
 בס"ד,

 תוכנית הלימודים ביהדות לפי מתווה התחדשות הלמידה

 יח"ל 2.5 – רמת הבסיס

 

 מבוקר חיצונית )ע"פ הנחיות הפיקוח( – 1מבחן  – יחידה א'

 תפילה

 ברכות

 כשרות

 בין אדם לחברו

 מצוות שונות

 

 על פי ספר "קיצור שלחן ערוך". - תפילה

o :'ד'-א' סימן א 

o :'ט' -א', ג' סימן ב 

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

o :'י"א.-ד', ו'-א' סימן ו 

o :'ז'-ב' סימן ז 

o :ו'-ג', ה'-ב' א' )עד "ילביש את עצמו כראוי"(,  סימן י"ב 

o :ה'-א' )עד "אפילו במקום הפסק"( ב' )החל מ"ויאמר כל פסוקי דזמרא"( ג' סימן י"ד 

o :כולו סימן ט"ז 

o :ט'-ו', ח'-א' סימן י"ז 

o :כ"א.-ט"ז, י"ח-י"ב, י"ד-ח', ט' )עד "ירוק לימנו"(, י'-א' סימן י"ח 

o :י"ב, -ח', י'-ה' )להוסיף בארץ ישראל מתחילים מליל ז' במרחשון(, ו' -א' סימן י"ט

 י"ד.

o :ה'.-א' סימן ס"ח 

o :ד'.-א' סימן ס"ט 

 
 על פי ספר "קיצור שלחן ערוך". - ברכות

o 'י"ב, י"ג )עד "לא הוי -ז' )עד "ומברך גם כן על נטילת ידיים"(, ח'-ב', ד'-א' :סימן מ

 כ'.-נטילה"(, י"ד

o :השלמה  ז', ח' )עד-ד', ה' )החל מ"וידקדק להוציא היטב"(, ו'-א' סימן מ"א"

 שהיא חשובה יותר"(, י'.

o :כ"ג.-י"א, ט"ו, י"ז-א' סימן מ"ב 

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

o :י"ז.-ב' סימן מ"ד 

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

o :'ט"ז.-ה', ז'-א' סימן נ 



o :כולו. סימן נ"א 

o :ט',י"ב, י"ד, ט"ז, י"ח )עד "קנים מתוקות מברך שהכל"(.-ו', ח'-א' סימן נ"ב 

o  ה'-א' נ"ג:סימן 

o :ו', ט'.-א' סימן נ"ד 

o :כולו. סימן נ"ה 

o :כולו. סימן נ"ו 

o :ו'.-א' סימן נ"ז 

o "ה', ז', י"ג–א' ח:סימן נ 

o :י"ט.-אחת לכולם"(, ט"ז י"ד )עד "שהחיינו-ט', י"א ז',-ב', ד', ו'-א' סימן נ"ט 

o :'ח'.-א' סימן ס 

 

 על פי ספר "קיצור שלחן ערוך" -  כשרות

o :כ"ב-י"ב, י"ד, כ'-ד', ו'-א' סימן ל"ו 

o :י"ב-ה', ח', י'-א', ג' סימן ל"ז 

o :מ"המ"ג, -ל"ז, ל"ט, מ"ב-ל"ול"ב, -ל"א, כ"א, כ"הט"ו, -ג', ה'-א' סימן מ"ו 

o :ב'-א' סימן קע"ב 

o י"ד.-ג', ו', ט'-א' סימן ל"ח: :כשרות 

 

 על פי ספר "קיצור שלחן ערוך" – בין אדם לחברו

o :כולו סימן כ"ט 

o :'כולו סימן ל 

o :י"ד-ח', י"א-ג', ו'-א' סימן ל"ד 

o :כולו. סימן ס"ג 

o :י'.-א' סימן ס"ה 

o :ט'.-א' סימן ס"ז 

o :כולו. סימן קפ"ב 

o :ב'.-א' סימן קפ"ג 

o :ח'.-א' סימן קפ"ד 

o :ד'.-א' סימן קפ"ז 

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

 

 על פי ספר "קיצור שלחן ערוך" – מצוות שונות

o כ"ב-ט"ז, י"ח-א' סימן קמ"ג: - כיבוד אב ואם 

o ז', -ד', ו'-א' סימן קמ"ד:  - כבוד רבו, תלמיד חכם וכהן 

o ו'.-סימן קנ"ב: א' - איסור יחוד 

o סימן קע"א: א'. - איסור לא ילבש 

o ה', ז'.-א' סימן קע"ו:  שעטנז 

 

 

 



 )ע"פ הנהחיית הפיקוח( מבוקר חיצונית – 2מבחן  - 'ביחידה 

 

 הלכות שבת

 טוב-הלכות יום

 

