קול קורא – מיזם מסע אל הדרשה
שנה"ל תשע"ז
חל"ד  -מפעלים חינוכיים ,יוצאת ,זו השנה השלישית ,למיזם החינוכי" :מסע
אל הדרשה" .אנו קוראים לכם להצטרף אלינו ,ולקחת חלק בתהליך יצירת
הדרשה של בני ובנות המצווה בבית ספרכם.
מסע אל הדרשה הוא מיזם לקידום יצירת דרשה אישית ,כפי שבאה לידי ביטוי בתכנית
הלימודים בכיתות ו'.
מטרת המיזם לעודד בנות ובני נוער להכיר ולעסוק בפרשת השבוע האישית
שלהם ,כחלק מציון שנת המצוות בחייהם האישיים והמשפחתיים בדרכם אל
טקס בר/בת המצווה  -טקס ההתבגרות היהודי .זאת באמצעות כתיבת דרשה
אישית בשיח עם פרשת השבוע במועד ציון בת או בר המצווה.
השנה אנו רוצים לתת במה והוקרה גם לפרויקטים ויוזמות שלכם ,אנשי
החינוך ,שפיתחתכם ויזמתם כהעשרה ועיבוי לתהליך כתיבת הדרשות הקיים
בתכנית הלימודים .לדוגמה :למידה בין בתי ספר סביב דרשות ,כרטיסיות
משחק לערכים בפרשות ,עבודה במקביל על יצירה אמנותית המביאה לידי ביטוי פרשנות
אישית בפרשה .מוזמנים לשתף בכל פרויקט ויוזמה מוצלחים בשטח ,המעודדים את כתיבת
הדרשות של התלמידים בחיבור לפרשת השבוע שלהם.

תלמידי הכיתות בעלי הדרשות הבולטות והמובילות במסלול כתיבת הדרשה
יוזמנו ליום שיא חוויתי ומעשיר במוזיאון ארצות המקרא .אל היום הזה נזמין
גם את הצוותים החינוכיים שיזכו בהוקרה מיוחדת במסלול פרויקט מיוחד.

מטרות המיזם:
 .1לעודד את תלמידי כיתות ו' בבתי הספר הממלכתיים לעבור תהליכי למידה ,חשיבה
והתבוננות עצמית ,תוך חיבור אקטואלי ומשמעותי לפרשת השבוע שלהם.
 .2לעורר עניין בעיסוק בדרשה ובפרשת השבוע באמצעי ביטוי מגוונים כדוגמת:
כתיבה יוצרת ,מוסיקה ,ריקוד ,אמנות חזותית ,מיצג דיגיטלי  -בהתאם לבחירה,
לכשרון ולייחודיות של כל תלמידה ותלמיד.
 .3לתת במה והוקרה לפרויקטים ויוזמות בית ספריות ייחודיות להעמקת תהליך
כתיבת הדרשות האישיות תוך עיסוק בפרשות השבוע.

שלבי המיזם – מסלול הדרשות:
.1

בתי ספר שיירשמו למיזם במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר ייהנו
מהאפשרויות הבאות:
א.

 4שעות הנחייה וליווי של מנחה חינוכי מקצועי בתהליך יצירת הדרשה.

ב.

ערכת משחק לימודי להוראת החברותא בכיתה.
שימו לב!

ניתן לשלוח דרשות גם ללא הרשמה מוקדמת.

ההרשמה מתבצעת בטופס בקישור כאן באינטרנט

.2

במהלך שלושה וחצי חודשים ,תלווה/ילווה המורה את התלמידים ביצירת הדרשה
האישית .לצורך התהליך פתחתנו עבורכם את הכלים הבאים:
א .אתר מסע אל הדרשה
ב .הסבר על מבנה הדרשה ושלבי כתיבתה
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ג .מחוון ליצירת הדרשה (להורדה .קובץ )pdf
ד .חוברת לומדים פרשת השבוע המדגימה את תהליך המעבר מפרשה לדרשה
ה .סרטון הנפשה (אנימציה) לפתיחת הנושא
ו .סרטוני הנחייה על עבודה בחברותא ככלי בתהליך הלמידה
ז .ארבע שעות ליווי של מנחה מקצועי של חל"ד (לנרשמים מראש בלבד)
פרטים לתאום הנחיה בסוף המסמך הזה.

.3

בתום תהליך כתיבת הדרשות האישיות  -תהליך בחירה כיתתית ולאחר מכן
בחירה שכבתית של הדרשה שתייצג את בית הספר במיזם הארצי.
ההמלצה שלנו היא לבחור את הדרשה המייצגת באמצעות הערכת עמיתים.

.4

שליחת הדרשה שתייצג את בית הספר להערכה.
כל בית ספר רשאי לשלוח דרשה אישית אחת בלבד .אין צורך להוסיף קבצים על
הדרשה האישית .הנחיות מלאות יתפרסמו באתר המיזם.

.5

צוות מקצועי יעריך את כל הדרשות מכל הארץ ויאתר את הדרשות הראויות
ביותר לשבח.

