
 

 

 

 ' תמוז, תשע"טח
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 לציבור הנבחנים שלום רב, 

 

( לבין מתכונת 1.1.17טבלת הבדלים בין מתכונת הבחינות שפורסמה ביום ג' טבת תשע"ז ) 

 (.17.6.2019הבחינות החדשה שפורסמה ביום י"ד סיון תשע"ט ) 

 

 ביום ג' טבת תשע"ז שפורסמההבדלים בין המתכונת הקודמת אות לנוחותכם, מצ"ב טבל

 . )17.6.2019החדשה מיום י"ד סיון תשע"ט )הבחינות מתכונת ( לבין 1.1.17)

, שבתי , חומר הלימוד לנושאאב תש"פהחל ממועד להוראות המעבר,   10להזכירכם, לפי סעיף  

עד למועד  הנו בהתאם למתכונת החדשה. ,וברכות תפילה, והמועד וחול"ט ויו פסח, שמחות ,חגים

 זה, חומר הלימוד בכל אחד מן הנושאים האמורים יהיה בהתאם למתכונת הקודמת. 

וביתר הנושאים, למעט אלו שצוינו  בארץ התלויות מצוות, והיתר איסורחומר הלימוד בנושאי 

 ממועד אב תשע"ט.יהיה בהתאם למתכונת החדשה החל  מעלה 

הבדלים בין חדש לישןחומר לימוד קודםחומר לימוד חדשנושא בחינה 

שבת1

סימנים: רמ"ב - שד"מ 

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך, מגן אברהם, 

משנה ברורה.

סימנים: רמ"ב-שד"מ . 

בעיון: טור, בית יוסף, שולחן ערוך, 

משנה ברורה, ביאור הלכה ושער 

הציון. בקיאות: שולחן ערוך, משנה 

ברורה, ביאור הלכה ושער הציון. 

סימנים שילמדו בעיון: רנ"ג- רנ"ט, 

רע"ט, ש"ב, ש"ז- שי"א, שי"ג-שכ"ב, 

שכ"ה, שכ"ח- של"א, של"ז, של"ט, 

ש"מ.

מפרשים: בוטלה  החלוקה לעיון 

ובקיאות. 

הוספת המפרש: מגן אברהם.

השמטת המפרשים: ביאור 

הלכה ושער הציון,

יורה   יורה  כושר לרב שכונה

בחינת חובה 
כושר רב מושב

כושר רב 

אזורי
כושר רב עיר

איסור והיתר2

הלכות מליחה, בשר 

בחלב, תערובות כולל כללי 

ספק ספיקא.  סימנים: 

ס"ט- ע"ח. סימנים: פ"ז- 

קי"א 

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך, ש"ך, ט"ז 

ופתחי תשובה.

מליחה סימנים: ס"ט- ע"ח            

תולעים סימן: פ"ד                       

בשר וחלב- פ"ז-צ"ז                    

תערובות -צ"ח- קי"א                   

בישולי עכו"ם- קי"ב, קי"ג, קט"ו.   

  טבילת כלים- ק"כ-קכ"ב.               

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן 

ערוך, ש"ך ט"ז, פתחי תשובה, ר' 

עקיבא איגר.

הושמטו הסימנים: תולעים סימן 

פ"ד, 

בישולי עכום כל הסימנים )קי"ב, 

קי"ג, קט"ו(. 

טבילת כלים כל הסימנים )קי"ב, 

קי"ג, קט"ו(.    מפרשים: הושמט 

ר' עקיבא איגר.

יורה   יורה  כושר לרב שכונה

בחינת חובה 
כושר רב מושב

כושר רב 

אזורי
כושר רב עיר

נידה3

סימנים: קפ"ג-ר'. 

מפרשים: טור, בית יוסף , 

שולחן ערוך, ש"ך, ט"ז 

ופתחי תשובה.

סימנים: קפ"ג- ר'.

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך 

ונושאי כליו.

אין שינוי בסימנים. 

יורה   יורה  כושר לרב שכונהמפרשים: אין שינוי.

