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

שים לב!
החומר המפורט להלן ייכלל במבחן.

המיקוד להלן מתבסס על תכנית הלימודים שהתפרסמה בתחילת שנה"ל באתר האינטרנט של מפמ"ר 

מחשבת ישראל, בקובץ: "חומר הלימודים לשנה"ל תשע"א".

חלק א: "ובחרת בחיים"; "חלונות חג"

מהספר ובחרת בחיים — ערך חיי אדם בתרבות ישראל ]הוצאת ת"ל, מעלות[ עשויות להישאל שאלות מהפרקים 

המפורטים להלן:

מבוא: מהי דילמה מוסרית? ויישומים שונים )עמ' �6-�3( .

פרק א': "מים לשניים" — חיי מי קודמים?

"שניים שהיו מהלכים בדרך" — ברייתא ופרשנותה )עמ' 24-20(.  —

הוגים ציוניים, אחד העם ודמיאל: "מים לשניים" — צדק או רגש? )עמ' 28-25(.  —

שו"ת הרב ולדנברג על קדימות בטיפול רפואי )עמ' 4�-37(; בהקשר זה המושגים "שאלות ותשובות"   —

)עמ' �3( ו"אתיקה רפואית" )עמ' 37-36(.  

פרק ב': "דמו של מי אדום יותר?" — חיים מול חיים

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

רמב"ם: "אין מאבדין נפש מפני נפש" )עמ' 54-52(.  —

הערה: שים לב: הקריאה הנכונה בדברי הרמב"ם היא: "דבר שהדעת נוטה לו הוא שאין מאבדין נפש מפני נפש"; 

כלומר ההיגיון מחייב שהדבר אסור.

דילמה מתקופת השֹואה: פרשת קסטנר )עמ' 62-60(.  —

משנה: חיי האם וחיי העובר והשוואה לעמדות נוספות: ניתוח קיסרי ברומא ובנצרות ימי הביניים )עמ' 66-64(.  —

פרק ג': "יהרגו כלן?" — חיי יחיד מול חיי רבים

תוספתא: "מעשה בסיעה" )עמ' 84-82(, סיפורו של עולא בר קושב בתלמוד הירושלמי ופרשנות הסיפור   —

על פי המאירי )עמ' 92-89(.  

רמב"ם, פסק ההלכה )עמ' 94-92(.  —

פרק ד': "כל המציל נפש אחת..." — החובה להציל חיים

מצוות "לא תעמֹד על דם רעך" — "ספר החינוך" והרמב"ם )עמ' ��7-��3(.  —

חוק "לא תעמֹד על דם רעך" )עמ' �26-�23(.  —

"הצו המוסרי" של קאנט ויישומו )עמ' �33-�28(.  —

סארטר — מוסר אקזיסטנציאליסטי )עמ' �39-�34( )בהשוואה לקאנט(.  —

פרק ה': "רעות שכזו" — הצלה במחיר הסתכנות

הסתכנות למען פצוע בשדה הקרב — הדילמה ושו"ת הרב ולדנברג )עמ' �62-�60(.  —

ערכי הרעות בצה"ל — מדברי יצחק רבין )עמ' �69-�63( ושבועת האמונים לצה"ל )עמ' 206(.  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פרק ו': פיקוח נפש ומסירות נפש — האם יש דבר יקר מן החיים?

רמב"ם: "פיקוח נפש" , "ייהרג ואל יעבור" )עמ' �82-�78( )ללא הנושא "קידוש השם"(, כולל דבריו בשאלות   — 

)עמ' �80(.

פילוסופים על משמעות החיים: קירקגור )עמ' �99-�98(.  —

פרק ז': חיים ואיכות חיים — של מי החיים האלה?

המושג והדילמה של "אותנזיה", ובחירה של אחד מהאירועים א, ב, ג )עמ' 22�-2�3(.   —

שולחן ערוך: ערך חייו של גוסס )ר"י קארו מול רמ"א, וכן דברי ר' שלמה גאנצפריד ו"מנחת חינוך"(  —

)עמ' 226-223(.  

