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מפמ"ר מחשבת ישראל 

 Yom Shishi 8 Elul 5780  ,28/08/20 ממ''ד

 
 כבוד ל

 , שנה טובה ומבורכת. בחמ"ד ומורי מחשבת ישראל , רכזי המקצועהמנהלים
 

 
 תכנית לימודים במחשבת ישראל ממ''ד למתגיירים,      הנדון: 

 . "אקיץ תשפ  - אמונה וגאולה  – ביחידה ראשונה  ,לקראת מבחן הבגרות
 

 

וגאולה".   ביחידת הלימוד "אמונה  אני שמח לשלוח לכם את תכנית הלימודים למתגיירים, 
. "אמונה וגאולה"  התכנית מורכבת ממבחר הוגי דעות שנלקחו מהפרקים של יחידת הלימוד

השתדלנו להתאים את המקורות לרמתם של המתגיירים ובד בבד לשמור על רמה נאותה של  
מקורות מתוך    30יש להדגיש כי עבור המתגיירים נבחרו בסך הכל  כראוי למבחן בגרות.    ,המבחן

את כל    "א כל אחד מהתלמידים חייב ללמוד במהלך שנת תשפ  מקורות שנמצאים בחוברת.  180
 .חיצוני  המבחן יהיה מבחן מפמ"רהמקורות להלן. 

 

 :להלן הנחיות אגף הבחינות

על סמך אישור מנהל בית הספר ומפקח בית הספר, תיקבע רשימת התלמידים הזכאים   .1
 יחידת לימוד. 1להיבחן במחשבת ישראל ממ''ד ברמת 

   פ"א.תש חורףאישור הבחינה יתחיל במועד  .2
 בחינה בכתב במועד הבחינה הרגיל שנקבע ע"י אגף הבחינות.שאלון המפמ''ר יהיה  .3
 מחברות הבחינה יועברו אל המרב"ד לבדיקה חיצונית בהערכה אחת.  .4
 .38161 –מתגיירים   "ליח 1סמל השאלון  .5
יחידת    1רת את הנבחנים מהיבחנות במחשבת ישראל  טפו  38161בחנות בשאלון  יהה .6

 )בשאלון הרגיל(. לימוד
צ  .7 ותלמידה  תלמיד  המהווה  כל  הערכה  חלופת  לעשות  הבגרות.   30%ריכים  מציון 

החלופה תהיה בהקשר לאחד הנושאים הנלמדים כגון: קיום ריאיון עם מישהו שעבר  
משבר בהקשר לפרק "אמונה בשעת משבר". ניתן לראות את מצגת חלופות ההערכה  

 מחשבת הלב. –או דרך חוזר המפמ"ר או דרך אתר מחשבת ישראל ממ"'ד  
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מפמ"ר מחשבת ישראל 

 תכנית הלימודים מיחידת הלימוד "אמונה וגאולה"  ממ''ד

       

 פרק ראשון:  

 (. 9-8עמוד  ,חיים ללא מטרה )יוני נתניהו – מבוא  .1
 (. 11-  10)עמוד  – הרב אלימלך בר שאול   .2
 ( 14-  13על גבול שני עולמות ) עמוד   – הרב הלל צייטלין  .3
 (. 23  –  22עמודים  –ט " ופרק י 'מסילת ישרים )מתוך פרק א –רמח"ל   .4

 

 פרק שני: 

 (.34רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי )עמוד  .1
 (. 35ליקוטי מוהר"ן )עמוד    –רבי נחמן מברסלב  .2
 (. 41הקדמה לחובות הלבבות )עמוד  –רבינו בחיי   .3
 (.50ספר התניא )עמוד  –רבי שניאור זלמן מלאדי  .4
 (. 55-52י"ג עיקרי אמונה )עמוד    –רמב"ם  .5
 (.58מסכת נידה )עמוד   – תלמוד בבלי  .6
 (. 59ספר בראשית )עמוד   –מדרש הגדול  .7
בקרוב    תשולבפרק שני. )חוברת הוגי המזרח  –קובץ מקורות הוגי המזרח   –בן איש חי   .8

 . בחוברת הלימודים "אמונה וגאולה"(
 (. 61-60דרכים ראשונות( )עמודים   4מכתב מאליהו ) –הרב דסלר   .9

 (. 64 -  63בקשת האני העצמי ) עמודים   –הרב קוק   .10
 (. 65שערי יושר ) עמוד   –הרב שמעון שקופ   .11
 (. 66מאמר שלישי )עמוד  –רבי יהודה הלוי   .12
 (. 83-81אגרות הראי"ה איגרת תקנ"ה )עמוד  –הרב קוק   .13

 

 פרק שלישי:  

 (.88ר המהפיכה המדעית ) עמוד ּוּכב    –אהרן קציר  .1
 (.89שמונה פרקים, מתוך הפרק הראשון )עמוד   –רמב"ם  .2
 (. 97חובת התלמידים )עמוד   –  הרב שפירא .3
 (. 103הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ) הנצי"ב( פירוש על ספר בראשית ) עמוד   .4
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 פרק רביעי:  ממ''ד

 ( 141  - 140ספר בראשית פרשת וישלח ופירוש אברבנאל ) עמודים  .1
 (. 143 - 142"מאמרים על יסודות היהדות" )עמודים    –הרב אליעזר ברקוביץ   .2
 (. 146תלמוד בבלי מסכת נידה דף לא )עמוד  .3
 (. 146פרשת וירא )עמוד  –מדרש תנחומא   .4
 (. 169  - 167דים לתורה ולמועדים )עמו  –הרב זווין  .5
 (.174ליקוטי מוהר"ן )עמוד    –רבי נחמן מברסלב  .6

 

 פרק חמישי: 

 
 (. 183 -   182אגרת לבי"ס בצלאל ) עמוד  –הרב קוק   .1

 

 פרק שישי: 

 (. 196  - 195הקדמה לפרק חלק )עמודים    –רמב"ם  .1
 

 פרק שביעי:  

 (.232  -   231הלכות תשובה )עמודים    –רמב"ם  .1

 

 

 בברכת שנה טובה 

 יוחאי רודיק הרב ד"ר  

 מפמ''ר מחשבת ישראל ממ''ד 


