תלמוד ותורה שבעל פה
שאלוני חובה

005371
שלא

החומר הכלול במבחן

החומר
במבחן

חומר משותף לשני
המסלולים

פרק א ,פרק ב ,פרק ד סעיפים
א-ז עמ' 67-80
פרק ו סעיפים א-ב עמ' 99-
 ,104סעיף ה ,110-114
פרק י.

פרק ג,
פרק ד סעיף ח,
פרק ו סעיפים ג-ד,
פרק יא

מסלול א

פרק ז ,פרק ח ,פרק ט

פרק ה

מסלול ב

פרק ה ,פרק יג ,פרק יד

פרק יב

כלול

תורה שבעל פה
005374
בית חינוך ומשפחה עולים
החומר להלן כולל רק את המקורות שהיו בסעיפים אלו בתוכנית המקורית.

שלא

החומר הכלול במבחן

החומר
במבחן

חומר משותף לשני
המסלולים

פרק א ,פרק ב ,פרק ד סעיפים
א-ז עמ' 67-80
פרק ו סעיפים א-ב עמ' 99-
 ,104סעיף ה ,110-114
פרק י.

פרק ג,
פרק ד סעיף ח,
פרק ו סעיפים ג-ד,
פרק יא

מסלול א

פרק ז ,פרק ח ,פרק ט

פרק ה

מסלול ב

פרק ה ,פרק יג ,פרק יד

פרק יב

כלול

תורה שבעל פה
005381
שלא

החומר הכלול במבחן

החומר
במבחן

פרק א — תורה ומצוות
פרק ב — צדקה ,אמת ויושר
פרק ג — תפילה
פרק ד — ברכות
פרק ו — מועדים
פרק ז — בין אדם לחברו /
זהירות מפגיעה בממון האחר
ובמרחב הציבורי
פרק ח — כבודו של אדם
פרק י – שמיטה ,פרוזבול
והקהל

יסודות תושב"ע
פרק ה – שבת,
פרק ט – ארץ ישראל,

כלול

תורה שבעל פה
005382
על פי הספר במעגלי ההלכה מסלול תושב"ע
כלול בחומר

לא כלול בחומר

יסודות תורה שבעל פה עמ' 9-29
תשובה עמודים 39-35
לשון הרע ורכילות עמ' 47-51
זהירות בדרכים עמודים 46-43
תקנת יום העצמאות עמ' 59-63
יישוב ארץ ישראל עמ' 55-58
הלכות כשרות 106-112 ,69-86
הלכות כשרות עמודים 105-87
הלכות שבת בישול עמ' 134-142
בין אדם לחברו עמודים 120-115
הלכות שבת — בישול עמודים  133-הלכות חול המועד עמ' 161 - 156
123
הלכות שבת — בורר עמודים 155-143

תורה שבעל פה
005384
הלכה — על פי החוברת במעגלי הלכה עולים חדשים

כלול בחומר

לא כלול בחומר

הלכות כשרות עמודים 33-24
הלכות תפילה וברכות עמודים 40-63
הלכות שבת עמודים 64-74
הלכות מועדים עמודים 112 —75

יסודות תורה שבעל פה 5-23
הלכות בין אדם לחברו 34-37
מצוות  -113הסוף

תורה שבעל פה
005391
החומר הכלול במבחן

החומר
במבחן

שלא

כלול

חומר משותף לשני
המסלולים

יסודות תורה שבעל פה
פרק הכונס
דף נה ,ע"ב ("הכונס — )"...דף נז ,פרק הכונס
ע"א ("...שהרי ריבתה בו תורה דף נז ע"א [א"ל אביי לרב
יוסף] – דף נט ע"ב משנה
השבות הרבה")
דף נט ,ע"ב ("מתני' המגדיש בתוך ראשונה בדף – המגדיש בתוך
שדה חברו]
שדה חברו — )"...סוף הפרק
פרק מרובה:
דף עט ,ע"ב ("מתני' אין מגדלין
בהמה דקה — )" ...דף פ ,ע"א ("...
עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל
לבהמה דקה מכי אתא רב לבבל")

אפשרות א

פרק מרובה:
דף פ ע"א [רב ושמואל ורב אסי ]—
דף פא ,ע"ב (" ...מפנהו לכל מקום
שירצה")

