
 

 א' פרק

 מכתבי יוני –יוני נתניהו 
  מה מביא את יוני נתניהו לחוש

 תחושות של ייאוש?

 פרק א'

  -להרב אלימלך בר שאו
 מצווה ולב

 הגדירי מיהו איש החוץ 

 הגדירי מיהו איש הפנים 

  ?מהם חסרונותיו של איש החוץ

 מדוע?

 ?מהם יתרונותיו של איש הפנים 

 פרק א'

           –ויקטור פרנקל 
 האדם מחפש משמעות

  מדוע חיפוש אחרי פשר וערכים

 עלול לעורר "מתיחות פנימית"?

  הסבירי "מי שיש לו למה שלמענו

 יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך"

  מהי הדוגמא למשפט זה מחייו של

 ויקטור פרנקל?

 פרק א'

               –הלל צייטלין 
 "על גבול שני עולמות"

  כיצד מוכיח צייטילין את קיומה של

 הנשמה?

  כיצד מגיב האדם לקולות

 שקוראים לו לא לחטוא?

  משתוקקת נפשו של האדם?למה 

 פרק א'

 תפארת ישראל –מהר"ל 
  מדוע אסור לאדם לחשוב שהוא

כבר הגיע למטרתו ואין לו יותר לאן 

 להתקדם?

 במה שונה האדם מן המלאכים ומן 

 הבהמות?

 ?במה דומה אדם לאדמה 

  ?מתי יכול להגיע אדם אל השלמות

 מדוע?

  הסבירי את משל העירוני שהיה

 נשוי לבת מלכים

 פרק א'

 הרש"ר הירש
  נגד איזו תפיסה נוצרית יוצא

 הרש"ר הירש?

 ?מהי גישת היהדות בעניין זה 

 

 פרק א'

                 –רמב"ם 
 לפירוש המשנההקדמה 

  מה ההבדל בין חפצים מלאכותיים

לנבראים לעניין המטרה לשמה 

 נוצרו?

 ?מה מטרת בעלי החיים 

 .מה מטרת האדם? הסבירי 

  הסבירי: "חורבן הנפש בתיקון

 הגוף ותיקון הנפש בחורבן הגוף"

 

 

 פרק א'

                   -רמח"ל
 פרק א'מסילת ישרים 

  מה מטרת האדם בעולם על פי

 הרמח"ל?

  לשם מה הושם האדם קודם

 בעולם הזה?

 

 

 פרק א'

                   -רמח"ל
 פרק י"טמסילת ישרים 

  מהי המטרה הנעלה יותר על פי

 הרמח"ל? מדוע היא נעלה יותר?

  מדוע צריך להצטער על צער

 הגלות?

 מי אני ומה אני  -"ואם יאמר אדם

שאתפלל על הגלות..." מה יש 

 לענות לאדם זה?



 

 
  

 פרק א'

 קונטרס החסד –הרב דסלר 
  הכוחות שקיימים באדם?מהם שני 

 ?מהי מטרת האדם על פי הרב דסלר 

  ?האם בכל אדם יש מכח הנתינה

 הוכיחי

  כיצד ניתן לאהוב אנשים נוספים על

 פי הרב דסלר?

 כי לא יכיר בעל החסד אלא  -הסבירי

 מי שיש בו חסד

 פרק א'

 מוסר אביך -הרב קוק
  הסבירי את דברי הרב קוק "בכל

צריך לבקש את  -דרכיך דעהו

הקב"ה בתוך הדרכים שהוא 

 מתנהג בהם"

 הביאי דוגמא מחיי היומיום 

  מהי מטרת האדם על פי הרב

 קוק?

 פרק א'

 סיכום
  תשובות שונות מהי מטרת  5כתבי

 האדם בעולם.

)על פי רמב"ם, רמח"ל, הרב 

 דסלר, הרב קוק(



 

 פרק ב

 כוזרי מאמר שני –ריה"ל 
  האם לדעת ריה"ל ראוי שאדם

 ילמד אמונה? אם כן מדוע?

 

 ב'פרק 

        –ר' נחמן מברסלב 
 ליקוטי מוהר"ן

  מה יחסו של ר' נחמן ללימודי

 אמונה? מדוע?

 ב'פרק 

 הקדמה לאמונות ודעות -רס"ג
 מי הם ארבעת סוגי המאמינים 

 מה כתב הרס"ג את ספרו? לשם 

  מדוע חשוב ללמוד אמונה על פי

 סיבות( 2הרס"ג? )

  אם ניתן להגיע לכל יסודות

האמונה בשכל מדוע ניתנה 

 תשובות( 4? )התורה

 ב'פרק 

                    -רמח"ל
 הקדמה למסילת ישרים

  כותב הרמח"ל שלא חידש בספרו

שום דבר חדש, אם כן מה 

 התועלת בספר זה?

