א'-ה'. סימן קכ"א:    

א'-ג', ז'-ט'. סימן קכ"ב:    

א'-ג', י"ב-ט"ז. סימן קכ"ח:    

ב'-ה', ח', ט', י"א, י"ד, י"ט-כ"א, כ"ג. סימן קכ"ט:    

א'-ג'. סימן ק"ל:    

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

א'-ג'. סימן קל"ב:    

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

א'-ד', ו'-י"ד, ט"ז-כ"ב. סימן קל"ט:    

א'-ט"ז, כ"ב, כ"ג. סימן קמ"א:    

כולו.   סימן קמ"ב:    
שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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5.2.16     כשרות - על פי "קיצור שולחן ערוך"        

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

א', ג'-ה', ח', י'-י"ב. סימן ל"ז: 

א'-ג', ו', ט'-י"ד. סימן ל"ח: 

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

א', ב'. סימן קע"ב: 

5.2.17     מצוות התלויות בארץ - על פי "קיצור שולחן ערוך" והנספח על פי פסקי ה"חזון איש" )הוצאת      

              "אשכול"(   

מקיצור שולחן ערוך:        

סימן ל"ה: א'-ח'

מהנספח:

כולו. סימן א': 

כולו. סימן ב': 

כולו. סימן ג': 

א'-ז'. סימן ד': 

כולו. סימן ה': 

א'-ג', ה'. סימן ו': 

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

א'-ט'. סימן ס"ז: 

כולו. סימן קפ"ב: 

א', ב'. סימן קפ"ג: 

א'-ח'.  סימן קפ"ד: 

5.2.19 מצוות שונות — על פי "קיצור שולחן ערוך"

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

שעטנז: א'-ז'. סימן קע"ו: 
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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 ט', החל מד"ה "איזו היא דרך ישרה" עד "הוא אליו הדבר הזה".  )5(   

משנה י', ד"ה "ואל תהי נוח לכעוס".  )6(   

משנה י"ג, ד"ה "וכשאתה מתפלל".  )7(   

משנה י"ד, "ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך".  )8(   

רבנו בחיי: חובות הלבבות — שער עבודת האלוקים  — הפתיחה ושלושת הפרקים      5.2.2
הראשונים )לפי פירוש "לב טוב"(.  

רבי יהודה הלוי: ספר הכוזרי, מאמר שלישי, סעיפים א'-כ"ג )מהדורת הרב גניזי(.   5.2.3

רמב"ם    5.2.4
משנה תורה: ב.    

הלכות יסודי התורה, פרקים: ה', ז'-י'.  )�(   

הלכות תשובה, פרקים: ג'-ו'.  )2(   

הלכות מלכים, פרקים: י"א, י"ב.  )�(   

רמב"ן   5.2.5
טעמי המצוות: ב.   

חשיבותה של ארץ–ישראל: ויקרא י"ח, 25 )עד "ולא תסבול עובדי עבודה זרה ומגלי עריות"(.   )5(   

מהלך ההיסטוריה נרמז בתורה: ג.   

התכנית הכללית של ההיסטוריה: בראשית ב', �.  )�(   

מעשה אבות סימן לבנים: בראשית י"ב, 6 )עד "לעבדו בפרהסיא"(.  )2(   

דרשות הר"ן, הדרוש השישי, מד"ה "לכן אין ספק כי בזמנים האלו" עד "נשען עליו    5.2.6

יתברך באמת כאשר נשען הוא".   

ספר החינוך   5.2.7
מצוות התלויות בארץ: תרומה )ר"פ, תק"ז(, מעשר בהמה )ש"ס(, מעשר ראשון )שצ"ה(, ו.    

מעשר שני )תמ"ב, תע"ג(, נטע רבעי )רמ"ז(, חלה )שפ"ה(, חדש )ש"ג(, שמיטה )פ"ד(.   

המבי"ט: בית אלוקים, שער התפילה, לקט מתוך פרקים: ג', ט"ו, י"ז.  5.2.8

מהר"ל: דרך החיים לפרקי אבות  5.2.9
פרק ראשון:   

הם אמרו שלושה דברים: הוו מתוונים בדין וכו'. א.    

