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בחינת הבקיאות  -דף מידע בסיסי – תש"פ
הסברים כלליים על בחינת הבקיאות:
הבחינה הנה כללית ואינה צמודה לאף קורס.
הבחינה מיועדת לכלל תלמידי החוג ומהווה תנאי קדם להשתתפות בסמינרים בשנה השלישית לתלמידי התואר
הראשון ותנאי לקבלה ללימודי התואר השני .ציון  60ומעלה מאפשר לתלמידי התואר הראשון השתתפות
בסמינרים .ציון  80ומעלה נדרש על מנת להמשיך לתואר השני במסלול המחקרי וציון  70ומעלה נדרש
למסלול העיוני.
ניתן לגשת לבחינה בכל שלב בתואר ולהיבחן בה מספר פעמים .הבחינה מתקיימת פעמיים בשנה :בינואר
ובספטמבר .התאריכים מפורסמים בלוח הבחינות.

לפני כל מועד בחינה יתקיימו שני מפגשים :הראשון מפגש שמטרתו להציג את המאפיינים הייחודיים
של בחינת הבקיאות ,במה היא נבדלת ממבחנים אחרים ומהי הדרך המומלצת להתכונן אליה .במפגש זה
תוצג שאלה לדוגמה ויוסבר באופן מפורט כיצד יש לענות עליה בבחינה .מאחר ואין בנמצא שאלונים
לדוגמה יש חשיבות רבה להנחיה זו .לאור ניסיון העבר ,הצלחה בבחינה כרוכה קודם כל בהכרת ובהבנת
הדרישות לכתיבת תשובה ראויה .המפגש השני יתקיים בסמוך לבחינה ויוקדש לשאלות הסטודנטים על
חומר הלימוד.
אנחנו ממליצים בחום להשתתף במפגשי ההכנה.
הרשמה לבחינה :במזכירות החוג או במייל philos@tauex.tau.ac.il :עד שבוע לפני מועד הבחינה.

מבנה הבחינה והנחיות כלליות להכנה לקראתה:
משך הבחינה :שלוש וחצי שעות
הבחינה מורכבת מחמש שאלות אשר מתוכן יש לענות על שלוש שאלות בלבד .כל שאלה מוקדשת
לפילוסוף/טקסט אחד מתוך רשימת הטקסטים לבחינה .משקלן של כל השאלות זהה.
רוב השאלות מורכבות מציטוט של קטע טקסט ומספר שאלות (לעיתים נדירות יינתנו שאלות פתוחות ללא
ציטוט ספציפי) .השאלות על-פי רוב מחולקות למספר סעיפים ודורשות לנתח את קטע הטקסט המצוטט תוך
הסתמכות ,במידת הצורך ,על הדעות הרלבנטיות של הפילוסוף המופיעות במקומות אחרים בחומר הקריאה.
ניתן לקרוא שאלה לדוגמה באתר החוג (יש לשים לב כי השאלה היא על טקסט שאינו מופיע ברשימת הקריאה
לבחינה).
הטקסטים הנכללים בחומר הבחינה הם חוליות מרכזיות בשלשלת היסטורית של התמודדויות פילוסופיות עם
בעיות מתחומי המטאפיזיקה ,תורת ההכרה ,תורת המוסר ופילוסופיה פוליטית .כהכנה נאותה לבחינה על
הסטודנטים/יות להכיר את עיקרי העמדה הפילוסופית שבכל אחד מהטקסטים ואת הבעיות המרכזיות עמן הוא

מתמודד .כמו כן על הסטודנטים/יות להכיר את הטיעונים המרכזיים באמצעותם מנסה כל אחד מהפילוסופים
להגן על עמדתו.
ככלל ,כל השאלות מתייחסות לטקסטים המקוריים ולעולם לא לפרשנות .לכן ,מומלץ לשים את מירב תשומת
הלב על המקור ולהשתמש במקורות המשניים באופן ביקורתי.
מאוד לא מומלץ להסתמך על סיכומי אינטרנט לקראת הבקיאות ו/או על מקראות למיניהן שמבטיחות לסכם את
חומר הבחינה .מקורות אלו אינם קשורים לחוג לפילוסופיה והם רצופים טעויות ואי-דיוקים.

המלצות לניסוח התשובות:
על התשובות להיות מנוסחות במבנה של חיבורים קצרים (בדומה לעבודות קטנות בקריאה מודרכת).
הקף תשובה 2–1 :עמודים.
על התשובה להתייחס באופן ענייני ,לשאלה מבלי לגלוש לתחומים לא רלבנטיים .עניינים לא רלבנטיים יפגעו
בציון .חשוב להקפיד על ניסוח בעברית תקנית ,בשפה בהירה ומגובשת .אופן ניסוח התשובה יילקח בחשבון
בעת קביעת הציון .ניתן ורצוי להכין טיוטה לפני שניגשים לכתיבת התשובה .לפני ההגשה יש למחוק את
הטיוטה באופן ברור.
רצוי לא להשתמש בתשובה בחלקים מתוך הציטוט שמובע בשאלה ,כי אם לנסח ולבאר את הדברים בשפה
שלכם/ן .ציטוט לעולם לא יבוא במקום הסבר.
רצוי לקרוא ראשית את כל הסעיפים לפני שפונים לענות .מכלול הסעיפים מעיד על-פי רוב על כיוון התשובה
המצופה.
יש לענות על הסעיפים לפי סדרם ,סעיף תשובה כנגד סעיף בשאלה ,ולא לאחד ביניהם.
יש להקפיד על כתב-יד קריא וברור.
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 .5קאנט :הקדמות לכל מטאפיסיקה בעתיד שתוכל להופיע כמדע ,פתיחה וסעיפים  .39–1תרגם א.יערי ,מאגנס,
עמ.122–1 .
 .6קאנט :הנחת יסוד למטאפיסיקה של המדות ,פרקים א-ב .תרגם מ .שפי ,מאגנס ,עמ'.131–18 .
 .7ניטשה :על אמת ושקר במובן החוץ-מוסרי ,בתוך דיוניסוס ואפולו ,תרגם י .גולומב ,הקיבוץ המאוחד ,עמ' 68-53
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הערות לטקסטים וספרות משנית
מטרת הביבליוגרפיה המצומצמת של ספרות העזר להלן היא להציע ספרות היכולה לסייע בהתמודדות
ראשונית עם הטקסטים של הבחינה .מניסיוננו ,מעיינים רוב הנבחנים בראש וראשונה בספרות העזר העברית,
גם אם זו אינה מוצלחת; אי-לכך מצאנו לנכון לעמוד כאן על יתרונותיהם וחסרונותיהם של ספרי העזר
שבעברית ,על-מנת שלא יראו הנבחנים כמספק מה שאינו כך.
כמו-כן יש בהמשך מספר הערות על התרגומים ,במידה ויש צורך בכך .התרגומים שצוינו למעלה הם
התרגומים העבריים שבהישג-יד ,אך אין כל חובה להסתמך דווקא עליהם .הטקסטים שיצוטטו בבחינה
יסתמכו על התרגומים הנ"ל ,אם כי יתכנו שינוים בתרגום שבבחינה אם התרגום המובא למעלה לא יימצא
מספק.
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