  מדוע 'החכמים' לא עוסקים

 בלימודי אמונה ויראה?

 ?מדוע חשוב ללמוד עניינים אלו 
  אם "–מה לומד הרמחל מן הפסוק

תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז 

 תבין יראת ה' 

 ב'פרק 

                 -רבנו בחיי
 חובת הלבבות

  מהי חובת הלבבות ומהי חובת

 האיברים?

 3  ,טענות מדוע לא לומדים אמונה

 מדוע טענות אלו לא נכונות.

 3  הוכחות )מן השכל תורה וחז"ל( לכך

 שקיימות מצוות שהן חובת הלבבות

   מדוע חשוב ללמוד אמונה על פי רבנו

 בחיי?

  כתבי את משל העבד סופר הממון

 ומשל הכסף השחור

 ב'פרק 

 מאמר הדור –הרב קוק 
  הסבירי את ההבדלים בין דורו של

 קוק לדורות הקודמים הרב

  מדוע חשוב ללמד אמונה דווקא

 בדור זה?

 ב'פרק 

                     –סיכום 
 מדוע חשוב ללמוד אמונה

  פרטי את שש הגישות מדוע חשוב

 ללמוד אמונה

 ב'פרק 

 בראשית ט"ו
  "והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה"– 

הסבירי מהי אמונה על פי מקור 

 זה?

 ....אמונה מלשון 

 ב'פרק 

 ספר העיקרים  –ר' יוסף אלבו 
 מהי אמונה על פי ר' יוסף אלבו 



 

 פרק ב

     -ר' שנאור זלמן מלאדי
 "ספר התניא"

 מהי אמונה לפי בעל התניא 

  מלשון...אמונה 

 

 ב'פרק 

האדמו"ר שלום בער שניאורסון 
 מליובאוויטש

  מה ההבדל בין אומן רגיל ובין

 בריאתו של הקב"ה

 ?מהי אמונה על פי מקור זה 

 ב'פרק 

 י"ג עיקרי אמונה –רמב"ם 
 פרטי את י"ג עיקרי האמונה 

  מה ההבדל בין נבואת משה

 לנבואת שאר הנביאים?

 ב'פרק 

 אמונה וביטחון -חזו"ן איש 
  מהי הטעות בתפיסה מהי

 אמונה?

  על פי החזון איש?מהי אמונה 

  מה ההבדל בין אמונה לבין

 ביטחון?

 ?מתי נמדדת אמונתו של אדם 
 

 ב'פרק 

 מהי אמונה -סיכום
  מהי אמונה –כתבי שישה הסברים 

 ב'פרק 

 בראשית יב-מדרש הגדול
 ?כיצד הגיע אברהם לאמונה 

 משל הטירה והנמשל 

  כיצד מגיעים לאמונה על פי מקור

 זה?

 ב'פרק 

 מכתב מאליהו –הרב דסלר 
  כתבי את חמש הדרכים להגיע

 לאמונה

  מהן שלושת הגדרים להגיע

 לאמונה בדרך הקדושה?

  הרב דסלר משווה אדם שאף פעם

לא חש תחושה של אמונה לאדם 

הסבירי את שאף פעם לא כעס. 

 ההשוואה.

 

 ב'פרק 

 איך מגיעים לאמונה? –סיכום 
  פרטי את כל הדרכים להגיע

 לאמונה

 ב'פרק 

 מסכת נידה -תלמוד בבלי
  כתבי בקצרה על ימיו של הוולד

 אמו בבטן

  יצד מגיעים כעל פי מקור זה

 לאמונה?



  

 פרק ב

 בקשת האני העצמי –הרב קוק 
 "כיצד מגיד הרב קוק "חטא 

  ,מה היה חטאם של האדם, עמ"י

 האדמה והירח על פי הרב קוק

  ורת של הרב קוק כלפי הביקמהי

 המחנכים?

 התורה אורות–הרב קוק 
 מה מביא אנשים לעזוב את הדת 

 ?על פי הרב קוק

 

 ב'ק פר

      –הרב שמעון שקופ 
 הקדמה לשערי יושר

  איזה רגשות נראים לנו סותרים

 וכיצד ניתן ליישב סתירה זו?

