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מחשבת ישראל )לבי"ס דתי(
מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 

 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי–דתי,

מהדורה ראשונה, ירושלים התשנ"ד.

סוגיה 1: יסודות האמונה
רבנו סעדיה גאון, אמונות ודעות )תרגום הר"י קאפח(, הוצאת המכון למחקר ולהוצאת ספרים "סורא",  א. 

ירושלים תש"ל.

הקדמה: סעיפים א', ב', ג', עמ' א' - עמ' ח' "ולא ספק".  

סעיף ד', עמ' י"א - עמ' י"ג "מתעבר ובוטח".  

סעיף ה', עמ' י"ד - עמ' ט"ו "מספר זה",   

עמ' י"ז "וכיון שכבר" - עמ' כ"ג "פירוש התורה".  

סעיף ו', עמ' כ"ג-כ"ט.  

סעיף ז', עמ' כ"ט-ל"א.  

רבי יהודה הלוי, הכוזרי )תרגום יהודה אבן שמואל(, הוצאת דביר, ירושלים תשל"ג. ב. 

פתיחה: עמ' א';    

י'-מ"ג, עמ' י'-ט"ו; מאמר א', סעיפים: 

פ'-פ"ט, עמ' כ"ה-ל';      

ק"ד-קי"א, עמ' ל"ט-מ"ג.      

א', עמ' קנ"ג-קנ"ד; מאמר ד', סעיפים:    

י"ג, עמ' קס"ט-קע"א;      

ט"ו-י"ז, עמ' קע"א-קע"ה.      

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, משנה תורה. ג. 

הלכות יסודי התורה, פרקים א'-ב', ז'-י'.

הלכות תשובה, פרקים ה'-ו'.

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, איש האמונה, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ח. ה. 

עמ' 28-�3.  

הרב צבי יהודה הכהן קוק, התורה הגואלת א'. ו. 

עמ' ד'-ה'.  

                 שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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סוגיה 2: תורה ומצוות
רבי יהודה הלוי, הכוזרי )תרגום יהודה אבן שמואל(, הוצאת דביר, ירושלים תשל"ג. ג. 

כ"ה-כ"ז, עמ' ס"ד-ס"ח; מאמר ב', סעיפים:   

מ"ו-נ', עמ' ע"ג-ע"ז.      

ה'-י"ב, עמ' צ"ט-ק"י;  מאמר ג', סעיפים:   

כ"ג, עמ' ק"כ-קכ"ב;      

ל"ט-מ"ב, עמ' קכ"ז-קל"א;       

נ"ג, עמ' קל"ז-ק"מ.      

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, פירוש המשניות )תרגום הר"י קאפח(, הוצאת מוסד הרב קוק,  ד. 

ירושלים תשנ"ד.  

הקדמה למסכת אבות, פרקים ד'-ה', עמ' רנ"א-רנ"ח.  

רבנו משה בן נחמן )רמב"ן(, פירוש התורה, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ט. ה. 

דברים ו', י"ח, ד"ה "ועשית הישר והטוב".   

דברים כ"ב, ו', ד"ה "כי יִָקֵּרא קן צפור".

ספר החינוך )מהדורת הרב חיים דב שעוועל )מהדורה שלוש–עשרה((, הוצאת מוסד הרב קוק, ז. 

ירושלים תשמ"ב.  

מצוות בניין בית הבחירה

שורש המצווה — מצווה צ"ה, עמ' ק"נ-קנ"ד.  

מצוות ברכת המזון

שורש המצווה — מצווה תכ"ח, עמ' תקמ"ז-תקמ"ט.  

 

רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, הוצאת מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק, ח. 

תל אביב תשי"א.    

מאמר א': פרקים ז'-ח', עמ' 80-70. 

מאמר ג': פרקים ג'-ה', עמ' 354-333. פרקים כ"ז-כ"ח, עמ' 508-497.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, חזון הצמחונות והשלום מבחינה תורנית, העורך הרב דוד כהן — הנזיר,  י. 

קריית נוער, ירושלים.  

א'-ג', עמ' ז'-י'; אפיקים בנגב, סעיפים: 

ו'-ז', עמ' י"ג-ט"ו;    

ט'-י"א, עמ' י"ז-י"ט;    

י"ג, עמ' כ"א-כ"ב.    

א'-ב', עמ' מ"ז-מ"ח; טללי אורות, סעיפים: 

ו'-ז', עמ' נ"ה-נ"ו.    

                שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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סוגיה 3: עם ישראל — עם סגולה
רבי יהודה הלוי, הכוזרי )תרגום יהודה אבן שמואל(, הוצאת דביר, ירושלים תשל"ג. א. 

י'-י"ז, עמ' נ"ב-נ"ז; מאמר ב', סעיפים:   

כ"ב-כ"ד, עמ' ס"א-ס"ד;      

כ"ט-מ"ד, עמ' ס"ח-ע"ג;      

נ"ח-ס"ג, עמ' פ"א-פ"ז.      

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, איגרת תימן )תרגום הר"י קאפח(, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ"ז. ב. 

או: רמב"ם, איגרת תימן )מהדורת רמב"ם לעם, כרך כ'(, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תש"ך.  

עמ' י"ט-ל"א )במהדורת תשמ"ז(, או: שם, עמ' קי"א-קל"ו )במהדורת תש"ך(.  

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, משנה תורה.  

הלכות עבודה זרה, פרק א'.  

   

רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, הוצאת מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק, תל אביב תשי"א. ג. 

מאמר שלישי, פרקים ל"ו-ל"ז, עמ' 566-550.  

רבי יהודה ב"ר בצלאל ליוואי )מהר"ל(, נצח ישראל, הוצאת פרדס, תל אביב תשי"ד. ד. 

פרק י"א.  

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, סידור תפילה עם פירוש עולת ראיה, כרך ב', הוצאת מוסד הרב קוק,  ה. 

ירושלים תשכ"ב. 

הקדמה לשיר השירים, עמ' ג'-ד'.  

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שבת הארץ — הלכות שביעית, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"א.  

הקדמה, עמ' ז'-י"ד.  

 

איגרות ראי"ה, כרך ב', הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ב.   

איגרת תקנ"ה, עמ' קפ"ו "ידע הדר"ג )הדרת גאונו(" — קפ"ט "הוא עולם הבא עצמו".

הרב יוסף דב סולובייצ'יק, קול דודי דופק, איש האמונה, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ח. ז. 

עמ' 86-77.  
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מחשבת ישראל, )השלמה לרמת 2 יח"ל(,

1 יח"ל, 038106 
 

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי–דתי,

מהדורה ראשונה, ירושלים תשנ"ד.

סוגיה 4: תפילה
רבי יהודה הלוי, הכוזרי )תרגום יהודה אבן שמואל(, הוצאת דביר, ירושלים תשל"ג. ב. 

סעיף ה', עמ' צ"ט-ק"ב;  מאמר ג':    

סעיף י"א, עמ' ק"ח "ושוב" - עמ' ק"י;   

סעיפים י"ז-י"ט, עמ' קי"א-קי"ז.    

רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, הוצאת מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"א. ד. 

מאמר ד': פרק ט"ז, עמ' 67�-667; פרק י"ח, עמ' 682-677; פרקים כ"ג-כ"ד, עמ' 7�8-707.  

רבי יהודה ב"ר בצלאל ליוואי )מהר"ל(, נתיבות העולם, הוצאת פרדס, תל אביב תשי"ד. ה. 

נתיב העבודה, פרק ג'.  

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, סידור תפילה עם פירוש עולת ראיה, כרך א', הוצאת מוסד הרב קוק, ח. 

ירושלים תשכ"ב.  

ענייני תפילה סעיפים א'-ז', עמ' י"ד-י"ח.  

הרב אליהו אליעזר דסלר, מכתב מאליהו, חלק ג', הוצאת חבר תלמידיו, בני ברק תשכ"ד. ט. 

עמ' 69-62.  

סוגיה 5: דת ומדע
רבי יהודה ב"ר בצלאל ליוואי )מהר"ל(, באר הגולה, הוצאת פרדס, תל אביב תשי"ד. ב. 

הבאר השישי, עמ' �03 "התלונה השישית" - עמ' �04 "ראויים לזה".

הרב שמשון רפאל הירש, איגרות רש"ר הירש אל רבי פנחס משה אלחנן וכסלר, ספריית המורה דתי,   ג. 

מחשבת ישראל ב', הוצאת משרד החינוך והתרבות, אגף החינוך הדתי, ירושלים תשל"ז.   

      

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, איגרות ראי"ה א', הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ב. ד. 

איגרת צ"א, עמ' ק"ה-ק"ז.   

איגרת קל"ד, עמ' קס"ג-קס"ד.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אדר היקר ועקבי הצאן, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ז.  

