
   מערך פרשה ודרשה

מערך שיעורי 'פרשה ודרשה'
מורים/ות יקרים/ות, 

מערך 'פרשה ודרשה' קושר את תהליך כתיבת הדרשה, והצעדים הראשונים לתוך עולם המבוגרים היהודי, 
עם היכרות וטיפוח קשר עם יהדות העולם. השיעורים יכולים להילמד כשיעורים בודדים או כמהלך מתמשך 

ועקבי. 

דגשים ומבנה

מערכי השיעור בנויים בצורה קבועה  – פתיחה ובמרכזה תרגיל כתיבה, למידה בחברותא המבוססת על . 	
מקורות מקראיים ומקורות בני זמננו, אסיף במליאה. 

עיון במקורות המקראיים  – הסוגיה המרכזית של כל שיעור נבחנת דרך מובאות מהמקרא. המקורות . 	
מגוונים ומרובים, במטרה לאפשר לכמה שיותר תלמידים/ות לאתר את ה-'פרשה שלהם' בשיעורים. כמו 

כן, מגוון המקורות נועד להציג את הסוגיה המרכזית באופן רחב ומורכב. 

לשיקול הדעת המורה לגבי כמות המקורות. ניתן לצמצם את מספר המקורות מבעוד מועד / לעבוד בשיטת 

ג'יגסו / להרחיב את מספר השיעורים המוקדשים לסוגיה. חשוב לעודד תלמידות ותלמידים המוצאים 

ציטוט מהפרשה שלהם להעמיק בתוכן. 

יהדות העולם  – הערך המוסף של המערך הוא ההזדמנות של כל נער ונערה לחשוב מחדש על מקומם . 	
בעולם היהודי. כחלק מתהליך הבירור הזהותי הזה, נכיר לתלמידים דמויות, מוסדות, ורעיונות על ושל 

יהודיות ויהודי העולם. חשוב להכיר לתלמידים שיח עכשווי, נקודת מבט חדשה, ולהזמינם להצטרף לשיחה 

החשובה המתנהלת בתוך העם היהודי היום. היכרות וידע הם צעד ראשון בדרך לאכפתיות ואחריות.

לימוד בחברותא  – אופן הלימוד של המקורות הוא חלק מהחינוך לתרבות יהודית-ישראלית. הלמידה . 	
בחברותא, המבוססת על שיח, דיון, העמקה, שאילת שאלות והכלה של מגוון דעות, היא מפתח להבנת 

הטקסטים, ולהפיכת התלמידים למשמעותיים זה עבור זו כפרשנים ובני פלוגתא. ישנה משמעות ללימוד 

בחברותא גם אם הוא קצר. עודדו את התלמידים לדון. הקפידו להסביר שלא חשוב להסכים זה עם זה, 

אך חיוני להקשיב זה לזה.

כתיבת דרשה  –בכל שיעור נקדיש זמן לכתיבה באמצעות תרגילי כתיבה. כמו כן, כל שיעור ייחתם בדיון . 	
רפלקטיבי על רעיונות ומחשבות שיכולים להיות חלק מהדרשות של התלמידים. חשוב לתת לתלמידים 

אפשרות להתנסות בכתיבה, לעודד אותם לבחור תכנים שיכולים להעשיר את הדרשה שלהם, וגם לנצל 

את הדברים שעולים בדיון על מנת להפוך את המרחב הכיתתי למעורר השראה לכתיבה, בעזרת לוח עליו 

ניתן לתלות את העבודות והתרגילים שמצטברים במהלך הלימוד.

מאחלים עניין, הנאה והצלחה.
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