 על פי: "יסודות ועיקרים בהלכות שבת" בהוצאת מכון "אור מאיר"  - שבת

 הפרקים ה', י"ב, י"ג. )שנכללים בהיבחנות החיצונית( כוללכל הפרקים 

 על פי ספר "קיצור שלחן ערוך". - הלכות יום טוב

o  :ל"א, ל"ג )עד "כי -כ"זכ"ה, -א', ז', ט', י"א )עד "מוצאי יו"ט וישרפנה"(, כ"גסימן צ"ח

 אם על ידי עכו"ם(, ל"ד, ל"ה

o :א' סימן צ"ט 

o  :ה, ו'-א'סימן ק"ב 

o  :כולוסימן ק"ג 

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

o  :כולוסימן ק"ה 

o  :ב', ה'-א'סימן ק"ו 

 

 כוללת שני רכיבי הערכה: –ג' יחידה

ותהיינה בבקרה , למשימות שאינן בחינהמתוך יחידה זו יבחרו  נושאים 2 .א

 חיצונית, אחת אישית ואחת קבוצתית ע"פ הנחיית הפיקוח

ע"פ שיקול  מבחנים בהערכה בית ספרית  -החלופות הבאות  8מתוך  חלופות 5 .ב

 דעת מורה.

 

 הלכות חגים

 

 הלכות חגים

 פסח וספירת העומר

o :י"א, י"ז.-ג', ה', ז'-א' סימן קי"א 

o :א', ו'. סימן קי"ב 

o :ה'.-א' סימן קי"ג 

o :א'. סימן קי"ד 

o :י"ח.-ו', י'-ד, ה'-א', ב סימן קט"ז 

o :ט'.-א' סימן קי"ח 

o :ט'.-ה', ו', ז'-א' סימן קי"ט 

o :י"א.-ז', ט'-א', ו' סימן ק"כ 

 הלכות תענית ציבור וימי בין המצרים

o :ו'.-א' סימן קכ"א 
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o :ט'.-ג', ז'-א' סימן קכ"ב 

 הלכות ימי נוראים

o :י"ד, ט"ו, ט"ז.-י"בב', ג', -א' סימן קכ"ח 

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

o :ג'.-א' סימן ק"ל 

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

o :ג'.-א' סימן קל"ב 

o :ל"א–כ', כ"ד, כ"ו, כ"ח–ט"ו, י"ח–א', ב', ג', ח', י', י"ד סימן קל"ג 

 הלכות חנוכה ופורים

o כ"ב.-י"ד, ט"ז-ג', ד' )עד "כל נר יחידי"(, ו'-א' ט:"סימן קל 

o :כ"ג.-ט"ז, כ"ב -ט', י', י"א-ה', ו'-ג', ד'-א' סימן קמ"א 

o :ט', י'.-ה', ו', ז' )עד "דבר שאינו של שמחה"(, ח'-א', ב' סימן קמ"ב 

 

 מצוות התלויות בארץ 

 שמיטה  )בשנים הרלוונטיות(

 

 , על פי מהנספח –על פי ספר "קיצור שלחן ערוך"  - מצוות התלויות בארץ

 , החל ממהדורת תשל"ה(או "שי למורא" פסקי ה"חזון איש" )הוצאת "אשכול"

o :כל יתר הסימנים הם "קצור שולחן ערוך"ח' )רק סימן זה הוא מ-ב', ג', ו'-א' סימן ל"ה ,

 מהנספח(

o :'כולו סימן א 

o :'י"ח.-ראויים לאכילת אדם"(, ט'ה', ו', ז', ח' )עד "שאינם -א' סימן ב 

o :'כולו. סימן ג 

o :'ז'.-א' סימן ד 

o :'כולו. סימן ה 

o :'ג', ה'.-א' סימן ו 

o :'כולו. סימן ז 

o :'ב'.-א' סימן ח 

o :'ג.-א' סימן ט 

o :'א', כולו. סימן י 

o :א', ה'. סימן י"א 

o :ג', ד', ו'. -א', ב' סימן י"ב 

o :ט'-ג', ח'-א' סימן י"ג 

o :ד', ט'.-א' סימן ט"ו 

o ד'.-א', ג' י"ז: סימן 

o :י"א, י"ד.-ד', י'-א' סימן י"ט 

o :'ב', ג'.-א' סימן כ 

 

 שמיטה 
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o :כולו. סימן כ"א 

o :כולו. סימן כ"ב 

o :ח'.-ד', ה'-א', ב', ג' סימן כ"ו 

o :א'. סימן כ"ז 

o :א', ד', ה'. סימן כ"ח 

o :ב'. סימן כ"ט 

o :'ג'.-א', ב' סימן ל 

o :כולו. סימן ל"א 

o :כולו. סימן ל"ב 

o :ו'.-ג', ד'-א' סימן ל"ג 

o :ב'.-א' סימן ל"ד 

o :ג', ד'.-א' סימן ל"ה 

o :ט'.-ז', ח'-ה', ו'-א', ב', ג', ד' סימן ל"ו 

o :ט', י"ג.-ד', ה'-א' סימן ל"ז 

o :ג'.-א' סימן ל"ח 

o :ט', י"א.-א'  סימן ל"ט 

 ל"ז נכללים בתכנית בחינת הבגרות בשנה שלפני שנת -הסימנים כ"ב  הערה:   

 השמיטה ובשנת השמיטה עצמה. בשנים אלו נשמטים סימנים י"ט וכ'.      