  מהי הגדרת 'האני' הנמוכה ביותר

 ומהי הגדרת ה'אני' הגבוהה ביותר

  כיצד מסביר הרב שקופ את

"אם אין אני לא מי לי  –המשפט 

 וכשאני לעצמי מה אני" 

 ב'פרק 

 מאמר שלישי -כוזרי  -ריה"ל
  מדוע עדיפה תפילה בציבור על

 תשובות( 2פני תפילה אישית )

  הסבירי את משל המטר והקשרו

 לתפילה

  הסבירי את משל אדם המגן על

הקשרו ביתו בשעת מלחמה ואת 

 לתפילה.

 ב'פרק 

            –הרב סולוביצ'יק 
 קול דודי דופק

  כיצד ענה ה' לאיוב כל עוד

 יבר כאיש "גורל"ד

 "מהו "סוד תיקון הייסורים 

  מה הייתה טענתו של הקב"ה

 טענות( 2כלפי איוב )
 

 ב'פרק 

 כוזרי, מאמר ראשון -ריה"ל
  מה הביא את מלך כוזר לחפש מהי

 הדת הנכונה?

  הסבירי את גישת הפילוסוף ומדוע

 שולל אותה ריה"ל?

  הסבירי את גישת הנוצרי ומדוע

 שולל אותה ריהל?

  הסבירי את גישת המוסלמי ומדוע

 שולל אותה ריה"ל?

 ב'פרק 

כוזרי, מאמר ראשון  -ריה"ל
 המשך...

  על מה מבסס החבר )היהודי( את

 אמונתו, ומדוע?

  מהן הדרגות השונות בטבע, ומה

 מייחד כל דרגה

 מהי הדרגה המיוחדת לעמ"י 

  מהם הניסים שהתרחשו לישראל

 דבר ומה הם מחייבים אותנובמ

 ב'פרק 

 איגרת תימן –רמב"ם 
  מעמד מהי חשיבותו ויחודייותו של

 הר סיני?

 

 ב'פרק 

 למהלך האידאות –הרב קוק 
  ,מה תפקידו של עמ"י בעולם

 וכיצד עליו לממשו?

 

 ב'פרק 

 איגרת תקנ"ה –הרב קוק 
  מהם שני הכוחות המרכיבים יחד

 את קדושת ישראל

  איזה כח התגבר יותר בדורו של

לידי הרב קוק, וכיצד הוא בא 

 ביטוי?

  מדוע הוא כיצד מסביר הרב קוק

מקרב את החלוצים למרות שהם 

 כופרים

  מדוע מדמה הרב קוק את דור

 הגאולה ל"חמורו של משיח"



 
  

 פרק ד

 בראשית י"ח
 אמין הטוען כלפי ה' ומהי מיהו המ

 טענתו?

  מה ניתן ללמוד ממקור זה על

השאלה האם מותר לאדם מאמין 

 לשאול שאלות

 

 ד'פרק 

 ירמיהו פרק י"ב
  מיהו המאמין הטוען כלפי ה' ומהי

 טענתו?

  מה ניתן ללמוד ממקור זה על

השאלה האם מותר לאדם מאמין 

 לשאול שאלות

 

 ד''פרק 

 איוב פרק ב'
  לאיובתארי מה קרה 

  מה הציעה אשתו של איוב לאיוב

 לעשות כתגובה לייסוריו?

  כיצד ענה לה איוב, ומה אנו

 לומדים מתגובה זו?

 דפרק 

בראשית ל"ב              
 ופירוש האברבנאל

  מהי השאלה המתעוררת

בעקבות פחדו של יעקב מפני 

 הפגישה עם עשיו?

  כיצד עונה האברבנאל על

השאלה האם מותר לאדם 

 מאמין לפחד?

  ,כיצד מגדיר האברבנאל גיבור

 נדיב ומאמין?
 

 ד'פרק 

 הרב אליעזר ברקוביץ
  מדוע השאלה ,היכן היה אלוקים

בשואה' זו שאלה החייבת 

 להישאל?

  מהם שתי התגובות האמוניות

 ההפוכות בעקבות השואה?

  כיצד על האדם המאמין להתמודד

 אמונית עם השואה?מבחינה 

 ד'פרק 

מסכת ברכות ופירוש המלבי"ם 
 על 'שמע ישראל'

 כיצד הסתיימו חיו של ר' עקיבא 

 ?מה משמעות המילים בכל נפשך 

  התפיסה האלילית מה ההבדל בין

 לתפיסה היהודית לגבי מקור הרע?

  'מה משמעות המילה 'אחד

 שנאמרת בשמע ישראל?

 דפרק 

 מסכת נידה –תלמוד בבלי 
  מהי דרך ההתמודדות עם משבר

 על פי מקור זה?