אפשרות ב

 18מקורות

תורה שבעל פה
תלמוד006381 ,
תכנית לימודים בבא קמא מסלול תלמוד
יחידות חובה
כלול בחומר
רשימת דפים
ב ע"א (מהמשנה)  -ו ע"ב (עד המילים" :דתני
לישנא קלילא")
נה ע"ב (מהמשנה)  -נח ע"ב (עד המילים:
"ולאסטמורי בגוה תיקו")

לא כלול בחומר
רשימת דפים
פג ע"ב [תחילת הפרק]  -פח ע"א (עד המילים:
"כתב נמי ובנים לא יומתו על אבות")

נט ע"ב (מהמשנה הראשונה)  -סב ע"ב (עד סוף
הפרק)
עט ע"ב (מהמשנה) – פג ע"א [סוף הפרק]
צ ע"א (מהמשנה)  -צב ע"א (עד המשנה)
רשימת הסוגיות
.1
.2
.3
.4
.5

האיסור להזיק ותשלומי נזיקין (ב ע"א)
הפורץ גדר בפני בהמת חברו (נה ע"ב)
נזקי אש :ליבה וליבתה הרוח (ס ע"א)
מציל עצמו בממון חברו (ס ע"ב)
ארץ ישראל  -גידול בהמה דקה ,והלוקח

רשימת הסוגיות
 .6קדושת ירושלים (פב ע"ב)
 .7ארור האיש שיגדל חזירים ,וארור המלמד
בנו חכמת יוונית (פב ע"ב  -פג ע"א)
" .8עין תחת עין" – ממון ,ופסיקה בדיני
חבלות כיום (פג ע"ב  -פד ע"ב)

בית בארץ ישראל בשבת (עט ע"ב  -פ
ע"ב)
רשימת התוספות
ב ע"א :ד"ה ולרבי אליעזר (עד" :ואמר אל

רשימת התוספות
פד ע"ב :ד"ה קנסא; ד"ה אי נמי

תשמר חייב"); ד"ה ה"ג הך
ג ע"א :ד"ה ושן
ג ע"ב :ד"ה כדמתרגם; ד"ה לא ראי

פה ע"א :ד"ה לדמים; ד"ה שניתנה
פה ע"ב :ד"ה רואין; ד"ה שבת
פו ע"א :ד"ה כאילו

ד ע"א :ד"ה כראי; ד"ה כיון
ד ע"ב :ד"ה ועדים
ו ע"א :ד"ה לאתויי (עד" :ויתחייב המגלגל הכל
ולא בעל התקלה")

פו ע"ב :ד"ה סומא
פז ע"א :ד"ה וכן היה ר' יהודה (השני)
פח ע"א :ד"ה יהא עבד

נה ע"ב :ד"ה הכונס; ד"ה נפרצה; ד"ה או; ד"ה הא;
ד"ה אילימא (עד" :בהדיא אכותל")
נו ע"א :ד"ה אילימא; ד"ה ממונא; ד"ה פשיטא;
ד"ה אבל; ד"ה כסויי
נו ע"ב :ד"ה פשיטא (עד" :ויצאתה והזיקה").
ובהמשך" :וי"ל דסברא הוא" (עד" :כל
מי שבידו לשומרה")
ד"ה המעמיד; ד"ה בההיא (עד" :לכך אסור
למודר אבל לא הוה שומר שכר")
נז ע"א :ד"ה אמר
נז ע"ב :ד"ה נפלה
נח ע"א :ד"ה א"נ מבריח ארי (עד" :דהיינו מעין
אותו טעם")
נט ע"ב :ד"ה לבתה
ס ע"א :ד"ה ליבה; ד"ה רבא; ד"ה רבי זירא; ד"ה
רב אשי (עד" :דקי"ל גרמא בנזקין
פטור")
ס ע"ב :ד"ה מהו
סא ע"א :ד"ה עברה
סא ע"ב :ד"ה אלא
סב ע"א :ד"ה במה; ד"ה שאינו; ד"ה לרבי; ד"ה
מי; ד"ה מה; ד"ה חמסן (עד" :גזלן דלא
יהיב דמי")
סב ע"ב :ד"ה פסולה
עט ע"ב :ד"ה אין
פ ע"א :ד"ה והטבח; ד"ה חובה; ד"ה מכי; ד"ה
לבי
פ ע"ב :ד"ה מותר; ד"ה מתריעין; ד"ה אומר (עד:
"דרך גגות חצירות וקרפיפות")
פב ע"א :ד"ה כדי (עד" :דאחרונות היו חסירים
לילה אחד"); ד"ה ודנין
פב ע"ב :ד"ה ואין; ד"ה לא; ד"ה ואסור; ד"ה ועל
פג ע"א :ד"ה התירו
צא ע"ב :ד"ה אלא האי; ד"ה עובר

