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 יאפרק
76 בכורות מכתא-י:

 יבפרק
80 מצרים לפסח ההוראותא-יג:
 דורות לפסח ההוראותיד-כ:

,
84

86 הפסח לחג ה' דברי את לעם מוסר משהכא-כת:
88 בכורות מכתכס-לו:
92 ממצרים היציאהלז-מב:
94 הדורות לכל הפסח קרבן דינימג-נא:

 בשלחפרשת

 ידפרק
96 סוף ים עד ישראל בני אחרי רודפים צבאו וכל פרעהא-סו:
100 נס בדרך העם את שיציל למשה, מבטיח ה'טו-יט:
100 בים טבעו והמצרים ביבשה, בחרבה, סוף ים את עוברים ישראל בנייט-לא:

 טזפרק
106 והשלו המןא-כא:
112 מן של כפולה מנה השישי ביום אספו ישראל בניכב-לו:

 יזפרק
116 ומריבה מסהא-ז:
118 עמלק מלחמתח-טז:

 יתרופרשת

 יטפרק
122 סגולה לעם נבחר ישראלא-ח:
124 סיני הר למעמד מתכוננים ישראלט-טו:
126 סיני הר מעמד לקראתטז-כה:

 כפרק
130 הדברות עשרתא-כב:
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הקדמה

 "דרכי על ומורים מדריכים מפקחים, מרצים, שונים: מגורמים שקבלנו החיוביים ההדיםלאחר
 לשמות". "דרכי עם לדרך יוצאים אנולבראשית"

 את לקרב נועדה היא המקראית. הלשון ובהכנת בקריאה המתקשים לתלמידים נכתבההמקראה
 לאחר והנאה. הבנה מתוך תורה ללמוד הדרך את לתלמידים ולסלול התלמיד אלהמקרא
 )כגון שונות מאוכלוסיות תלמידים בקרב לבראשית" "דרכי במקראה השמוש עם שנצברהנסיון

 התמלאו. שציפיותינו לדעת נוכחנו ועוד( למידה לקויי עולים, הרגיל, בחינוך אם מכתותתלמידים

 המקראהמבנה
 וכותרתה התוכן יחידתא(
 ימינו בלשון התוכן יחידת תממתב(
 המקראי הטקסט ושכתוב שמוד0
 המקראי הטקסטד(
 המקראי לטקסט מילוןה(
 ואיורים אגדה מדרשיו(

 פתוח(: הספר כאשר הנראים עמידים )שני הספר דף תבניתלהלן

טשטט
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 כותרת, ניתנת לקטע הנבחר. לקטע השייכים והפסוקים הפרק ציון את כוללת התוכן יחידתא(
 המרכזי. הרעיון אתהמשקפת

 ומתקשה המקרא, I7WS את להבין המתקשה ילד - ימינו בלשון התוכן *חידת תמציתב(
 את להבין יכול הילד היה לו הנלמד. הקטע תמצית את להבין מספר במשפטים יוכלבקריאה,
 משום רק המקרא, את לשכתב העזנו המקרא. לשכתוב מקום היה לא וכלשונה, ככתבההתורה
 התורה. עם להיכרות דרך לו לסלול ושאפנו המנכלות, כעל הילד של הקשיים את לפנינושראינו

 השכתוב מימינו העמוד. במרכז נמצא המקראי הטקסט - המקראי הטקסט ושכתוב עימודג(
 המקרא. מן הקשות למלים מילון ומשמאלו הלקסיקאלי, הפישוט ובדרך ימינובלשון

 עם תלמידנו של הראשונה הפגישה הלם את מרככים ומובנת בהירה בלשון והשכתובהשמוד
t1WS,מחסום את לפרוץ מקווים אנו זו בדרך המקראי. הטקסט אל להיפתח בידם ומסייעים המקרא 

 התורה להבנת צעד צעד ולקרבו המקרא, t1WS עם בפגישתו המתקשה הלומד, של הידועהייאוש
 התורה. אהבתמתוך

 אין רגילה, אוכלוסיה אל מכוונים שאיננו כיוון אך בתורה, חשוב הכל - המקראי התקסםד(
 אחת. לימודים כשנת באינטנסיביות אחד חומש ללמוד להספיקאפשרות

 את שאב המקראי הטקסט של השמוד אינטנסיבית. להוראה פרקים בחרנו דעת, שיקולמתוך
 הטקסט. בהבנת המסייעת הרמתי. שלמה פרופ' של הדידקטי השכתוב מעקרונותהשראתו
 מלמר, שהוא הפרקים מספר לגבי דעת שיקול מפעיל תלמידיו, לרמת בהתאם שהמורה,מובן

 האם המקרא, את רק ללמד האס בכותרותז רק להשתמש האס במקראה. השימוש אופןולגבי
 וכאיוריסז באגדות במילון, להשתמש וכיצד שמהסו את לשלב האם השכתוב? את רקללמד

 לתלמיד. להבנה קשות בעינינו שנראו למלים ביאורים מביא - המילוןה(

 לימור את העשרנו אנו ואף הדורות, בכל המקראי הסיפור את ליווה המדרש - אגרה מדרשיו(
 ולחוש להעמיק להזדהות, ללומד ומאפשר ומפרט, ממחיש ומפרש, מרחיב המדרש בעזרתו.המקרא

 המקרא. גיבוריאת
 באים במקראה המובאים המדרשים אין קפדניים. ודיון בירור לאחר נעשתה המדרשיםבחירת

 ולפי בחירתו לפי המדרשים את יילמד המורה המורה. על החביבים אחרים מדרשיםלדחות
העדפותיו.
 על לשמור השתדלנו זאת ועם המדרשים, את שכתכנו חז"ל, מדרשי של המיוחד הסגנוןבגלל

 במקורו. המדרש של tlwsnרוח
 המדרש. בעזרת להקנות שבקשנו הערך או הרעיון תמצית כותרת: מדרש לכלנתנו

 נעים! לימוד - כאחד ולמורים לתלמידים לאחל אלא לנוואין
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