 דפרק 

 מדרש תנחומא
  'דווקא את מדוע מנסה ה

 הצדיקים?

  מהם שלושת המשלים, ומהו המסר

 המיוחד לכל משל?

 

 ד'פרק 

 כוזרי, מאמר שלישי -ריהל
  מהו צידוק הדין וכיצד ניתן להגיע

 אליו?

 ?כיצד מתנחם החסיד על צרותיו 

 ?כיצד יש להתנחם על צרות עמ"י 



 

 פרק ד

 מורה נבוכים-רמב"ם
  מהי הטעות הנפוצה בקרב הציבור

לגבי הרע בעולם, ומהי הסיבה 

 לטעות זו?

  מהם שלושת סוגי הרעות בעולם

 סוג?ועד כמה נפוץ כל 

 

 ד'פרק 

             -הרב סולוביצ'יק
 קול דודי דופק

  הסבירי מיהו איש הגורל? כיצד

 הוא מתמודד עם משבר?

  מיהו איש הייעוד? כיצד הוא

 מתמודד עם משבר?

 ללמוד טיח ומה ניתן מהו משל הש

 ממנו?

  הייסורים את האדם?מה מחייבים 

 

 'ד'פרק 

      -הרב שאול ישראלי
 פרקים במחשבת ישראל

  מדוע מי שכופר באלוקים כופר גם

 בצלם אלוקים שבאדם?

  כיצד מוכיח טענה זו עפ"י מארקס

 וניטשה?

 ( 3מה מביא אדם לכפירה )סיבות 

 ?אילו סיבות נוספו בדור זה 

 דפרק 

 הקדמה לאמונות ודעות -רס"ג
  מהם שמונה הסיבות לכפירה

 על פי הרס"ג?
 

 'דפרק 

        –הרב שלה יוסף זוין 
 אור או אור

  מהי המחלוקת בין בית הלל ובית

שמאי לגבי הדלקת נרות חנוכה 

וכיצד היא קשורה למחלוקת איזה 

עניין מדגישים בחנוכה את האור 

 או את האור )אש(

 ת זו קשורה גם לשתי כיצד מחלוק

 דרכי התמודדות עם היצר הרע?

 'דפרק 

 על התשובה–הרב סולוביצ'ק 
  מה הן שתי הדרכים שבהן יכול

 חוטא להתייחס לעברו?

  מהן היתרונות והחסרונות של כל

 דרך?

  מדוע מידת ההגיון מתקוממת מן

 מחיקת העבר?האפשרות של 

  איזה מבין הדרכים היא תשובה

 מיראה ואיזה היא תשובה מאהבה?

 דפרק 

                   –ר' נחמן 
 ליקוטי מוהר"ן סימן רפ"ב

  מה יעשה אדם שרוצה לחזור

בתשובה אך מרגיש כי הוא מלא 

 חטאים?

 פרק ד

דרכי התמודדות של  –סיכום 
 אדם מאמין עם משבר

  כתבי שש דרכים להתמודדות של

 אדם מאמין עם משבר.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרק ה'

 פרק ל"א –ספר שמות 
 ?כיצד מתואר בצלאל אומן המשכן 

  מה ניתן ללמוד מכך על יחד

 התורה לאמנות?

 

 פרק ה'

 אורות הקודש –הרב קוק 
  כיצד מתייחס הרב קוק לאומנות

 ולצורך של האומן ליצור?

 

 פרק ה'

איגרת לבית הספר  –הרב קוק 
 לאומנות 'בצלאל'

  כיצד מתייחס הרב קוק להקמת

 בית הספר בצלאל בירושלים?

  מהו משל הילדה שושנה ומהו

 הנמשל?

  מהם היתרונות הנוספים של לימוד

 אומנות בא"י?

 

 פרק ה'

                –הרב קוק 
 הקדמה לשיר השירים

  ?כיצד מתייחס הרב קוק לאמנות

 האם כל אומנות היא ראויה?

  מדוע דווקא ר' עקיבא היה זה

שיכל לראות את קדושתו של שיר 

 השירים?

  מהו משל המגדל והגמדים ומהו

 הנמשל?

 

 פרק ה'

         –הרב יחיאל וינברג 
 שות שרידי אש

  האם התורה סותרת את החיים על

 פי הרב וינברג?

  כיצד הגענו למצב שבו הדת

הצטמצמה לתוך בית הכנסת וכל 

 תחומי החיים לא נוגעים לה?

 בעקבות  ליהדות מה קרה

 ההשכלה והאמנציפציה?

  מהי תורתו של הרש"ר הירש

 בעניין זה?

 



 

 

 

 

 

 