ויקטור פרנקל על משמעות החיים )עמ' 227-226(.  —

סוף דבר: אדם בצלם

"בצלם אלוהים ברא אותו" — מקרא ופרשנויות )עמ' 256-253(.  —

"לפיכך נברא האדם יחידי" — משנה והרב סולובייצ'יק )עמ' 259-256(.  —

חלונות חג

ראש השנה ויום הכיפורים: עוד שנה או עת שינוי?  —

פסח: זיכרון העבר או עיצוב המחר?  —

להלן מפורט מיקוד המושגים בחלק א:

מושגים ביוגרפיים / ביבליוגרפיים / היסטוריים )מסודרים בסדר כרונולוגי(:

ר' עקיבא — עמ' �2.  .�

משנה וברייתא )מושגים משלימים( — עמ' 20, 64.  .2

תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי )מושגים משלימים( — עמ' 46, 86.  .3

שו"ת — עמ' �3.  .4

רש"י — עמ' 49.  .5

רמב"ם — עמ' 53-52.  .6

שולחן ערוך — עמ' 223.  .7

ז"פ סארטר — עמ' �35.  .8

ויקטור פרנקל — עמ' 226.  .9

יצחק רבין — עמ' �63.  .�0

מושגים פילוסופיים / הלכתיים / משפטיים:

דילמה מוסרית — )כולל התייחסות למונח "ערך"( — עמ' �5-�3.  .�

דרש/מדרש — עמ' 22.  .2

אתיקה רפואית — עמ' 36.  .3

"מידת הדין" מול "לפנים משורת הדין" — על פי עמ' 90.  .4

אקזיסטנציאליזם — עמ' �34 )מלבד לסארטר המושג מתקשר גם להוגים קירקגור, קאמי — עמ' 20�-�99,   .5

וכן לויקטור פרנקל — עמ' 226(.

"לאו שאין בו מעשה" — עמ' ��6.  .6

פיקוח נפש — עמ' 49 ועל פי עמ' �80-�79.  .7

"ודאי דוחה את הספק" — על פי עמ' 38.  .8

"הצו הקטגורי" — עמ' �29-�28.  .9

שבועת האמונים לצה"ל — עמ' 206.  .�0

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[ עשויות להישאל שאלות 

מהפרקים המפורטים להלן:

רקע: סקירת התקופות השונות ביצירה היהודית )עמ' 9-7(.

)כרקע וכהרחבה למושגים ההיסטוריים והביוגרפיים הרלוונטיים לאורך הספר.(

שער ראשון: זהות ושייכות 

זהות — בירור המושג והדיון העקרוני )בלבד( )עמ' �4-�3(.  —

עולם מאוחד מול זהות ייחודית: סיפור מגדל בבל ופרשנות של ליבוביץ )עמ' �6-�5(.  —

בזכות האוניברסאליות: הנביא ישעיהו וג'ון לנון )עמ' �8-�7(.  —

זהות יהודית במבחן — סיפורו של האח דניאל ודברי השופטים מ' זילברג וח' כהן; סיכום מעגלי השייכות   —

השונים בסוף הפרק )עמ' 25-20(.

שער שני: משפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים

רמב"ם: גילוי האל כתשתית האומה )עמ' 34-33( מול ריה"ל: ההיסטוריה המשפחתית של עם ישראל   —

)עמ' 36-35(.  

"חטא ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא" )עמ' 40-37( — רש"י, חת"ם סופר )ובהקשר זה הרקע על   —

"תנועת הרפורמה" בעמ' 65(; מאיר בוזגלו — "היהודי המסורתי".

תהליך קבלת הגר )רמב"ם, עמ' 43-42( ומעמדו )רמב"ם מול ריה"ל, עמ' 45-44(.  —

מהי השקפת עולם יהודית? — השקפת עולם דתית )סידור, רס"ג, סולובייצ'יק וליכטנשטיין( מול השקפת   —

עולם חילונית )חיים כהן( )עמ' 48-47(. 

שער שלישי: מעגל הזיכרון

משנה: "בכל דור ודור חייב אדם..." )עמ' 56( מול שירו של עמיחי )עמ' 57(.  —

ברל כצנלסון: "מהפכה ומסורת" )עמ' 58(.  —

"ההיסטוריה היהודית ואני" )עמ' 66-63( — היכרות עם המושגים ההיסטוריים השונים ומיפוים על ציר   —

הזמן.

יהונתן גפן: על ליל הסדר בתרבות הישראלית )עמ' ��7-��6( ]במעגל הייחודיות[.   —

זיכרון השֹואה: אבא קובנר ודוד הרטמן )עמ' 68-66(.  —

שער רביעי: מעגל האחריות והמעורבות

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

הרב י"ד סולובייצ'יק: זהותו של היחיד כחלק מגורל הכלל )עמ' 78(.  —

רמב"ם: "שמונה מעלות הצדקה" )עמ' 84(.  —

שער חמישי: מעגל המקום

הציונות וארץ–ישראל: הרצל מול עמוס עוז )עמ' 89, �9(.  —

מקורות מקראיים )עמ' 90, 93(.  —

ייחודה וקדושתה של הארץ: ריה"ל )עמ' 96-94(.  —

ישראל כארץ מולדת — מקס נורדאו )עמ' ��02-�0(.  —

חלונות חג

ראש השנה ויום הכיפורים: עוד שנה או עת שינוי?  —

שבת: בין קודש וחול.  —
שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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להלן מפורט מיקוד המושגים בחלק ב:

