לפניכם מחוון שישמש אתכם לכתיבת דרשה אישית .במהלך כתיבת הדרשה שימו לב להנחיות המופיעות תחת
הכותרת "חלקי הדרשה" ובתוך כך ,גם ל"עיקרי התוכן".
על הדרשה להיות מנוסחת ברצף ,תוך חיבור בין הפסקאות השונות ,וללא כותרות משנה או תמונות.

בהצלחה.

מחוון לכתיבת דרשה אישית
חלקי הדרשה

נושאים


התייחסות למשמעות
השם



התייחסות לתחביבים



אירועים ומועדים בתאריך
הלידה שלי (עברי  /לועזי)
כיצד חגגו בת/בר מצווה
במשפחתי

בגרות ואחריות



זכויות וחובות כבוגרים

פרשת השבוע



מהי הפרשה שלי?



פרשנות

קצת על צמי ,שמי
ותאריך הלידה
שלי

קשר משפחתי



אני והפרשה שלי


חיבור ערכי

עיקרי התוכן







הסבר למשמעות השם ,מדוע ניתן לי ,סיפוק משפתי סביב השם.
אם השם תנ"כי  -מהיכן הוא בתנ"ך ומה משמעותו בהקשר התנ"כי?
כיצד אני מתחבר כיום למשמעות השם?
מהם התחביבים שלי?
מה ניתן ללמוד מהתחביבים על עצמי (תכונות אופי ,העדפות ,כיוון אישי).
התייחסות לחג או לאירוע היסטורי משמעותי שקרה בתאריך הלידה (עברי או
לועזי) והקשר שלהם לדרשה.
התייחסות לחגיגת בת/בר מצווה של אחד מההורים או מהסבים/סבתות .מהן
נקודות הדמיון ו/או השוני מהתכנית לבר/בת המצווה שלי?



איך אני מבין/נה את הזכויות/החובות שלי כבוגר/ת?



דוגמא למעשה של לקיחת אחריות אישית המעידה על תהליך הפיכתך
לבוגר.



ציון שמה ומיקומה של הפרשה בתורה



תיאור קצר של תוכן הפרשה




ציטוט של פסוקים מהפרשה ,שמדברים אלי.
איך הפסוקים קשורים לחיי?



פרשנות של פרשן אחד או שניים על הפסוקים הנבחרים.



דעתי על הפרשנות שהבאתי על הפסוקים ,או פרשנות שלי לפסוקים אלו.



ערך נבחר מתוך הפסוקים ,שהייתי רוצה עליו לקחת אחריות וליישם אותו
בחיי.
איך קשור הערך לפסוקים מהפרשה?
הֶ סבֵּ ר :מדוע בחרתי דווקא ערך זה? למה חשוב לי ליישם אותו בחיי? איך
אני מתכוון ליישם אותו.
מעשה ערכי שכבר עשיתי ואשר קשור לפרשה שלי – מה המעשה? איך הוא
קשור לפרשה?
הכרת תודה לסביבה שתמכה בי – משפחה ,חברים ,מורים
על מה אני מודה להם?







תודות




הערכה כללית על כתיבת הדרשה ועריכתה (שטף ,מקוריות ,חיבור אישי ,העמקה)

הערכה