עמ' ל"ו, "ע"כ התקוממות הכפירה" - עמ' מ"ג, "לבוא על ישראל".  

                 שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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ד"ר יצחק רפאל הלוי עציון, אמת מדעית ואמת דתית, בשדה חמד תשכ"ה. ה. 

עמ' 110-97.  

הרב אלימלך בר–שאול, מערכי לב, הוצאת א' ציוני תל אביב. ו. 

פרק י"ג.  

הרב ד"ר יחזקאל אפשטיין, אמונת היהדות, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשכ"ה.  ז. 

פרק עשירי, עמ' 103-97.

אמונה דת ומדע, הכינוס השנתי למחשבת היהדות, שנה י"א, הוצאת משרד החינוך והתרבות, ח. 

המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים תשכ"ו.  

פרופ' יהודה אליצור, אמונה ומדע בפרשנות המקרא — עקרונות, תחומים ומגמות,  .1   

עמ' קכ"ג-ק"מ.  

סוגיה 6: בחירה, השגחה, שכר ועונש

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, פירוש המשניות, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ה.  ג. 

הקדמה למסכת אבות, פרק ח', עמ' ר"ס-רס"ו.  

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, משנה תורה.  

הלכות תשובה, פרקים ה'-ו'.  

רבנו משה בן נחמן )רמב"ן(, פירוש על התורה, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשי"ט.  ד. 

בראשית י"ז, א', ד"ה "אל שדי", עמ' צ"ח-ק'.

שמות ו', ב', ד"ה "וידבר אלהים אל משה", עמ' ש"ב - עמ' ש"ד "אשר נתנה". 

רבי משה חיים לוצאטו, דרך ה', הוצאת מוסד הרב קוק ומחברות לספרות, תל אביב תש"ט. ה. 

חלק ב': פרק ג', עמ' 73-60; פרק ה', עמ' 8�-82; פרק ח', עמ' 99-94.

הרב אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש על ענייני אמונה וביטחון, הוצאת הרב שמואל גריינמן,  ו. 

ירושלים תשי"ד.  

פרק ב', עמ' ט"ז-כ"א.   

הרב אליהו אליעזר דסלר, מכתב מאליהו א', הוצאת חבר תלמידיו, ירושלים תשי"ט. ז. 

קונטרס הבחירה, עמ' 120-111.  

                   שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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סוגיה 7: אמונת חכמים
רבי יהודה הלוי, הכוזרי )תרגום יהודה אבן שמואל(, הוצאת דביר, ירושלים תשל"ג. א. 

מאמר ג': סעיפים ל"ט-מ"א, עמ' קכ"ז-קל"א.  

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, פירוש המשניות )תרגום הר"י קאפח(, הוצאת מוסד הרב קוק, ב. 

ירושלים תשכ"ד.  

הקדמה לפרק חלק, עמ' קל"ו "הכת הראשונה" - עמ' קל"ז "יתעלה".

רבנו משה בן מימון )רמב"ם(, משנה תורה.  

הלכות יסודי התורה, פרקים ח'-ט'.  

הלכות תלמוד תורה, פרק ג'.  

ספר החינוך )מהדורת הרב חיים דב שעוועל(, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ"ב. ד. 

מצוות הטיה אחרי רבים   

 מצווה ס"ז, שורש המצווה, עמ' ק"כ.

 מצווה לשמוע מכל בית דין שיעמדו להם לישראל בכל זמן

 מצווה תצ"ב, עמ' תר"ז.

שלא להמרות פי בית דין הגדול שיעמדו לישראל

מצווה תק"ח, עמ' תרכ"ז-תרכ"ח.

רבנו נסים, דרשות הר"ן, הוצאת מכון שלם, ירושלים. ה. 

הדרוש האחד–עשר, עמ' קפ"ט-קצ"ב.  

הדרוש השנים–עשר, עמ' רי"א, "הפרשה הזאת" - עמ' רי"ג, "מצווה לשמוע לו".  

רבי יהודה ב"ר בצלאל ליוואי )מהר"ל(, באר הגולה, הוצאת פרדס, תל אביב, תשי"ד. ו. 

באר א', עמ' �3-6.  

הרב אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש על ענייני אמונה וביטחון, הוצאת הרב שמואל גריינמן, ירושלים  ח. 

תשי"ד.

פרק ג', סעיפים: כ"ד, עמ' ל"ו-ל"ז; ל', עמ' מ'-מ"ג.  

 