.6

הכיתות של ארבעת כותבי הדרשות הראויים לשבח יוזמנו ליום חוויתי משותף
במוזיאון ארצות המקרא בירושלים .היום יכלול:


סיור חווייתי ייחודי בתערוכה "דוד וגוליית" העתידה להיפתח.



משחק אינטראקטיבי בנושא.



טקס חלוקת תעודות ופרסים לתלמידים.



חלוקת תעודת הוקרה ופרס ליוזמה הבית ספרית המובילה.

*** לאירוע יצטרפו צוותי בתי ספר בעלי פרויקטים ויוזמות ראויים להוקרה
מיוחדת במסלול בתי הספר  -פרטים על המסלול להלן.
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לוחות הזמנים ושלבי ההגשה במסלול הדרשות האישיות:

 29.9.2016כו' אלול ,יום חמישי
ההרשמה במסלול הדרשה האישית.
ההרשמה מתבצעת בטופס
בקישור כאן באינטרנט

[ההרשמה אינה מחייבת ,אך מזכה את ביה"ס
בהנחיה מקצועית ,ערכת משחק חברותא]

 ,12.2.2017ט"ז בשבט ,יום ראשון
ההגשה תעשה ישירות
למייל drasha@heled.org.il

מועד סופי להגשה

 ,20.2.2017כד' שבט ,יום שני
הכרזה על הדרשות הזוכות במיזם,
והכרזה על בית הספר הזוכה בפרויקט הייחודי.

 ,2.3.2017ד' אדר תשע"ז ,יום חמישי
יום שיא חגיגי במוזיאון ארצות המקרא.
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מסלול פרויקט/יוזמה להעמקה ולהרחבה של כתיבת הדרשה
השנה אנו פותחים במסורת חדשה ורוצים לתת במה והוקרה גם לפרויקטים ויוזמות שלכם,
אנשי החינוך ,שפיתחתכם ויזמתם כהעשרה ועיבוי לתהליך כתיבת הדרשות הקיים בתכנית
הלימודים .מוזמנים לשתף בכל פרויקט ויוזמה מוצלחים בשטח ,המעודדים את כתיבת
הדרשות של התלמידים בחיבור לפרשת השבוע שלהם.
דוגמאות מהשטח :כרטיסיות משחק להוראת ערכים בפרשת השבוע; חקר פרשות שבוע
בקבוצות של תלמידים משני בתי ספר; הפקת תערוכה של חקר חפץ משפחתי בשילוב
הדרשה האישית .אלו רק דוגמאות  -אתם מוזמנים להעלות רעיונות נוספים משלכם.

מטרות המסלול:
 .1מתן במה וביטוי לפרויקטים ויוזמות מוצלחות בשטח ,המעודדים את כתיבת הדרשות
של התלמידים בחיבור לפרשת השבוע שלהם.
 .2הוקרה לפרויקטים ויוזמות חינוכיות של צוותי בתי הספר ומוריהם.

הקריטריונים למסלול:
א .יכלול הרחבה והעמקה מעבר לתהליך כתיבת הדרשות הקיים בתכנית הלימודים.
ב .יוביל בסופו של תהליך לכתיבת דרשה אישית של התלמידים בהתאם למחוון.
ג .הינו יוזמה של מורה או צוות בית הספר.
ד .בפרויקט יש מרכיבים ייחודיים ומקוריים אשר מובילים לחיבור האישי של כל תלמיד
במסעו מהפרשה אל הדרשה.
ה .בפרויקט יקחו חלק פעיל קבוצת תלמידים ,כיתה או שכבה.
ו .יישום הפרויקט מתוכנן לשנה"ל תשע"ז.
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שלבי ההגשה במסלול הפרויקטים
 .1עד ליום שני  ,2.1.2017ד' טבת ,תשע"ז:
יש להגיש טופס הצעה לפרויקט (להורדה באיזור המורים של המיזם)
 .2עד ליום ראשון ,12.2.2017 ,ט"ז בשבט תשע"ז (מועד הגשת הדרשות האישיות):
א.

הגשת מסמך תיאור ותיעוד ביצוע הפרויקט/היוזמה (להורדה באתר לעיל).

ב.

אפשרות לתיעוד ויזואלי של התהליך או לתוצרים מיוחדים שלו עד למועד
השליחה.

ג.

רפלקציה בכתב של מספר תלמידים על התהליך אותו עברו ,וכיצד קידם
אותם בכתיבת הדרשה.

לתיאום פגישת הנחייה יש ליצור קשר עם:



ליאורה אילון



Liora.eilon@gmail.com

מחוז דרום
מחוז מרכז (החלק הדרומי :ראשל"צ,
חולון ,רחובות ,יבנה ,נס ציונה)

טל052-6236398 :

רחל אורנשטיין
Raquel@heled.org.il



מחוז ירושלים



מחוז תל-אביב
מחוז מרכז (החלק הצפוני)



מחוז חיפה
מחוז צפון



טל054-4744264 :

שושי כורם
Shocorem@gmail.com



טל052-4234128 :
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