
 

 ד  "בס

 לך לךפרשת                                 

 ('א' יב, בראשית) ְלךָ -ֶלְך , ַאְבָרם-ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל

                                                                   הציווי נאמר בלשון הליכה כדי ... לך לך: מצאתי רעיון המתייחס ללשון הציווי 
                                                               , הכלל הוא. אל יעודנו ולהתקדם תמיד בדרך  שנבין היטב שתפקידנו ללכת

                                                                               ,ותמיד צריך להיות הולך ומתקדם מקומו שבעבודת הבורא אסור לאדם לעמוד על
                                                               גשמיים שאפשר לעצור ולעמוד שלא כמו בעניינים. ושנה בכל שנה, בכל רגע ורגע

   . לו לירידה בעניינים רוחניים אם אדם עומד במקומו זה כבר נחשב, במקום

                                                                    לא לעשות רק את מה . גם אנו משתדלים ללכת ולהתקדם , ולעולמנו החינוכי
                                                                א כשנת "ההכרזה על שנת תשע .שעשינו בשנה שעברה אלא להוסיף ולהתקדם

                                                                                                                                                                 .  מנת לנו התחדשות והתקדמותהשפה העברית מז

 :ולענייני דיומא

יתקיימו תוכניות מיוחדות ברמה ארצית  במסגרת שנת השפה העברית -בחינוך הדתי -שנת השפה העברית

פעילויות אלו נבחרו הן בהיבט ייחודיות . ד"בחמ הוחלט על מספר פעילויות מיוחדות, בנוסף.  ברמה מחוזיתו

חשוב לציין שפעילויות אלו יחולו לאורך . העברית כלשון הקודש והן בהתאמה לצרכים שזוהו ברמה מערכתית

המנחות המחוזיות וצוותי ההדרכה ידריכו את צוותי . כו גם מעבר לשנה זושנת הלימודים והמטרה היא שימשי

 .המורים במקביל לחומרים שיפורסמו

תתרחב לכל בתי הספר , בהמשך למהלך שהחל כניסוי בשנה שעברה -קידום קריאה בחומש ובתפילה .1

לתהליך זה ילווה תהליך משוב ואיסוף . מדויקת ומוטעמת בחומש ובתפילה, הפעילות לקידום קריאה שוטפת

 . נתונים

שיריים מסורתיים ופיוטים , הכוללת שירי תפילה" מזמור שיר" חוברתעל  תמבוסס ניתתוכה -  "מזמור שיר" .2
מקנה משמעות לחווית השירה והנגינה ותורם , ההנחה היא שהחיבור בין הניגון ללימוד. בנושאים מגוונים

 .איילה רייכרט, ד"ר המוזיקה בחמ"מפמבשיתוף  .הטקסטים להבנת היסודות הרעיוניים של
. ס"בבי "הצעה לספר"הכנסת תתן חסות לאירועי , במסגרת אירועי שבוע הספר העברי - הצעה לספר .3

באירועים יתארחו חברי כנסת במחוזות וכן . הפי בחיר-קראו קטעי ספרות ושירה עלובמסגרת האירועים י
 .טלי יניב' דר, ד"ר ספרות בחמ"בשיתוף מפמ. המרכזי שיתקיים בכנסתנציגי תלמידים יתארחו באירוע 

. במהלך השנה יתקיימו מגוון פעילויות לעידוד הקריאה להנאה כחלק משגרת ההוראה -חמד של ספר  .4
קוראים "תתקיים פעילות , ס מצומצם"במספר בי. ספר מצטיין בכל מחוז-ח בית"במסגרת זו יבחר מידי ר

 (.ל"הנפוץ בחו" ספונסרים"מבוססת על מודל )ן ערך הנתינה לבין חוויית הקריאה המשלבת בי" ותורמים
במקביל תתקיים ". עופרים"במהלך השנה תיערך תחרות כתיבת סיפורים במסגרת תוכנית  -מרוץ הצבי .5

בפורום זה הילדים מפרסמים את יצירותיהם ". הסופרים הצעירים"פעילות אינטרנטית במסגרת פורום 
 . זהבה פלד' בהובלת גב" עופרים"התוכנית בשיתוף עמותת . וב מחברים ווירטואלייםומקבלים מש

ניתן . מידי שבוע תתקיים פעילות להעשרת אוצר המילים המתבססת על פרשת השבוע -שפה בפרשה .6
 .תבוא לידי ביטוי בסביבה הלימודיתהפעילות . לשון מתוך הפרשה -ביטוי או צירוף, פתגם, לבחור ניב

 .תפורסם כרזה מעוצבת לרכישה לבתי ספר המעוניינים, חשבת בצלאלה מ"בפסג
תפורסם יחידת הוראה למורים ויתקיימו פעילויות לקידום יכולת התלמידים להכין ולהעביר  -הדרשן הצעיר .7

הכנת , (בדגש על קריאה)חומרים  איסוף: התהליך כולל מספר שלבים. דבר תורה בהקשר לפרשת השבוע
 .לאחר ההתנסות ייערכו תהליכי הערכה ומשוב(. דיבור)פ "הכנה ואימון להצגה בע( הכתיב)הטקסט הדבור 
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