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הנחיות לקראת המבחן החדש בלימוד עצמי:
תולדות פרשנות התנ"ך :היבטים הגותיים ,חינוכיים ומתודיים
יחידה א' :ראשית ימי הביניים
מחלקת רמי"ם גברים
מועד פסח תשע"ט
 .1החומר למבחן נמצא כולו בחוברת הניתנת לרכישה בחנות המכללון .אי"ה הוא יהיה
זמין להורדה כקובץ באתר tiny.cc/m0586605051
 .2המבחן מתקיים עם חוברת פתוחה ,אבל הוא לא מיועד להיות אנסין! קיום המבחן
עם חומר פתוח מקל עליכם בכך שאינכם נדרשים לשנן את החומר בעל פה ,אולם
ההנחה היא שעברתם על החומר לפני המבחן .לכן המבחן דורש מכם לגלות הבנה
של החומר ,ולא רק ידיעה .תשובה שנראית כהעתקה או ציטוט מהחוברת איננה
מזכה בניקוד רב .הקפידו להתנסח במילים שלכם.
 .3לא ניתן להכניס למבחן חומר עזר אישי .המכללה תספק חוברת נקייה לצורך המבחן
הזהה לחוברת ממנה למדתם ,אך ללא סימונים אישיים.
 .4מבנה המבחן
המבחן כולל שלשה חלקים:
חלק א' :שאלות רוחביות ()30%
בחלק זה  2שאלות .יש לענות על  1מתוך .2
השאלות בחלק זה עוסקות בנושא רוחבי שנידון ב  2-3מאמרים בחוברת .בכל שאלה
 3-4סעיפים.
לא תתבקשו לזכור באיזה מאמר נידון כל היבט של הנושא – בכל סעיף מצוין
המאמר הרלוונטי.
דוגמאות לנושאים פוטנציאליים :ההתמודדות עם הקראים ,פרשנות הגאונים,
מפעלו של רס"ג ,ועוד .דוגמאות נוספות ומיקוד יינתנו בע"ה במסגרת ההדרכה
המקוונת.
מקור חשוב לשאלות בחלק זה הוא המבוא ,הסוקר נושאים רבים הנידונים גם
במאמרים אחרים.
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חלק ב' :שאלות על מאמרים ספציפיים ()40%
בחלק זה  3שאלות .יש לענות על  2מתוך  .3כל שאלה =  20נקודות.
השאלות בחלק זה עוסקות כל אחת במאמר ספציפי (לא במבוא) .בכל שאלה 2-3
סעיפים .השאלות דורשות להציג הבנה כללית של המאמר או של נושא מרכזי בתוך
המאמר.
חלק ג' :שאלות קצרות ()30%
בחלק זה  4שאלות .יש לענות על  3מתוך  .4כל שאלה =  10נקודות.
השאלות בחלק זה עוסקות בנקודות ספציפיות מתוך המאמרים (כולל המבוא).
השאלות קצרות וממוקדות.

 .5במסגרת הלימוד שימו לב במיוחד למובאות ולציטוטים הרבים מדבריהם של
גדולי הפרשנים ,הפזורים לאורך המאמרים השונים .המבחן יכלול שאלות
שיתייחסו באופן ספציפי לקטעים כאלה ואתם תתבקשו להסביר את הקטעים
ו/או להתייחס לעקרונות הפרשניים המיושמים בהם.
 .6הקדישו תשומת לב מיוחדת למבוא ,העוסק בנושאים רבים .במבחן תהיה
התייחסות למבוא לפחות ב 2-שאלות.

 .7מפגש הדרכה מקוון תתקיים בתאריך שמתפרסם בנפרד .במפגש תינתן
הדרכה מפורטת וממוקדת ואסביר לאילו דברים יש לשים לב בכל מאמר.
כדאי וחשוב להשתתף בהדרכה.
 .8בדרך כלל אין חובה לקרוא את הערות השוליים.
 .9לפני שאתם עונים ,שימו לב מה בדיוק מתבקש מכם בשאלה .תשובה קצרה מידי
עלולה לפספס פרטים חשובים ,ובנוסף לכך בד"כ אינה מוכיחה שהתלמיד עיין
כראוי בחומר .מצד שני ,גם תשובה ארוכה מידי אינה אידיאלית ,שכן הוספת פרטים
לא רלוונטיים יוצרת רושם (אולי מוטעה) של חוסר הבנה .בנוסף לכך ,זמן המבחן
מוגבל ,וחבל לבזבז זמן על כתיבת פרטים שאינם נצרכים.
 .10אין שום צורך לענות על השאלות לפי הסדר.
 .11אל תנסו לענות על שאלות רבות יותר משנדרש .זה לא מוסיף נקודות ועדיף להשקיע
את הזמן בכתיבת תשובות מלאות לשאלות הדרושות.
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 .12כדאי בתחילת הבחינה לקרוא את כל המבחן ,לשים לב להנחיות ולדרישות של כל
שאלה ,לחשוב על איזו שאלות אתם רוצים לענות ,ולכתוב לעצמכם ראשי פרקים
לכל תשובה.
 .13אם יש שאלות נוספות אפשר בשמחה לפנות אלי.
בהצלחה רבה
איל גפן