תורה שבעל פה
תלמוד ]6581 =[ 6382

משותף לכולם

כלול בחומר

לא כלול בחומר

שולחן ערוך עם משנה ברורה — סימנים
כה-כז

מבוא לתורה שבע"פ :במעגלי
ההלכה ,עמ' 9-29
שולחן ערוך עם משנה ברורה
סימן כד

הלכות שבת :שמירת שבת כהלכתה
(מהדורת ירושלים תש"ע) — כללי
מלאכות שבת ,סעיפים א-יט ,כד-כה ,ל-לג
(במעגלי ההלכה ,עמ' )165-183
פרק שני

תפילה

בציבור עמ' 40-43

זהירות בדרכים

עמ' 49-52

לשון הרע ורכילות עמ' 53-57
בית ומשפחה

עמ' -161 ,105-126

141

פרק שלישי

שולחן ערוך עם משנה ברורה —
הלכות סעודה :סימנים קנ"ח ,קעט ,קפד,
רח;
הלכות שבת :שמירת שבת כהלכתה
(מהדורת ירושלים תש"ע) — כללי
מלאכות שבת ,סעיפים א-יט כד-כה ,ל-לג
(במעגלי ההלכה ,עמ' )165-183

תשובה עמ' 35-39
שמירת הגוף מסכנות 44-46
העוני והעני 58-61
קשרי עובד ומעביד עמ' 62-65
מצות ישוב ארץ ישראל 69-72
מלחמות ישראל עמ' 73-76
תקנת יום העצמאות 77-81
הלכות חול המועד עמ' 185-190
בית ומשפחה 127-140
שו"ע עם משנה ברורה
הלכות מועדים :סימנים תצה,
תקפ"ט ,תרנ"ו ,תרל"ט.

תורה שבעל פה
תלמוד 006384
כלול בחומר

לא כלול בחומר

רשימת דפים
נה ע"ב (מהמשנה)  -נח ע"ב (עד המילים:

רשימת דפים
ב ע"א (מהמשנה)  -ו ע"ב (עד המילים" :דתני

"ולאסטמורי בגוה תיקו")
נט ע"ב (מהמשנה הראשונה)  -סב ע"ב (עד סוף

לישנא קלילא")
פג ע"ב [תחילת הפרק]  -פח ע"א (עד המילים:

הפרק)

"כתב נמי ובנים לא יומתו על אבות")

עט ע"ב (מהמשנה) – פג ע"א [סוף הפרק]
צ ע"א (מהמשנה)  -צב ע"א (עד המשנה)
רשימת הסוגיות
 .1הפורץ גדר בפני בהמת חברו (נה ע"ב)

רשימת הסוגיות
 .1האיסור להזיק ותשלומי נזיקין (ב

 .2נזקי אש :ליבה וליבתה הרוח (ס ע"א)
 .3מציל עצמו בממון חברו (ס ע"ב)

ע"א)
 .2קדושת ירושלים (פב ע"ב)

 .4ארץ ישראל  -גידול בהמה דקה ,והלוקח
בית בארץ ישראל בשבת (עט ע"ב  -פ
ע"ב)

 .3ארור האיש שיגדל חזירים ,וארור
המלמד בנו חכמת יוונית (פב ע"ב -
פג ע"א)
" .4עין תחת עין" – ממון ,ופסיקה
בדיני חבלות כיום (פג ע"ב  -פד ע"ב)

