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תורה שבעל פה 
 005381, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

שים לב: הפירוט המלא של סעיפי המיקוד נמצא באשנ"ב באתר המפמ"ר.

במעגלי המשנה

פרק א — תורה ומצוות — אין שינוי מתכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר

פרק ב — צדקה, אמת ויושר — אין שינוי מתכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר

פרק ג — תפילה — אין שינוי מתכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר

פרק ד — ברכות — אין שינוי מתכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר

פרק ה — שבת — בחוברת החדשה: עמ' 104-96 ]בחוברת הישנה: עמ' 69-60[

]שימו לב: הכלול בעמודים אלה הוא בהתאם לתוכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר[

פרק ו — מועדים— בחוברת החדשה: עמ' 139-106 ]בחוברת הישנה: עמ' 93-70; עמ' 165-162[

]שימו לב: הכלול בעמודים אלה הוא בהתאם לתוכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר[

פרק ז — בין אדם לחברו / זהירות מפגיעה בממון האחר ובמרחב הציבורי — אין שינוי מתכנית הלימודים המופיעה באתר 

המפמ"ר

פרק ח — כבודו של אדם — אין שינוי מתכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר

פרק ט — ארץ ישראל — בחוברת החדשה: עמ' 226-217 ]בחוברת הישנה: עמ' 143-136[

]שימו לב: הכלול בעמודים אלה הוא בהתאם לתוכנית הלימודים המופיעה באתר המפמ"ר[

מבוא לתורה שבעל פה

עמ' 26-8

עמ' 52-39 
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תורה שבעל פה 
 005391, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

שים לב: הפירוט המלא של סעיפי המיקוד נמצא באשנ"ב באתר המפמ"ר.

גמרא בבא קמא

אפשרות א )8 דפים(

פרק הכונס: 

דף נה, ע"ב )“הכונס...“( — דף נז, ע"א )“... שהרי ריבתה בו תורה השבות הרבה"(

דף נז, ע"ב )“נפלה לגינה ונהנית...“( — דף נח, ע"ב )“... ולאסטמורי בגוה תיקו"( 

דף נט, ע"ב )“מתני' השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן...“( — דף סא, ע"ב )“... הלכה כר"ש"(

דף סב, ע"ב )“מתני' גץ שיצא מתחת הפטיש... “( — סוף הפרק   

פרק מרובה:

דף עט, ע"ב )“מתני' אין מגדלין בהמה דקה... “( — דף פ, ע"ב )“... אדבריה רב עליה"(

דף פ, ע"ב )“ת"ר עשרה תנאין התנה יהושע... “( — דף פא, ע"ב )“... מפנהו לכל מקום שירצה"( 

אפשרות ב )6.5 דפים + מקורות(

פרק הכונס: 

דף נה, ע"ב )“הכונס... “( — דף נז, ע"א )“... שהרי ריבתה בו תורה השבות הרבה"(

דף נז, ע"ב )“נפלה לגינה ונהנית... “( — דף נח, ע"ב )“... ולאסטמורי בגוה תיקו"( 

דף נט, ע"ב )“מתני' השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן... “( — דף סא, ע"ב )“... הלכה כר"ש"(

דף סב, ע"ב )“מתני' גץ שיצא מתחת הפטיש... “( — סוף הפרק   

פרק מרובה:

דף עט, ע"ב )מתני' אין מגדלין בהמה דקה... “( — דף פ, ע"א )“... עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה"(

מתוך רשימת המקורות יש ללמוד את הנושאים הבאים:

נושא א: פורץ גדר בפני בהמת חברו

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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נושא ד: מציל עצמו בממון חברו, ונוטל רכוש חברו על מנת לשלם

נושא ו: גידול בהמה דקה בארץ ישראל

מבוא לתורה שבעל פה

עמ' 26-8

עמ' 52-39
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תורה שבעל פה 
 005371, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

שים לב: הפירוט המלא של סעיפי המיקוד נמצא באשנ"ב באתר המפמ"ר.