   בחינת חובה

כושר רב מושב
כושר רב 

אזורי
כושר רב עיר

הסמכה לפי חומר חדש



 

 

 

הבדלים בין חדש לישןחומר לימוד קודםחומר לימוד חדשנושא בחינה 

שמחות4

הלכות קריעה ואבלות סימנים: 

שע"ה- ת"ג.  ש"מ-שס"ח. 

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן 

ערוך, ש"ך, ט"ז ופתחי תשובה.

הלכות קריעה, אנינות ואבלות 

ש"מ- שמ"ז. שע"ה-  סימנים: 

ת"ג. 

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך ונושאי כליו.

שמ"ח- הוספת הסימנים: 

שס"ח. 

מפרשים: אין שינוי )פרט 

לפירוט נושאי כליו של השו"ע(. 

יורה   יורה 

 כושר לרב 

שכונה

3+

כושר רב 

עיר

עירובין5

שמ"ה- שמ"ט. שנ"ח,  סימנים: 

שס"ב, שס"ו, שפ"ב, ת"ח. 

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן 

ערוך ומשנה ברורה.

שמ"ה-שמ"ט.  סימנים: 

שנ"ח, שס"ב, שס"ו, 

שפ"ב, ת"ח. 

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך, משנה ברורה, 

ביאור הלכה ושער הציון.

אין שינוי בסימנים. 

השמטת המפרשים: ביאור 

יורה   יורה הלכה ושער הציון.

 כושר לרב 

שכונה

3+

כושר רב 

אזורי

כושר רב 

עיר

חופה וקידושין6

אבן העזר סימנים: כ"ו, כ"ז, 

כ"ט, ל"ד, מ"ב, ס"א- ס"ו. 

חושן משפט סימנים: ל"ג, ל"ד, 

מ"ב, מ"ד, מ"ט. 

קכ"ו )סעיף א-ז(  

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן 

ערוך ונושאי כליו ) באבן העזר 

חלקת מחוקק, בית שמואל ופתחי 

תשובה. בחושן משפט סמ"ע, 

ש"ך ופתחי תשובה(.

אבן העזר סימנים: כ"ו, כ"ז, 

כ"ט, ל"ד, מ"ב, ס"א- ס"ו. 

קכ"ו )סעיף א-ז(. 

חושן משפט סימנים: ל"ג, 

ל"ד, מ"ב, מ"ד, מ"ט. 

מפרשים: בית יוסף, שולחן 

ערוך ונושאי כליו.

אין שינוי בסימנים. 

מפרשים: הוספת פירוט נושאי 

כליו של השולחן ערוך.
יורה   יורה 

 כושר לרב 

שכונה

3+

כושר רב 

מושב

כושר רב 

אזורי

כושר רב 

עיר

מקוואות7

סימן ר"א 

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן 

ערוך, ש"ך, ט"ז ופתחי תשובה.

יו"ד סימן ר"א

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך ונושאי כליו.

אין שינוי בסימנים

מפרשים: אין שינוי )פרט 

לפירוט נושאי כליו של השו"ע(.

יורה   יורה 

 כושר לרב 

שכונה

3+

8
מצוות 

התלויות בארץ

נושאים: ערלה, חלה, תרו"מ. 

סימנים: רצ"ד, שכ"ב-של"א. 

מפרשים: בית יוסף, שולחן ערוך, 

ש"ך, ט"ז ופתחי תשובה.

נושאים: חדש, ערלה, כלאיים, 

שביעית, חלה, תרומות 

ומעשרות.

סימנים: רצ"ג, רצ"ד, רצ"ה, 

רצ"ו, רצ"ז. שביעית רמב"ם 

שמיטה ויובל פרקים א-

ח'.שכ"ב- של"א. 

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך ונושאי כליו.

השמטת הנושאים: חדש, 

כלאיים, שביעית. 

ובכללם הסימנים: רצ"ג, 

רצ"ה, רצ"ו, רצ"ז. שביעית 

רמב"ם שמיטה ויובל פרקים א'-

 ח'. 