על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ב.    

רמח"ל: מסילת ישרים, ההקדמה ופרקים ו'-ט'.   5.2.10

פרקי השקפה ומוסר   5.2.11
הרב א"א דסלר, "מכתב מאליהו", כרך א', "קונטרס החסד", עמ' 5�-�2.  .�   

לקט מאמרים ממחברים שונים:  .2   

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

הרב אי"ש קרליץ "החזון איש", אמונה וביטחון, פרק ב'.    
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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"
א'-ג' סימן א': 

א', ג'-ט' סימן ב': 

ג', ד' סימן ו': 

ב', ד'-ז' סימן ז': 

א', ג', ד' סימן י"ד: 

5.1.2 ברכות — על פי "קיצור שולחן ערוך"
א'-ו', ט', י', ט"ז סימן נ"ב: 

א'-ה' סימן נ"ג:  

א'-ה' סימן נ"ה: 

א'-ג', ה' סימן ס"ח: 

א'-ד' )עד "כמו לתפילת שחרית"( סימן ס"ט: 

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

פרקים: ד', ז', י"ג  

פרק י"א: הזורע, החורש, המלבן, הצובע, המכה בפטיש   

5.1.4 חגים — על פי "קיצור שולחן ערוך"

ימים נוראים

א', ב', ט"ו סימן קכ"ח: 

ב', ג', ה', ח', ט', י"א, י"ד, כ', כ"א, כ"ג סימן קכ"ט: 

א'-ג' סימן ק"ל: 

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

א'-ג' סימן קל"ב: 

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

חנוכה ופורים

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

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

א', ו', ח', ט' סימן קמ"ב: 

5.1.5 כשרות — על פי "קיצור שולחן ערוך"

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

טבילת כלים: סימן ל"ז: א', ג', ד', ח', י'-י"ב

מאכלות אסורות: סימן מ"ו: א'-ג', ה'-י"ג, ט"ז, כ"ה, כ"ו, ל"א-ל"ז, ל"ט, מ"ב, מ"ג, מ"ה

                                                                             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 "החזון איש" 

)הוצאת "אשכול", החל ממהדורת תשל"ה(  

תרומות ומעשרות

א'-ה', ז', ט'-י"ח סימן ב': 

כולו סימן ג':  

א'-ז' סימן ד': 

כולו סימן ה': 

א'-ג', ה' סימן ו': 

כולו סימן ט':  

א' סימן י':  

א', ד' סימן י"ב:  

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

כיבוד אב ואם: סימן קמ"ג: א'-ד', ו'-י"א, י"ג-ט"ו, כ', כ"א

שעטנז: סימן קע"ו: א', ד', ה', ז'

גנבה וגזלה: סימן קפ"ב: א'-ג', ה', ח', י"ב, י"ג

נזקי ממון: סימן קפ"ג: א', ב'

נזקי הגוף: סימן קפ"ד: א'-ד', ו', ח'

השבת אבדה: סימן קפ"ז: א'-ג'
                                 

5.2 מחשבת ישראל

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

5.2.2 רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרקים א'-ב'

5.2.3 רמב"ן על התורה
מעשה אבות סימן לבנים: בראשית י"ב, ו' )עד "לעבדו בפרהסיא"(

חשיבותה של ארץ–ישראל: ויקרא י"ח, כ"ה )מ"והנה השם הנכבד" עד "אשר הבדלתי אתכם מכל העמים"(

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"(

ר' אהרן הלוי, ספר החינוך   5.2.5
   מצוות בין אדם למקום:

תפילה: מצווה תל"ג  

שבת: מצווה ל"א, ל"ב  

חגים: מצווה רצ"ח  

כשרות: חלב )קמ"ז(, דם )קמ"ח(  

מצוות בין אדם לחברו:  

שלא להתאוות: מצווה תט"ז  

שלא לנקום: מצווה רמ"א  

כיבוד חכמים: מצווה רנ"ז  