רשימת התוספות
רשימת התוספות
נה ע"ב :ד"ה הכונס; ד"ה נפרצה; ד"ה או; ד"ה הא;
פד ע"ב :ד"ה קנסא; ד"ה אי נמי
ד"ה אילימא (עד" :בהדיא אכותל")
פה ע"א :ד"ה לדמים; ד"ה שניתנה
נו ע"א :ד"ה אילימא; ד"ה ממונא; ד"ה פשיטא;
פה ע"ב :ד"ה רואין; ד"ה שבת
ד"ה אבל; ד"ה כסויי
נו ע"ב :ד"ה פשיטא (עד" :ויצאתה והזיקה").
ובהמשך" :וי"ל דסברא הוא" (עד" :כל
מי שבידו לשומרה")
ד"ה המעמיד; ד"ה בההיא (עד" :לכך
אסור למודר אבל לא הוה שומר שכר")
נז ע"א :ד"ה אמר
נז ע"ב :ד"ה נפלה
נח ע"א :ד"ה א"נ מבריח ארי (עד" :דהיינו מעין
אותו טעם")
נט ע"ב :ד"ה לבתה
ס ע"א :ד"ה ליבה; ד"ה רבא; ד"ה רבי זירא; ד"ה
רב אשי (עד" :דקי"ל גרמא בנזקין
פטור")

פו ע"א :ד"ה כאילו
פו ע"ב :ד"ה סומא
פז ע"א :ד"ה וכן היה ר' יהודה (השני)
פח ע"א :ד"ה יהא עבד

ס ע"ב :ד"ה מהו
סא ע"א :ד"ה עברה
סא ע"ב :ד"ה אלא
סב ע"א :ד"ה במה; ד"ה שאינו; ד"ה לרבי; ד"ה
מי; ד"ה מה; ד"ה חמסן (עד" :גזלן דלא
יהיב דמי")
סב ע"ב :ד"ה פסולה
עט ע"ב :ד"ה אין
פ ע"א :ד"ה והטבח; ד"ה חובה; ד"ה מכי; ד"ה
לבי
פ ע"ב :ד"ה מותר; ד"ה מתריעין; ד"ה אומר (עד:
"דרך גגות חצירות וקרפיפות")
פב ע"א :ד"ה כדי (עד" :דאחרונות היו חסירים
לילה אחד"); ד"ה ודנין
פב ע"ב :ד"ה ואין; ד"ה לא; ד"ה ואסור; ד"ה ועל
פג ע"א :ד"ה התירו
צא ע"ב :ד"ה אלא האי; ד"ה עובר

מיקוד שאלוני הגבר תשפ"א
שאלון 5281
לקט מצוות
מצווה טז -שלא לשבור עצם מן הפסח
מצוה לג -כיבוד הורים
מצוה סו -מצות הלוואה לעני
מצוה פד -שמיטת קרקעות [עד המילים" :ולא מיעוט הביטחון"]
מצוה רכח -שלא לעשוק
מצוה רל -שלא נאחר שכר שכיר
מצוה רלט -תוכחה
מצוה רמג -אהבת ישראל
מצווה רנז – מצות כיבוד חכמים
מצווה רצו – מצות קידוש השם
מצוה שלח -שלא להונות אחד מישראל בדברים
מצוה תיט -מצוות תלמוד תורה
מצווה תכ  -לקרות שמע פעמים ביום
מצווה תלא – לאהוב את הגר
מצווה תלג  -לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום
מצוה תפ – שלא נמנע מלהלוות לעני מפני השמיטה
מצוה תצו -לא תסור [עד" :ובדין יטול מהם תשלומיו" .ומ" :ונוהגת
מצוה זו" עד הסוף].
מצות תקכט -שלא להשחית

פרק ב גמרא בבא מציעא  -אבדות מציאות ואונאה
אפשרות א 8 :דפים עם רש"י
כא ע"א (מהמשנה)  -כב ע"ב (עד המילים" :אמר ליה אסירן")
כד ע"ב (מהמשנה)  -כה ע"ב (עד המשנה "מצא בגל")

כה ע"ב (מהמשנה "מצא בגל")  -כח ע"ב (עד המילים" :אבן הטוען")
כח ע"ב (מהמשנה "אמר את האבידה") – כח ע"ב (עד המילים" :הא בזוטרי")