 נכלל בתכנית גם בשנה שלאחר שנת השמיטה. סימן ל"ז,   

 

 ספר החינוך: הקדמה + מצוות שבין אדם לחברו

  עד "ממשה רבנו...שנתנה לנו"(הקדמה( 

 בין אדם לחברו : 

o .)כיבוד אב ואם )מצווה ל"ג 

o  מצווה רי"ב(.יראת אב ואם( 

o    .)כבוד חכמים )מצווה רנ"ז 

o .)משפט צדק )מצווה רל"ה 

o .)הלוואה לעני )מצווה ס"ו 

o .)שלא לנקום )מצווה רמ"א 

o )שלא להתאוות )מצווה תט"ז 

 

 ספר החינוך: מצוות שבין אדם למקום

 :תפילות וברכות 

o . )בנין בית הבחירה )מצווה צ"ה 

o .)יראה המקדש )מצווה רנ"ד 

o  המזון )מצווה ת"ל(.ברכת 

o .)תפילה )מצווה תל"ג 

 שבת: 

3 

4 



o .)קידוש )מצווה ל"א 

o  איסור מלאכה )מצווה ל"ב( )בלי הקטע מ"ומלשון הרמב"ם" עד "בלאו דמחמר

 בכאן"(

 :חגים 

o )שבירת עצם בפסח )מצווה ט"ז 

 :כשרות 

o    )בלי הקטע "וכן הוא במכיתלא" עד "ומי שיאכל מהן איסור טרפה )מצווה ע"ג(

 לוקה"כזית 

o )בשר בחלב )מצווה צ"ב 

o )דם )מצווה קמ"ח 

 מצוות התלויות בארץ:  

o .)מעשר בהמה )מצווה ש"ס 

o .)"חלה )מצווה שפ"ה( )עד "כהן קטן או גדול 

o .)שמיטה )מצווה פ"ד 

 

 מסילת ישרים

 ט'-הקדמה ופרקים א' :מסילת ישרים: רמח"ל 

 

 פ"ב עם ברטנורא + רבינו יונה –פרקי אבות 

 עד פרק ג' )הלכה ו'( –רמב"ם הלכות תשובה 

 

 , עם פרוש הר"ע מברטנורה, כל פרק ב'.פרקי אבות

 וכן הקטעים הבאים מפירוש רבנו יונה: 

 :ואל תהי נוח לכעוס". משנה י' ד"ה" 

 :וכשאתה מתפלל". משנה י"ג ד"ה" 

 :ומי הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך". משנה י"ד ד"ה" 

 

 :תורהרמב"ם משנה 

 ב' –א': פרקים: הלכות תשובה

 

 המבי"ט, שער התפילה

 קונטרס החסד 

 שער עבודת האלוקים –חובות הלבבות 

 

 .לקט מתוך פרקים ג', ט"ו, י"ז שער התפילה, ,בית אלוקים ,המבי"ט
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)ללא התוספת לפרק ז', התוספת לפרק   -כולו  "קונטרס החסד" ,מכתב מאליהו, הרב א. דסלר

 י"ג וההשלמה(  

 )לפי פירוש "לב טוב"( חובות הלבבות , רבינו בחיי

)בפרק ג': מתחילת הפרק עד "והיא מדרגה  פרקים א', ב', ג', והפתיחה: שער עבודת האלוקים

ו לעבוד את מ "ומכיוון שבררנו כי עלינ -שעולים ממנה אל ההכנעה השנית", ובהמשך פרק ג'

 הבורא יתברך..." עד סוף הפרק(.

 

 

 שער התשובה  –חובות הלבבות 
 

 קטעי רמב"ן 

 מאמר הכרת הטוב –שיחות מוסר 

 

 

 )לפי פירוש "לב טוב"(חובות הלבבות  -רבינו בחיי 

 ד'.–: ההקדמה )עד למלים: "סלח לנו אבינו כי חטאנו"(, פרקים א' שער התשובה
 

 רמב"ן על התורה:

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

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

o :שמות פרק י"ג, פסוק ט"ז, )החל מ"ועתה אומר לך  – תפילין, בכור, פסח עדות

 כלל" עד סוף הקטע(

 

 הכרת הטוב.   מאמר  ,שיחות מוסר, ר' חיים שמואלביץ'

 

 

 

 

תניא יקבלו הנחיות בנפרד לגבי תכנית הלימודים ודרך ההערכה,  בתי"ס המגישים ליחידת

 חשוב ליצור קשר עם המדריכה פרלה סגל.
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