בס"ד
הוראות ומידע לנבחני הבקיאות בתנ"ך וביהדות
שלום רב!
רצ"ב פירוט יחידות הבקיאות במבחני הבקיאות ביהדות ובתנ"ך.
הלימוד יעשה באופן של לימוד עצמי.
***הספר יהדות הלכה למעשה /הרב י.מ .לאו נמצא בספריה במספר עותקים.
להלן הפירוט:

ספר יהדות הלכה למעשה  /הרב י .מ .לאו:

הלכה:
יחידה א':

"מודה אני לפניך"" ,ליד השולחן"  -עמודים.101 – 13 :

יחידה ב':

"מצוות התלויות בארץ" " ,שבת"  -עמודים.172 – 105 :

יחידה ג':

"מועדי ישראל"  -עמודים.313 – 178 :

יחידה ד':

"עד מאה ועשרים" – עמודים.369 – 317 :

תנ"ך – יחידה א':
ספר בראשית – פרקים :א – ד ,ו – ט ,י"א – י"ג ,ט"ו – ל"ה ,ל"ז – נ'.
ספר ויקרא  -פרקים :י"א ,ט"ז ,י"ט ,כ"ג – כ"ו.
ספר יהושע – פרקים :א – י"א ,כ ,כ"ב  -כ"ד.
ספר שופטים – פרקים :א – ט ,י"א – כ"א.
תנ"ך – יחידה ב':
פרקים :א' – כ"ד ,כ"ח ,ל"א – ל"ד ,מ'.
ספר שמות:
ספר במדבר :פרקים :ה' ,ט' – י"ד ,ט"ז – כ"ה ,כ"ז – ל"ב ,ל"ה – ל"ו.
ספר שמואל א' – ב':יש ללמוד את כל הפרקים.
תנ"ך – יחידה ג':
פרקים :א' ,ה'-ו' ,ט'-י' ,ט"ו –כ"ז ,ל' – ל"א ,ל"ד
ספר דברים:
ספר מלכים א' :פרקים :א' – ה' ,ח' – י"ג ,י"ז – כ"א
ספר מלכים ב' :פרקים :א' – ב' ,ד' – ז' ,י"ז – כ"ה.

להלן מועדי הבחינות ביחידות השונות:
תאריכים לבחינות ביהדות:
 .1יום ראשון ,כ' בטבת תשע"ח  07/01/2017למניינם.
 .2יום רביעי ,כג' ' בטבת תשע"ח  10/01/2017למניינם.
 05/03/2017למניינם.
 .3יום שני  ,יח' באדר תשע"ח
 .4יום רביעי ,כ' באדר תשע"ח  07/03/2017למניינם.
 .5יום חמישי ,ו' בניסן תשע"ח  22/03/2017למניינם.
בחירת המועדים לבחינה הינה עפ"י החלטת הסטודנט/ית ,ניתן לכלול מספר יחידות ביחד
ולצמצם את מספר מועדי הבחינה.
בכל תאריך בחינה ניתן להיבחן עד  2יחידות.
אופן ההרשמה:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAq7naOVcnnWoZA2x5CLg6cfQJ
5khobZNk9iiQPdTbVjVgBA/viewform
א .סדרי הרשמה לבחינות:
חובה להירשם במדור בחינות עד  , 10.12.2017וליידע בכתב על גבי טופס לפניות הסטודנט
בדבר היחידה/ות שעליה/ן בחר/ה להיבחן.
המרצה האחראי על הקורס הוא :הרב גבריאל הרמן ,אשר יעמוד ,בתאום מראש ,לרשות
הסטודנטים בהסברה ובהכוונת יחידות הלימוד.
ניתן לשוחח עם הרב הרמן בפלאפון0523121453 :
אנו ממליצים לסטודנטים לא לדחות בחינות אלה לסיום שנות הלימודים.