מושגים ביוגרפיים / ביבליוגרפיים / היסטוריים )מסודרים בסדר כרונולוגי(:

משנה ותוספתא )כמושגים משלימים( — עמ' 43, �6.  .�

שו"ת — עמ' 37.  .2

תלמוד — עמ' 43, 65.  .3

ריה"ל וספר הכוזרי — עמ' 35 )עבור המקור בעמ' 96-94(.  .4

רש"י — עמ' 37.  .5

רמב"ם — עמ' 33.  .6

תחיית הלשון העברית — עמ' 64.  .7

ברל כצנלסון — עמ' 58.  .8

אבא קובנר — עמ' 66.  .9

האח דניאל — עמ' 2�-20.  .�0

מושגים פילוסופיים / הלכתיים / משפטיים:

זהות — )הסבר מילולי ורעיוני(: על פי ההסברים בעמ' �3, �9.  .�

מעגלי שייכות — עמ' �9, 25-24.  .2

"ברית סיני" )על פי סולובייצ'יק / הרטמן( — עמ' 47, 68.  .3

דמות ה"רשע" בין "ארבעת הבנים" )על פי ההגדה של פסח( — עמ' 76-75.  .4

"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" )פירוש וֶהקשר, כולל התייחסות לדמות רס"ג( — עמ' 47.  .5

"שמונה מעלות הצדקה" — עמ' 84.  .6

חוק השבות — עמ' 20.  .7

"היהודי המסורתי" )על פי בוזגלו( — עמ' 40.  .8

זיכרון מכונן, זיכרון קולקטיבי — עמ' 55, 60.  .9

פרטיקולריזם מול אוניברסאליזם — על פי עמ' �8-�4.  .�0

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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חלק ג: שילוב "ובחרת בחיים"; "מעגלי שייכות"

 *     חומר הלימודים באפשרות זו כולל מבחר מקורות משתי האפשרויות לעיל, בלי "חלונות חג".

*     מהספר ובחרת בחיים — ערך חיי אדם בתרבות ישראל ]הוצאת ת"ל, מעלות[ עשויות להישאל שאלות 

מהפרקים המפורטים להלן:

מבוא: מהי דילמה מוסרית? ויישומים שונים )עמ' �6-�3(.

פרק א': "מים לשניים" — חיי מי קודמים?

"שניים שהיו מהלכים בדרך" — ברייתא ופרשנותה )עמ' 24-20(.  —

הוגים ציוניים, אחד העם ודמיאל: "מים לשניים" — צדק או רגש? )עמ' 28-25(.  —

פרק ב': "דמו של מי אדום יותר?" — חיים מול חיים

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

רמב"ם: "אין מאבדין נפש מפני נפש" )עמ' 54-52(.  —

הערה: שים לב: הקריאה הנכונה בדברי הרמב"ם היא: "דבר שהדעת נוטה לו הוא שאין מאבדין נפש מפני נפש", 

כלומר ההיגיון מחייב שהדבר אסור.

משנה: חיי האם וחיי העובר והשוואה לעמדות נוספות: ניתוח קיסרי ברומא ובנצרות ימי הביניים )עמ' 66-64(.  —

פרק ד': "כל המציל נפש אחת..." — החובה להציל חיים

מצוות "לא תעמֹד על דם רעך" — "ספר החינוך" והרמב"ם )עמ' ��7-��3(.  —

"הצו המוסרי" של קאנט ויישומו )עמ' �33-�28(.  —

פרק ה': "רעות שכזו" — הצלה במחיר הסתכנות

ערכי הרעות בצה"ל — מדברי יצחק רבין )עמ' �69-�63( ושבועת האמונים לצה"ל )עמ' 206(.  —

פרק ז': חיים ואיכות חיים — של מי החיים האלה?

המושג והדילמה של "אותנזיה", ובחירה של אחד מהאירועים א, ב, ג )עמ' 22�-2�3(.  —

שולחן ערוך: ערך חייו של גוסס — )ר"י קארו מול רמ"א, וכן דברי ר' שלמה גאנצפריד ו"מנחת חינוך"(   —

)עמ' 226-223(.  

ויקטור פרנקל על משמעות החיים )עמ' 227-226(.  —

סוף דבר: אדם בצלם

"בצלם אלוהים ברא אותו" — מקרא ופרשנויות )עמ' 256-253(.  —

"לפיכך נברא האדם יחידי" — משנה והרב סולובייצ'יק )עמ' 259-256(.  —

מהספר מעגלי שייכות — זהות יהודית בעולם משתנה ]מכון הרטמן, ירושלים[ עשויות להישאל שאלות   *

מהפרקים כמפורט להלן:

רקע: סקירת התקופות השונות ביצירה היהודית )עמ' 9-7(.