חומר משותף לשני המסלולים

פרק א — “טובים השנים מן האחד" — סעיפים א, ג — עמ' 17-13; עמ' 27-22 

פרק ב — יצר ויצירה — סעיף ג — עמ' 54-35

פרק ד — קידושין ונישואין — סעיפים ב-ה — עמ' 75-70 

פרק ה — מחויבויות שבין איש לאשתו — סעיפים ב-ג — עמ' 91-88

פרק ו — בניית הבית — סעיפים א-ב — עמ' 104-99 

פרק י — גירושין — סעיף א — עמ' 157-153 

מסלול א

פרק ז — מצוות עונה — סעיפים ב-ג, עמ' 121-119

פרק ח — טומאה וטהרה — סעיפים ג, ו — עמ' 132-131; עמ' 138-135 

פרק ט — כיסוי ראש — סעיפים ב-ד — עמ' 150-145

מסלול ב

פרק יב — התנהלותה של משפחה — סעיפים א, ג — עמ' 185-183; עמ' 194-189

פרק יג — קרבה בין האיש לאישה — סעיפים ב-ג — עמ' 201-199

פרק יד — סוגה בשושנים — סעיפים ג, ה — עמ' 212-211; עמ' 214-213  
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תורה שבעל פה 
 005281, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

שים לב: הפירוט המלא של סעיפי המיקוד נמצא באשנ"ב באתר המפמ"ר.

פרק ראשון — לקט מצוות 

מצווה טז — שלא לשבור עצם מן הפסח

מצווה לא — מצוות קידוש שבת בדברים

מצווה רכח — שלא לעשוק

מצווה רל — שלא לאחר שכר שכיר

מצווה רלט — מצוות תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה

מצווה רמג — מצוות אהבת ישראל

מצווה רנז — מצוות כיבוד חכמים

מצווה רצו — מצוות קידוש השם

מצווה שלח — שלא להונות אחד מישראל בדברים

מצווה תיט — ללמוד תורה וללמדה

מצווה תכ — לקרות שמע פעמיים בכל יום

מצווה תלא — לאהוב את הגרים

פרק שני — גמרא קידושין

אפשרות א )8 דפים(

דף כט, ע"א )“מתני' כל מצוות הבן על האב...“( — לא, ע"א )"... ולא הכלימה"(

דף לב, ע"ב )“ת"ר מפני שיבה תקום...“( — לד, ע"ב )“... אף כאן נשים חייבות צריכא"(     

דף מ, ע"ב — דף מא, ע"א סוף הפרק

דף פ, ע"ב )“מתני' לא יתייחד אדם עם שתי נשים...“( — פא, ע"ב )“... על דבר זה ידוו כל הדווים"(   
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אפשרות ב )6.5 דפים + מקורות(

דף כט, ע"א )“מתני' כל מצוות הבן על האב...“( — לא, ע"א )"... ולא הכלימה"(

דף לב, ע"ב )“ת"ר מפני שיבה תקום...“( — לד, ע"א )“... שנאמר בו חוץ"(     

דף פ, ע"ב )“מתני' לא יתייחד אדם עם שתי נשים...“( — פא, ע"ב )“... על דבר זה ידוו כל הדווים"(   

מתוך רשימת המקורות יש ללמוד את הנושאים האלה:

נושא ג: חובת האב ללמד בנו אומנות

נושא ד: גדול המצּווה ועושה

נושא ה: מצוות עשה שהזמן גרמא

נושא ט: אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני ת"ח — שכירים ומוסר עבודה

נושא י: ייחוד

פרק שלישי — תוכני תורה שבעל פה

משנה

מסכת ביכורים, פרק א

מסכת שבת, פרק י

מסכת סנהדרין, פרק ד

מסכת אבות, פרק ג, משניות א-ט

אגדה

צדקה וחסד

רב ותלמיד

רבי זירא

מספרות השו"ת

מנהגי עדות ונוסח התפילה, עמ' 21-9

גיור וקבלת גרים, עמ' 32-22

מעסיקים ועובדים, עמ' 95-85
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תפילה כמפגש 

עמ' 29-11

עמ' 51-41

עמ' 77-60
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תורה שבעל פה 
 005382, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מהחומר המפורט להלן.

