
 בס"ד

 

 סטודנטים יקרים!

 )ברכות ח'; א'( "מיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה"

 

 על בחינות הבקיאות בהלכה

 

כדאי לשים לב בעת הלימוד  ,לכן .בנוי ברובו בשיטה של שאלות סגורות או סגורות למחצהבקיאות המבחן 

 לפרטים הבאים, עליהם אתם עשויים להישאל.

 

 כללים הלכתיים המשפיעים על פרטי הלכות. .1

מעלין בקודש וכו', מברך עובר לעשייתן. ניתן לזהות כללים אלו כאשר הם בתוך מרכאות או  )כגון:

 כאשר חוזרים מספר פעמים בסעיפים עוקבים(.

מושגים מרכזיים הנוגעים לנושא. )חלק מהם תתבקש להגדיר/להסביר במילים שלך כגון: מפטיר,  .2

 עין שבע(.מ

 הלכות תפילה העוסקות במי שטעה או שכח קטע מסוים,  כיצד ינהג. .3

 הלכות העוסקות בחילופי מנהגים בין העדות. .4

 הלכות הנוגעות לנשים, או הלכות הנוגעות לילדים. .5

 

אין טעם לקרוא בבת אחת פרקים רבים, הדרך האופטימלית היא לקרוא מדי יום כמה סעיפים באותו נושא 

או פרק קצר.  לשחזר בע"פ את פרטי ההלכות, או העקרונות שהוזכרו בו. למחרת לרפרף שוב על ההלכות 

 ולהמשיך לקטע הבא.

  

 החומר למבחני הבקיאות

 קיצור שולחן ערוך "מקור חיים", הרב ח"ד הלוי )מנוקד(

 לבחינה.בחינת הבקיאות מתקיימת עם חומר סגור ואין להכניס כל חומר עזר שימו לב! 

 נ"ג.-ל"ב, ל"ז-י"ח, כ"ז-ה', ט"ז-פרקים א' סדר היום וברכות יחידה א'

 פ"ט.-פ"א, פ"ג-ס"ה, ע"ג-פרקים נ"ו שבת ופסח יחידה ב'

 קי"ד )פרט לפרק צ"ט(.-פרקים צ' חג ומועד יחידה ג'

קמ"ד, -קמ"אקל"ט, -קי"ז, קכ"ד, קכ"ה –פרקים קט"ו  חינוך, צדקה, אבלות, ממונות יחידה ד'

 קנ"ב.-קמ"ו, קמ"ט

בחור שלוש מתוך )באפשרותכם לעליכם לעבור בהצלחה שלוש מתוך ארבע היחידות עד סוף השנה השנייה. 

 ארבע היחידות הנ"ל(

 דקות 60משך הבחינה: 

 

 להלן מועדי הבחינות לשנה"ל תשפ"א:

רק במועדים קבועים. ניתן לגשת ליחידה  )גם בתקופת הקורונה(יתקיימו  במכללה בחינות הבקיאות בהלכה 

 אחת בכל מועד.

 14:00( יום ג' שעה 22.9.20ד' בתשרי )

 17:30( יום ג' שעה 24.11.20ח' בכסלו )

 17:30( יום ד' שעה 23.12.20ח' בטבת )

 17:30( יום ג' שעה 16.2.21ד' באדר )



 17:30( יום ד' שעה 26.5.21ט"ו בסיון )

 למצוא כל השנה באתר המכללה()את מועדי הבחינות תוכלי 

 

יש לעקוב אחרי פתיחת הרישום . לפני מועד הבחינהההרשמה למבחני הבקיאות נפתחת שבעה שבועות 

 באתר המכללה.

ניתן לבטל את ההרשמה באתר המכללה עד שבוע וחצי לפני מועד קיום הבחינה. במידה ונוצר צורך לבטל 

 עד הבוקר של הבחינה. אחרי סגירת הרישום, תוכלו לפנות אלי במייל

סטודנט שלא יודיע ולא יגיע לבחינה יקבל מכתב ובו יתבקש לנמק את היעדרותו תוך שבועיים מיום קבלת 

 במידה ולא הגיב תחסם האפשרות שלו להיבחן ביחידה זו בשנה"ל המדוברת. המכתב. 

 מומלץ לסיים את מבחני הבקיאות בשנתיים הראשונות. 

 מועד מיוחד של מבחן בקיאות. כל על ₪  50ים של שנה ד' ומעלה בקנס של נטהחל מתשפ"א יחויבו סטוד

על כל בחינת בקיאות שיבחנו  ₪ 50ים של שנה ד' ומעלה בקנס של החל מתשפ"ב ואילך יחויבו סטודנט

 .כולל המועדים שנקבעו בלו"ז האקדמי

 

 frishjud@gmail.comלכל פניה ובקשה ניתן לפנות אלי במייל: 

 בקשות מיוחדות יש להפנות לוועדת סטטוס. 

 

 )תהילים א'; ג'( "וכל אשר יעשה יצליח"

 בהצלחה רבה!

 יהודית פריש
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