מפרשים: הוספת ש"ך, ט"ז 

ופתחי תשובה. השמטת: טור, 

ונושאי כליו של השו"ע.

יורה   יורה 

 כושר לרב 

שכונה

3+

כושר רב 

אזורי

כושר רב 

עיר

תפילה וברכות9

תפילה, סימנים פ"ט-קל"ג. בית 

הכנסת ק"נ-קנ"ד, ברכות ר"ב-

רל"א. 

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן 

ערוך, רמ"א  ומשנה ברורה.

תפילה, מ"ו-קכ"ז. 

קריאת התורה, קל"ה-קמ"ז

בית כנסת, ק"נ-קנ"ו. 

ברכות, קס"ח-רי"ב. 

מזוזה, רפ"ה-רצ"א. 

מפרשים: עיון: טור, בית יוסף

בקיאות: שולחן ערוך, רמ"א, 

משנה ברורה, ביאור הלכה.

השמטת הסימנים: 

תפילה, מ"ו-פ"ח,

קריאת התורה, קל"ה-קמ"ז.

בית כנסת קנ"ה-קנ"ו.

ברכות, קס"ח-ר"א  

מזוזה, רפ"ה-רצ"א. 

 הוספת הסימנים: 

קכ"ח-קל"ג )תפילה(. 

רי"ג-רל"א )ברכות(.

ביטול החלוקה לעיון ובקיאות, 

השמטת המפרש: ביאור הלכה.

יורה   יורה 

 כושר לרב 

שכונה

3+

כושר רב 

אזורי

כושר רב 

עיר

הסמכה לפי חומר חדש



 

 

 

 

 סוגי הסמכה:הבדלים ב

במקום בחינות החובה ליורה יורה: תפילה וברכות, שמחות, וחופה וקידושין,  - יורה יורה/רב שכונה 

 בחינות מכלל הבחינות.  3ניתן לבחור 

בחינות חובה. ביטול בחינות החובה: תפילה וברכות,  6בחינות חובה לרב מושב,  8במקום  -רב מושב

 מצוות התלויות בארץ. 

, ביטול הבחינות: פסח ויו"ט, חגים, דרך ארץ, מילה 9בחינות, במקומן  13ביטול חובת  -רב אזורי

 וגרות/ ריבית. 

שהיו  13במקום  11סה"כ בחינות לרב עיר:  ביטול הבחינות : דרך ארץ, מילה וגרות/ ריבית. -רב עיר 

 בעבר. 

 : דרך ארץ, מילה וגירות/ ריבית. הבחינות הבאות יבוטלו החל ממועד ניסן תש"פ

 

 

הבדלים בין חדש לישןחומר לימוד קודםחומר לימוד חדשנושא בחינה 

10
פסח ויו"ט 

וחול המועד

סימנים: תכ"ט- תקמ"ח

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך, משנה ברורה.

סימנים: תכ"ט-תקכ"ט

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך 

ונושאי כליו ) משנה ברורה, ביאור 

הלכה ושער הציון(.

הוספת הסימנים: תק"ל- 

תקמ"ח. 

השמטת המפרשים: ביאור 

הלכה ושער הציון.

יורה יורה כושר לרב שכונה

בחירה

3+

כושר רב עיר

חגים11

סימנים: תקפ"א-תרצ"ז

הלכות ר"ה, כפור, סוכה 

ולולב. 

חנוכה ופורים סימנים: 

תע"ר-תרצ"ז. 

מפרשים: טור, בית יוסף, 

שולחן ערוך, ומשנה 

ברורה.

הלכות ר"ה, יוה"כ, סוכה ולולב. 

מפרשים: טור, בית יוסף, שולחן ערוך 

ונושאי כליו ) משנה ברורה, ביאור 

הלכה ושער הציון(.

הוספת הנושאים: חנוכה ופורים.

השמטת המפרשים: ביאור 

יורה   יורה  כושר לרב שכונההלכה ושער הציון.

בחירה 

3+
כושר רב עיר

הסמכה לפי חומר חדש