נח ע"ב (מהמשנה)  -ס ע"ב (עד סוף הפרק)
אפשרות ב  6.5 :דפים גמרא +רש"י  6+תוספות  12+מקורות
כא ע"א (מהמשנה) –כב ע"א (עד המילים" :הכא משום כסיפותא אמר הכי")
כב ע"א (מהמילים" :תא שמע עודהו הטל") – כב ע"ב (עד המילים" :אמר ליה
אסירן")
כה ע"ב (מהמשנה "מצא בגל")  -כח ע"א (עד המשנה)
כח ע"א (מהמשנה) – כח ע"ב (עד המשנה "אמר את")
נח ע"ב (מהמשנה)  -ס ע"ב (עד סוף הפרק)
רשימת המקורות לאפשרות ב

√
√
X
√
X
√

X
√
√
√
X
√
X
√
√
√
X
√
X
√
√

א .ייאוש (כא ע"א-כב ע"ב)

כא ע"א תוספות ד"ה חצי
כב ע"א תוספות ד"ה מר זוטרא
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יד הלכה ה
הרב שמעון שקופ ,שערי יושר ,שער ה פרק יב (עמ' מט)
הרב מרדכי אליהו ,שו"ת מאמר מרדכי ,חלק ג ,חושן משפט סימן יא
הרב יחזקאל פיינהנדלר ,השבת אבידה כהלכה ,עמ' סד-סז
ב .אבידות ומציאות (כה ע"ב -כח ע"ב)

כו ע"א תוספות ד"ה דשתיך
כו ע"א תוספות ד"ה בכותל
כז ע"א תוספות ד"ה בלוקח
רבנו אשר ,רא"ש מסכת בבא מציעא פרק ב סימנים ט-י
הרב עזרא בצרי ,דיני ממונות ,חלק ג עמ' נ
ג .אונאה  -תנורו של עכנאי (נט ע"ב)

הרב יהודה ליווא ,מהר"ל מפראג ,נתיב אהבת הריע ,פרק ב
הגאון ר' אליהו מווילנא ,הגר"א ,קול אליהו ,על בבא מציעא נט ע"ב ,עמ'
קטו – קטז
נט ע"ב תוספות ד"ה לא
ד .גניבת דעת (נח ע"ב; נט ע"ב  -ס ע"ב)

הרב עזרא בצרי ,שו"ת שערי עזרא ,חלק ב עמ' שסט-שע
הרב שמואל וואזנר ,שו"ת שבט הלוי חלק י סימן קסג

√

X
√

X
√
X
√

רמב"ם מכירה פרק יח הלכות א-ב
הרב יוסף קאפח ,רמב"ם הלכות מכירה פרק יח שם הלכה ד (בשם ספר
מעשה רקח)

X

פרק ג  -נושאים בתורה שבעל פה

√
√
X
√
X
√

תפילה כמפגש :עמ' 77-30 ,15-11
סעיפים ג-ד ,עמ' .29-16
מספרות השו"ת :עמ' 95-81 ,32-9
שביתות עמ' 80-71

משנה ב עם פירוש הרב עובדיה מברטנורא :מסכת שבת פרקים י ,טו; מסכת
סנהדרין פרק ד; מסכת אבות פרק ג

מסכת ביכורים פרק א
אגדה .1 :מול בורא עולם .2 .רב ותלמיד .3 .צדקה וחסד .4 .ר' זירא
מבוא לאגדה

X
√
X

שאלון [ 5282במקום הערכה חלופית]
תפילה כמפגש
על פי החוברת תפילה כמפגש

שערים ג-ה עמ' 142-80

√

שער ו –עמ' 160-143

X

 – 5284עולים חדשים

לקט מצוות
מצווה טז -שלא לשבור עצם מן הפסח
מצוה סו -מצות הלוואה לעני
מצוה פד -שמיטת קרקעות [עד המילים" :ולא מיעוט הביטחון"]
מצוה רל -שלא נאחר שכר שכיר
מצוה רלט -תוכחה
מצוה רמג -אהבת ישראל
מצווה רנז – מצות כיבוד חכמים
מצווה רצו – מצות קידוש השם
מצוה שלח -שלא להונות אחד מישראל בדברים
מצוה תיט -מצוות תלמוד תורה
מצווה תכ  -לקרות שמע פעמים ביום
מצווה תלא – לאהוב את הגר
מצווה תלג  -לעבוד ה' יתברך בתפילה בכל יום
מצוה תפ – שלא נמנע מלהלוות לעני מפני השמיטה