על פי הספר במעגלי ההלכה מסלול תושב"ע

עמודים 39-35 תשובה   

עמודים 46-43 זהירות בדרכים  

עמודים 63-59 תקנת יום העצמאות 

עמודים 105-90 הלכות כשרות  

עמודים 120-115 בין אדם לחברו  

עמודים 133-123 ]סוף העמוד[ הלכות שבת — בישול 

עמודים 155-143 הלכות שבת — בורר 
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תורה שבעל פה 
 005282, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

תפילה כמפגש — על פי החוברת תפילה כמפגש  

עמודים 117-81  

עמודים 129-127 

עמודים 137-134 ]עד סעיף 3 בעמ' 137[

עמודים 159-144
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תורה שבעל פה 
 5384, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

הלכה — על פי החוברת במעגלי הלכה עולים חדשים

עמודים 18-9 ]עד הכותרת של תקופת האחרונים[

עמודים 27-24 

עמודים 54-34 ]עד קדיש[

עמודים 71-57

עמודים 84 ]סוכות[ — 91 ]עד חנוכה[

עמודים 116-96 ]עד פרק לז[
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תורה שבעל פה 
 005374, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בית חינוך ומשפחה עולים

החומר להלן כולל את המקורות שהיו בסעיפים אלו בתוכנית המקורית.

חומר שמשותף לשני המסלולים:

פרק א; פרק ב, סעיף ג; פרק ד, סעיפים א-ד, ז; פרק ה, סעיפים ג-ד; פרק ו, סעיפים א-ב, ה; פרק י.

מסלול א — פרק ז; פרק ח, סעיפים ג-ה; פרק ט, סעיף א.

מסלול ב — פרק יב, סעיף א; פרק יג; פרק יד.
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תורה שבעל פה 
 005372, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

מתנאים עד פוסקי זמננו 

נושא א: לקט משניות ]מתוך החוברת במעגלי המשנה[

תורה מצוות דרך ארץ ]7 משניות[ עמ' 14-1; כבודו של אדם ]5 משניות[ עמ' 125-119

נושא ג: אגדות חז"ל 

מחלוקת וסמכות ההכרעה

נושא ה: סוגיות אקטואליות בהלכה

מתוך יחידת הבגרות בדינים — במעגלי ההלכה מסלול תושבע"פ ]הנושאים הללו נמצאים באתר המפמ"ר[: 

א. זהירות בדרכים )עמ' 46-43(

ב. לשון הרע )עמ' 51-47(

נושא ו: נושאים מספרי הלכה

משנה תורה לרמב"ם, ספר אהבה, הלכות תפילה פרק א הלכות א-ח.
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תורה שבעל פה 
 6581, 6382, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק ראשון: משותף לשני המסלולים

מבוא לתורה שבע"פ: במעגלי ההלכה, עמ' 17-9 )עד "מכוני מחקר תורניים"(; עמ' 26-22. ]השתלשלות תורה שבעל פה, 

ונושא 2[

שולחן ערוך עם משנה ברורה — סימנים כה-כו 

הלכות שבת: שמירת שבת כהלכתה )מהדורת ירושלים תש"ע( — כללי מלאכות שבת, סעיפים א-יט )במעגלי ההלכה, עמ' 

)177-165

פרק שני: במעגלי ההלכה

תפילה בציבור    עמ' 43-40

זהירות בדרכים                 עמ' 52-49

לשון הרע ורכילות             עמ' 57-53

מלחמות ישראל                עמ' 76-73

בית ומשפחה                     עמ' 126-105, 161-141

הלכות חול המועד            עמ' 190-185 

פרק שלישי: משנה ברורה ושמירת שבת כהלכתה

שולחן ערוך עם משנה ברורה — הלכות סעודה: סימנים קעט, קפד, רח; הלכות מועדים: סימנים תצה, תקפט, תרנו. 

