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תורה שבע"פ )לבי"ס כללי(
תורה שבע"פ )לבי"ס כללי(, 1 יח"ל, 007101

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

חומר הלימוד מתבסס על חוברת הלימוד "יחיד וחברה", הוצאת מכון שלום הרטמן.

פרק א

ערכו של היחיד — משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה'.  .�

כל מה שבראתי בשבילך בראתי — קהלת רבה, פרשה ז'.  .2

אם אין אני לי מי לי — משנה, מסכת אבות, פרק א', משנה י"ד.  .5

פרק ב

אונאת דברים — משנה, מסכת בבא מציעא, פרק ד', משנה י'.  .6

תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ח, עמוד ב'. מ"תנו רבנן לא תונו איש את עמיתו" עד "אמר ליה   .7

באחוורי אפי".

תנורו של עכנאי — תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף נ"ט, עמוד ב'. מ"תנן התם: חתכו חוליות"   .8

עד "כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה".  

לעולם יהא אדם ענוותן כהלל — תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל', עמוד ב' )הברייתא( - דף ל"א, עמוד א'.   .9

מ"ת"ר מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי" עד "קרבנו תחת כנפי השכינה".

    

פרק ג

לא תעמוד על דם רעך — ספרא, קדושים, פרשה ב', פרק ד'.  .2

ואלו שמצילין אותן בנפשן — משנה, מסכת סנהדרין, פרק ח', משנה ז'.  .5

פרק ד

מדרש תנאים לדברים פרק כ"ב פסוק א'. מ"לא תראה את שור אחיך... למה נאמר?" עד "אחד משבעה   .3

ומחצה למיל וזה הוא ריס." ומ"נידחים כדרך הדחתן..." עד "תלמוד לומר: השב תשיבם לאחיך".

משנה, מסכת בבא מציעא, פרק ב', משנה א-ב, ה-ז.  .4

תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף כ"ח, עמוד ב'. מ"תנו רבנן: בראשונה" עד "נמחית אבן הטוען",   .5

ומ"ולעולם?" עד "הא בזוטרי".

תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף כ"ד, עמוד ב'. מ"רב יהודה הוה שקיל" עד "ספינתו שטבעה בים".  .7

           

           

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא. 
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פרק ה

כיצד מרקדין לפני הכלה? — תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ט"ז, עמוד ב' - דף י"ז, עמוד א'.   .�

עד "מעורבת עם הבריות".  

מחלוקת לשם שמים — משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה י"ז.  .2

המחלוקת על קביעת החודש — משנה, מסכת ראש השנה, פרק ב', משניות ח'-ט'.  .4

רבי יוחנן וריש לקיש — תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פ"ד, עמוד א'.  .5

אלו ואלו — תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף י"ג, עמוד ב'. מ"אמר רבי אבא אמר שמואל"   .6

עד "ואמרי לה: ימשמש במעשיו".   
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תורה שבע"פ )לבי"ס כללי(, 2 יח"ל
)רק כהשלמה לרמת 3 יח"ל(, 007201

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד לשאלון �00720 הוא על פי החוברות שלהלן:

משפט ויושר, הוצאת ת"ל, תשס"ג.  )�(

מן המקורות על גרות וגיור, הוצאת ת"ל, תשל"ז.  )2(

דברים שבינו לבינה, הוצאת רכס, 2004.  )3(

משפט ויושר

פרק א': ועשית הישר והטוב

עמ' �0-�� תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף ל"ה, עמ' א'.    

עמ' 50-48 תלמוד בבלי, בבא בתרא, דף ה', עמ' א'.     

פרק ב': לפנים משורת הדין

עמ' 55-54 תלמוד בבלי, ברכות, דף ז', עמ' א'.     

עמ' 63-62 תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף כ"ד, עמ' ב'.    

עמ' 67-64 תלמוד בבלי, בבא קמא, דף צ"ט, עמ' ב'.     

עמ' 69-68 תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף פ"ג, עמ' א'.    

פרק ג': דרכי שלום ומידת חסידות

עמ' 84-82 תלמוד בבלי, בבא קמא, דף ק"ג, עמ' ב'.     

עמ' 89-86 משנה, בבא מציעא, פרק ד', משניות ג', ו'.    

עמ' 92-90 תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף נ"ב, עמ' ב'.    

פרק ד': אין רוח חכמים נוחה הימנו

עמ' �05-�02 תלמוד בבלי, גיטין, דף ל"ז, עמ' ב'.     

עמ' ��4-�06 תלמוד בבלי, בבא קמא, דף צ"ד, עמ' ב' - דף צ"ה, עמוד א'  

עמ' ��7-��6 משנה, בבא מציעא, פרק ד', משניות א'-ב'.    

עמ' �2�-��8 תלמוד בבלי, בבא מציעא, דף מ"ז, עמ' ב' - דף מ"ח, עמוד א'  

       

                                                                                                                       שים לב: ראה המשך בעמוד הבא. 
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גרות וגיור

מבוא הסטורי

אהבת הגר א. 

מכילתא משפטים, מסכתא דנזיקין, פרשה י"ח.   

תשובת רמב"ם לר' עובדיה הגר.  

סיבות שונות לגיור ב. 

תלמוד בבלי, שבת, דף ל"א, עמ' א', כמסומן.  

תלמוד בבלי, יבמות, דף כ"ד, עמ' ב', כמסומן.  

הגיור ג. 

תלמוד בבלי, יבמות, דף מ"ז, עמ' א' - עמ' ב', כמסומן.  

תלמוד בבלי, יבמות, דף מ"ו, עמ' א' - דף מ"ז, עמ' א', כמסומן.  

רמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ד, הלכות א'-ו'.  

תלמוד בבלי, כתובות, דף י"א, עמ' א', כמסומן.  

רמב"ם, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ג, הלכות א'-ח'.  

מעמדו של הגר ד. 

תלמוד בבלי, יומא, דף ע"א, עמ' ב'.  

תלמוד בבלי, גיטין, דף נ"ז, עמ' ב'.   

תשובת רמב"ם לר' עובדיה הגר.  

דברים שבינו לבינה

פרק א': על הנישואין

עמ' 24-20 פרו ורבו   

עמ' 28-25 מה קודם?   

עמ' 37-29 תורה-אישה/אישה-תורה   

פרק ב': צדדים משפטיים וטקסיים

עמ' 49-47 איך מקדשים אישה   

עמ' 8�-76 ברכות האירוסין והנישואין   

עמ' 88-82 כיצד מרקדין לפני הכלה   

                                      

פרק ג': חובותיהם וזכויותיהם של הבעל והאישה בנישואין

עמ' ��07-�0 זכות החידוש בכתובה   

עמ' ��3-�08 מזונותיה תחת מעשה ידיה?   

עמ' ��7-��4 התחייבויות האישה   

עמ' �22-��8 הזכות לוותר   

עמ' �28-�23 הכתובה   

                שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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פרק ד': על הגירושין

עמ' �76-�70 ביטול הגט   

עמ' �83-�77 עילות לגירושין   

עמ' �90-�88    

עמ' �97-�96 טענת מאיס עלי   