פרק ב גמרא בבא מציעא  -אבדות מציאות ואונאה
אפשרות א 8 :דפים עם רש"י
כא ע"א (מהמשנה)  -כב ע"א (עד המילים" :הכא משום כסיפותא אמר הכי")
כב ע"א (מהמילים" :תא שמע עודהו הטל" – כב ע"ב (עד המילים" :אמר ליה
אסירן")
כה ע"ב (מהמשנה "מצא בגל")  -כח ע"א (עד המשנה)

√
√
X

√
X
√

X
√
√
√
√
X

כא ע"א (מהמשנה) –כב ע"א (עד המילים" :הכא משום כסיפותא אמר הכי")
כה ע"ב (מהמשנה "מצא בגל")  -כח ע"א (עד המשנה)

√
X
√
√
√

כח ע"א (מהמשנה) – כח ע"ב (עד המילים" :אבן הטוען")

X

נח ע"ב (מהמשנה)  -ס ע"ב (עד סוף הפרק)

√
√

כח ע"א (מהמשנה) – כח ע"ב (עד המילים" :אבן הטוען")
נח ע"ב (מהמשנה)  -ס ע"ב (עד סוף הפרק)
אפשרות ב  6.5 :דפים גמרא +רש"י  6+תוספות  12+מקורות

רשימת המקורות לאפשרות ב

א .ייאוש (כא ע"א-כב ע"ב)

 .1כא ע"א תוספות ד"ה חצי
 .2כב ע"א תוספות ד"ה מר זוטרא
 .3הרב שמעון שקופ ,שערי יושר ,שער ה פרק יב (עמ' מט)
 .4הרב מרדכי אליהו ,שו"ת מאמר מרדכי ,חלק ג ,חושן משפט סימן יא
רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יד הלכה ה
ב .אבידות ומציאות (כה ע"ב -כח ע"ב)

 .5כו ע"א תוספות ד"ה דשתיך
 .6כו ע"א תוספות ד"ה בכותל
 .7כז ע"א תוספות ד"ה בלוקח
ג .אונאה  -תנורו של עכנאי (נט ע"ב)

 .8הגאון ר' אליהו מווילנא ,הגר"א ,קול אליהו ,על בבא מציעא נט ע"ב ,עמ'
קטו – קטז
הרב יהודה ליווא ,מהר"ל מפראג ,נתיב אהבת הריע ,פרק ב
ד .גניבת דעת (נח ע"ב; נט ע"ב  -ס ע"ב)

 .9הרב עזרא בצרי ,שו"ת שערי עזרא ,חלק ב עמ' שסט-שע
 .10הרב שמואל וואזנר ,שו"ת שבט הלוי חלק י סימן קסג

פרק ג  -נושאים בתורה שבעל פה
תפילה כמפגש77-36 :

עמ' 35-30 ,15-11
מספרות השו"ת :עמ' 93-85 ,32-9
עמ' 95-94 ,84-80

משנה ב עם פירוש הרב עובדיה מברטנורא:
מסכת שבת פרק י; מסכת סנהדרין פרק ד; מסכת אבות פרק ג
מסכת שבת פרק טו
אגדה .1 :מול בורא עולם .2 .רב ותלמיד .3 .צדקה וחסד.

ר' זירא

√

X
√
√
X
√
√
√
X
√
X
√
X
√
X

שאלון  6281גמרא בבא מציעא

תוכן יחידת ההגבר שנה"ל תשפ"א מסכת בבא מציעא )(6281
רשימת הדפים
ב ע"א (מהמשנה)  -ו ע"א (עד "שבועה ליתיה בחזרה")

✔

כא ע"א (מהמשנה) -כב ע"ב (עד" :אמר ליה אסירן")

✔

כב ע"ב (מהמילים" :כריכות ברשות הרבים הרי אלו שלו") – כג ע"א (סוף העמוד)

