בס"ד

מועדי מבחי ב.אד ומחשבת ישראל  -תשע"ט
שם המבחן

מועד

הקדמות בתנ"ך

פשוטו של מקרא

מחשבת ישראל -לימוד עצמי

תאריך

שעה

ציון עובר הערות

א

כ"ה כסלו 55 11:00 3/12/18

מפגש הדרכה  -חובה! כ' חשון  29/10/18בשעות 18:00-19:30

ב

ג' ניסן

8/4/19

55 11:00

מפגש הדרכה  -חובה! י"ג אדר א'  18/2/19בשעות 18:00-19:30

ג

ד' אב

5/8/19

55 11:00

בשעות 18:00-19:30

א

כ"ו כסלו 55 11:00 4/12/18

ב

ד' ניסן

9/4/19

55 11:00

ג

ה' אב

6/8/19

55 11:00

א

כ"ז כסלו 55 11:00 5/12/18

ב

ה' ניסן

55 11:00 10/4/19

ג

ו' אב

7/8/19

מפגש הדרכה  -חובה! כ"ט אייר 3/6/19

קורס הכנה למבחן  -רשות! כ"ה  -כ"ט תמוז  28/7-1/8/19בשעות 9:00-13:00

בכל מועד יתקיימו מבחנים בכל יחידות הלימוד.

55 11:00

חובה להירשם למבחנים
וכן למפגש הדרכה למבחן בהקדמות בתנ"ך ולקורס הכנה למבחן בפשוטו של מקרא
אצל גב' חנה גרוס – מזכירת לימודי יהדות במייל 99999cg@gmail.com

בהצלחה!

מבחן בהקדמות לתורה
תלמידה סדירה תוכל לגשת לבחינה משנה ב' ומעלה.

הנחיות
לימודיכם הארוכים )ואנו תקווה הפוריים( ,באופן טבעי מטרתם כפולה היא:
לימוד עצמי ואינטנסיבי של חומר רחב ומעמיק ,לצד הכרת מקורות קלאסיים רבי
חשיבות לכל הפונה להוראת תנ"ך
במסגרת הבחינה ,תתבקשו להוכיח ידיעה רחבה והבנה עמוקה של ההקדמות
הנלמדות .לימוד נכון יסייע בידכם להכיר ולהבין את החומר כראוי ,ולעבור את
הבחינה בהצלחה.

אנו ממליצים לתת את הדעת בכיוונים הבאים:
 הכרה טובה של הטקסט .יכולת לזהות ולבאר משפטי מפתח בתוכו.
 השוואת דברי הפרשן בהקדמות השונות שלו .זיהוי נושאים ומתודות
אופיינים לו כפי שהם מתגלים במקורות השונים.
 השוואת דברי פרשנים שונים לאותו חומש ו/או באותו נושא ,עמידה על
הבדלים ומשמעותם.
 שימת לב לרקע ההיסטורי ,החברתי והתרבותי בו פעל הפרשן ,והשלכותיו
לפירושו.
 יחסם של הפרשנים השונים לשיטות הפירוש המקובלות )פשט ,דרש ,סוד
וכו'( ,במה יבחרו? את מי יעדיפו? מה ידחו? ומאילו טעמים?

ניתן לרכוש במכללון חוברת )מטעם המכללה( בה מרוכז כל החומר למבחן.
המזכירות האקדמית.

ציון עובר בבחינה –  55נקודות
חומר עזר – אין