הלכות שבת: שמירת שבת כהלכתה )מהדורת ירושלים תש"ע( — כללי מלאכות שבת, סעיפים א-יט )במעגלי ההלכה, עמ' 

.)177-165
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תורה שבעל פה 
 006281, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

גמרא קידושין הגבר

מבוא לתורה שבעל פה — עמודים 14-5, 42-29, 56-49   .1

דפי הגמרא הרשומים מטה עם רש"י ועם התוספות שעליהם )לפי תוכנית הלימודים שבחוברת אסופת סוגיות   .2

בתלמוד(:

ב ע"א - ב ע"ב )עד המילים "שלא מדעתה לא"(

כה ע"ב )מהמשנה( – כו ע"א )עד המשנה(

כח ע"ב )מהמשנה( – לד ע"ב )עד המילים "נשים חייבות צריכא"(

מא ע"א )מהמשנה( – מג ע"ב )עד המילים "ופרע ליה לווה למלווה"(

פ ע"ב )מהמשנה( – פא ע"א )עד המילים "שאני רב ביבי דשושבינתיה הוי וגייסא ביה"(

וכן הסוגיות האלה )המופיעות בחוברת אסופת סוגיות בתלמוד(:  .3

האישה נקנית והאיש מקדש  .1

כיבוד הורים מול מצוות אחרות  .2

כבוד ת"ח וכבוד רבו  .3

שלוחו של אדם כמותו ואין שליח לדבר עבירה  .4

ייחוד  .5

]במבחן גם שאלה על קטע שלא נלמד[
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תורה שבעל פה 
 006282, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

גמרא, מסכת קידושין

דף לד ע"ב )מן המילים "והרי ראיה דמצַות עשה"( עד דף לז ע"א )עד המילים "רבי אליעזר לחומרא פליג שמע  א. 

מינה"(

דף לט ע"ב )מן המשנה( עד דף מא ע"א )סוף הפרק(

בדפים הללו נכללים פירושי רש"י ותוספות המתייחסים לדפים הללו בתוכנית הלימודים.  

הסוגיות האלה )המופיעות בחוברת "אסופת סוגיות בתלמוד"(: ב. 

קניינים — משיכה, חליפין וסיטומתא;  .1

מצוות כיבוד הורים — דמא בן נתינה.  .2
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תורה שבעל פה 
 006571, קיץ תש"ף 

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

גמרא מואץ קטע שלא נלמד— אין מיקוד
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תורה שבעל פה 
תלמוד, 006381, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

מדף ב ע"א עד דף ג ע"ב )עד המילים: לפוטרה ברשות הרבים(. 

מדף נה ע"ב )מן המשנה( עד דף נח ע"ב )עד המילים: ולאסטמורי בגווה תיקו(.

מדף נט ע"ב )מן המילים: השולח את הבערה( עד דף סב ע"ב.

מדף עט ע"ב )מן המשנה( עד דף פ ע"ב )עד המילים: אדבריה רב עליה(.

מדף פב ע"ב )מן המילים: ושיהו רוכלין מחזרין בעיירות( עד דף פד ע"ב )עד המילים: דמועדין מתחילתן נינהו(.

מדף פו ע"ב )מן המשנה( עד דף פח ע"א )עד המילים: כתב נמי ובנים לא יומתו על אבות(.

מדף צ ע"א )מן המשנה( עד דף צב ע"א )עד המשנה(.

בדפים הללו נכללים פירושי רש"י ותוספות מתוך תוכנית הלימודים המתייחסים לדפים הללו, וכן הסוגיות שבחוברת 

"אסופת סוגיות בתלמוד מסכת בבא קמא — למעט הסוגיה "קדושת ירושלים".