X

כג ע"ב ( מהמילים" :מחרוזות של דגים")  -ל ע"א (עד "בתורי דנפיש
פסידייהו")

✔

ל ע"א (מהמילים" :שוטחה לצרכה אבל לא לכבודו") – ל ע"ב (עד המשנה)

X

נח ע"ב (מהמשנה)  -ס ע"ב (עד סוף הפרק)

✔

רשימת סוגיות
מי בעלים על חפץ  -הכרעת דין במצבי ספק (ב ע"א-ג ע"א)

✔

הודאת בעל דין כמאה עדים דמי (ג ע"ב)

✔

חשיד אממונא חשיד אשבועתא (ה ע"ב)

X

ייאוש שלא מדעת (כא ע"ב-כב ע"ב)

✔

מציאה ברשות של אחר (כה ע"ב-כו ע"ב)

✔

אונאת דברים וגניבת דעת (נח ע"ב; נט ע"ב-ס ע"ב)

✔

רשימת תוספות
ב ע"א :ד"ה שנים; ד"ה ויחלוקו; ד"ה וזה

✔

ב ע"ב :ד"ה אי; ד"ה ולחזי; ד"ה היכא; ד"ה ומה [השני]
ג ע"א :ד"ה אי נמי; ד"ה אלא; ד"ה מפני
ג ע"ב :בכוליה
ד ע"א :ד"ה וש"מ
ד ע"ב :ד"ה לעולם שתיים חייב; ד"ה לעולם שתים פטור
ה ע"א :ד"ה שומר; ד"ה שכנגדו
ה ע"ב :ד"ה דחשיד; ד"ה בלא
ו ע"א :ד"ה אלא; ד"ה שבועה; ד"ה ספק
כא ע"א :ד"ה אלו

X

כא ע"א :ד"ה חצי

✔

כא ע"ב :ד"ה תאנה
כב ע"א ד"ה מר
כב ע"ב :ד"ה אי

X

כב ע"ב :ד"ה מאחר
כג ע"א :ד"ה סימן

X

כג ע"ב :ד"ה מדמשקל; ד"ה במסכת; ד"ה בפוריא; ד"ה באושפיזא

✔

כד ע"א :ד"ה ומודה; ד"ה כי
כד ע"ב :ד"ה לבתר; ד"ה לפנים
כה ע"א :ד"ה הא; ד"ה והוא
כה ע"ב :ד"ה ואם [עד המילים" :עד שתבוא ליד הבעלים"].
כו ע"א :ד"ה דשתיך; ד"ה בכותל; ד"ה וניזל; ד"ה בהר; ד"ה אפילו
כו ע"ב :ד"ה שנפל
כז ע"א :ד"ה בלוקח; ד"ה מה
ל ע"ב :ד"ה אלא; ד"ה אפקרה

X

נט ע"א :ד"ה נוח

✔

נט ע"ב :ד"ה לא
יסודות תורה שבעל פה

X

שאלון [ 6282במקום הערכה חלופית]
רשימת הדפים

בבא מציעא ל ע"ב (מהמשנה)  -לה ע"ב (עד המשנה)

✔

לה ע"ב (מהמשנה)  -לז ע"א (עד המשנה)

X

רשימת התוספות

✔

לב ע"ב :ד"ה מדברי; ד"ה מכלל
לג ע"א :ד"ה אבדתו

✔

לג ע"ב :ד"ה המפקיד; ד"ה כגון
לו ע"א :ד"ה אין

X

לו ע"ב :ד"ה אי הכי
רשימת סוגיות

אבדות (כה ע"ב; כח ע"א-ע"ב)

✔

תנורו של עכנאי (נט ע"ב) [אגדה]

✔

שאלון  6284עולים
חומר הלימוד
תוכן היחידה הוא  75%מיחידת ההגבר הרגילה.