)כרקע וכהרחבה ללימוד המושגים ההיסטוריים והביוגרפיים הרלוונטיים לאורך הספר.(

שער ראשון: זהות ושייכות 

זהות — בירור המושג והדיון העקרוני )בלבד( )עמ' �4-�3(.  —

עולם מאוחד מול זהות ייחודית: סיפור מגדל בבל ופרשנות של ליבוביץ )עמ' �6-�5(.  —

זהות יהודית במבחן — סיפורו של האח דניאל ודברי השופטים מ' זילברג וח' כהן; סיכום מעגלי השייכות   —

השונים בסוף הפרק )עמ' 25-20(.

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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שער שני: משפחה מול השקפת עולם ואורחות חיים

רמב"ם: גילוי האל כתשתית האומה )עמ' 34-33( מול ריה"ל: ההיסטוריה המשפחתית של עם ישראל   —

)עמ' 3�-35(.  

"חטא ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא" — רש"י )עמ' 38-37(, מאיר בוזגלו — "היהודי המסורתי"   —

)עמ' 40(.  

מהי השקפת עולם יהודית? — השקפת עולם דתית )סידור, רס"ג, סולובייצ'יק וליכטנשטיין(, השקפת עולם   —

חילונית )חיים כהן( )עמ' 48-47(.

שער שלישי: מעגל הזיכרון

משנה: בכל דור ודור חייב אדם..." )עמ' �5(.  —

ברל כצנלסון: "מהפכה ומסורת" )עמ' 58(.  —

זיכרון השֹואה: אבא קובנר )עמ' ��-�7(.  —

שער רביעי: מעגל האחריות והמעורבות

הרב י"ד סולוביצ'יק: זהותו של היחיד כחלק מגורל הכלל )עמ' 78(.  —

רמב"ם: "שמונה מעלות הצדקה" )עמ' 84(.  —

שער חמישי: מעגל המקום

מושגים הקשורים בתולדות הציונות מעמ' �5-�4 )מתוך ההפעלה "ההיסטוריה היהודית ואני"(:  —

אליעזר בן יהודה ותחיית הלשון העברית, הקונגרס הציוני בבאזל, הכרזת העצמאות ומלחמת השחרור.  

ישראל כארץ מולדת — מקס נורדאו )עמ' 102-101(.  —

 

להלן מפורט מיקוד המושגים בחלק ג:

מושגים ביוגרפיים / ביבליוגרפיים / היסטוריים )מסודרים בסדר כרונולוגי(:

רבי עקיבא — "ובחרת בחיים" — עמ' 21.  .1

משנה וברייתא )מושגים משלימים( — "ובחרת בחיים" — עמ' 20, �4; "מעגלי שייכות" — עמ' 43.  .2

שאלות ותשובות )שו"ת( — "ובחרת בחיים" — עמ' 31, "מעגלי שייכות" — עמ' 37.  .3

ריה"ל וספר הכוזרי — "מעגלי שייכות" — עמ' 35.  .4

רש"י — "ובחרת בחיים" — עמ' 49; "מעגלי שייכות" — עמ' 37.  .5

רמב"ם — "ובחרת בחיים" — עמ' 53-52, "מעגלי שייכות" — עמ' 33.  .�

עמנואל קאנט — "ובחרת בחיים" — עמ' 128.  .7

אבא קובנר — "מעגלי שייכות" — עמ' ��.  .8

תחיית הלשון העברית — "מעגלי שייכות" — עמ' �4.  .9

מגילת העצמאות — "מעגלי שייכות" — עמ' 49.  .10

מושגים פילוסופיים / הלכתיים / משפטיים:

דילמה מוסרית — "ובחרת בחיים" — עמ' 15-13.  .1

אתיקה רפואית — "ובחרת בחיים" — עמ' �3.  .2

"לאו שאין בו מעשה" — "ובחרת בחיים" — עמ' �11.  .3

פיקוח נפש — "ובחרת בחיים" — עמ' 49.  .4

אקזיסטנציאליזם — "ובחרת בחיים" — עמ' 134.  .5

זהות )הסבר מילולי ורעיוני( — "מעגלי שייכות" — על פי ההסברים בעמ' 13, 19.  .�

אוניברסליזם מול פרטיקולריזם — "מעגלי שייכות" — על  פי עמ' 18-14.  .7

"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" )פירוש והקשר, כולל התייחסות לדמות רס"ג( — "מעגלי שייכות" — עמ' 47.  .8

"שמונה מעלות הצדקה" )ההקשר והרעיון הכללי( — "מעגלי שייכות" — עמ' 84.  .9

"היהודי המשוחרר" באירופה )על פי נורדאו( — "מעגלי שייכות" — עמ' 102-101.  .10