רשימת הדפים
ב ע"א (מהמשנה) – ג ע"א (עד" :ושקלי מבעל הבית")

✔

ג ע"א (מהמילים" :תני ר' חייא") – ה ע"ב (עד" :אין
אדם חוטא ולא לו")
ה כ"ב (מהמילים" :זה ישבעשאין לו בה")  -ו ע"א
(עד" :שבועה ליתיה בחזרה")
כא ע"א (מהמשנה) – כב ע"ב (עד" :אמר ליה אסירן")

X

כג ע"ב (מתחילת העמוד)  -כח ע"ב (עד המשנה "כל
דבר")
נח ע"ב (מהמשנה)  -ס ע"ב (עד סוף הפרק)

רשימת סוגיות

✔
✔
✔
✔
✔
✔

מי בעלים על חפץ  -הכרעת דין במצבי ספק (ב ע"א-ג
ע"א)
ייאוש שלא מדעת (כא ע"ב-כב ע"ב)
מציאה ברשות של אחר (כה ע"ב-כו ע"ב)

X

אונאת דברים וגניבת דעת (נח ע"ב; נט ע"ב-ס ע"ב)

✔

✔

רשימת תוספות
ב ע"א :ד"ה שנים; ד"ה ויחלוקו; ד"ה וזה
ב ע"ב :ד"ה אי; ד"ה ולחזי; ד"ה היכא; ד"ה ומה
[השני]
ג ע"א :ד"ה אי נמי; ד"ה אלא
ג ע"א ד"ה מפני
ג ע"ב :בכוליה
ד ע"א :ד"ה וש"מ
ד ע"ב :ד"ה לעולם שתיים חייב; ד"ה לעולם שתים
פטור
ה ע"א :ד"ה שומר; ד"ה שכנגדו
ה ע"ב :ד"ה דחשיד; ד"ה בלא
ו ע"א :ד"ה אלא; ד"ה שבועה; ד"ה ספק
כא ע"א :ד"ה חצי
כא ע"ב :ד"ה תאנה
כב ע"א ד"ה מר
כב ע"ב :ד"ה מאחר
כג ע"ב :ד"ה מדמשקל; ד"ה במסכת; ד"ה בפוריא; ד"ה
באושפיזא
כד ע"א :ד"ה ומודה; ד"ה כי
כד ע"ב :ד"ה לבתר; ד"ה לפנים
כה ע"א :ד"ה הא; ד"ה והוא

✔

X

✔
✔

כה ע"ב :ד"ה ואם [עד המילים" :עד שתבוא ליד
הבעלים"].
כו ע"א :ד"ה דשתיך; ד"ה בכותל; ד"ה וניזל; ד"ה
בהר; ד"ה אפילו
כו ע"ב :ד"ה שנפל
כז ע"א :ד"ה בלוקח; ד"ה מה
נט ע"א :ד"ה נוח
נט ע"ב :ד"ה לא
יסודות תורה שבעל פה

✔

X

תלמוד ]6382 =[ 6581
משותף לכולם

כלול בחומר

לא כלול בחומר

שולחן ערוך עם משנה ברורה — סימנים כה-
כז

מבוא לתורה שבע"פ :במעגלי
ההלכה ,עמ' 9-29
שולחן ערוך עם משנה ברורה סימן
כד

הלכות שבת :שמירת שבת כהלכתה (מהדורת
ירושלים תש"ע) — כללי מלאכות שבת,
סעיפים א-יט ,כד-כה ,ל-לג (במעגלי ההלכה,
עמ' )165-183
פרק שני

תפילה

בציבור עמ' 40-43

זהירות בדרכים עמ' 49-52
לשון הרע ורכילות עמ' 53-57
בית ומשפחה

פרק שלישי

עמ' 141-161 ,105-126

שולחן ערוך עם משנה ברורה —
הלכות סעודה :סימנים קנ"ח ,קעט ,קפד ,רח;
הלכות שבת :שמירת שבת כהלכתה (מהדורת
ירושלים תש"ע) — כללי מלאכות שבת,
סעיפים א-יט כד-כה ,ל-לג (במעגלי ההלכה,
עמ' )165-183

תשובה עמ' 35-39
שמירת הגוף מסכנות 44-46
העוני והעני 58-61
קשרי עובד ומעביד עמ' 62-65
מצות ישוב ארץ ישראל 69-72
מלחמות ישראל עמ' 73-76
תקנת יום העצמאות 77-81
הלכות חול המועד עמ' 185-190
בית ומשפחה 127-140
שו"ע עם משנה ברורה
הלכות מועדים :סימנים תצה ,תקפ"ט,
תרנ"ו ,תרל"ט.

