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אני
בשרשרת
הדורות

בהוצאת קרן תל“י

עיונים בפרשת השבוע
בראשית - שמות

על פי המתווה החדש של המקצוע 
“תרבות ישראל ומורשתו” 

מי אנחנו?
קרן החינוך למען בתי ספר תל״י — תגבור לימודי יהדות

תכנית תל“י נוסדה לפני כשלושים שנה, וכיום פועלים בארץ במסגרתה כ־150 
מוסדות חינוך; גני ילדים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר על־יסודיים. מטרת התכנית 

היא להעשיר את מסגרות החינוך הממלכתי בתכנים ובערכים יהודיים וציוניים.
לבתי ספר תל“י יש תכנית לימודים ייחודית )תשס“ה( המאושרת ומתפרסמת על 
ידי משרד החינוך. הספר אני בשרשרת הדורות הוא אחד הספרים מסדרת ספרי 
פרשת השבוע בהוצאת קרן תל“י, והוא נכתב על פי המתווה החדש של המקצוע 

“תרבות ישראל ומורשתו“ )תשע“א(.

אני בשרשרת הדורות
גיל מצוות: אחריות ומחויבות; פרשת השבוע והדרשה, מצוות, חירות ואחריות

הספר אני בשרשרת הדורות מציע קריאה אקטואלית בפרשת השבוע. בספר תמצאו 
דיון במושגים חשובים, במנהגים מן המסורת היהודית, במצוות ובטקסטים מגוונים 

הנוגעים לבני מצווה. כל זאת, אגב בירור נושאים הקשורים במחויבות, בקבלת אחריות 
ובתרבות ישראל.

מתוך מכלול הנושאים העולים בכל פרשה, בחרנו נושא אחד, ובו עוסקים כל המדורים — 
כל מדור מנקודת מבט אחרת. מבחר הנושאים ומגוון המדורים נועדו לסייע למתבגר 
הצעיר לראות את עצמו חלק מן החברה, אזרח נאמן ופעיל במדינת ישראל, וחוליה 

בשרשרת הדורות של העם היהודי. 
בשפה בהירה ובאמצעים ידידותיים, הקוראים הצעירים מוזמנים למסע מרתק אל 
הרבדים השונים של היצירה היהודית־ישראלית לדורותיה: משבילי המקרא, דרך 

מדרשי חז״ל )במדור נאה דורש(, פרשנות המקרא )במדור כתוב בפירוש( ועד ספרות 
עברית חדשה והגות כללית ויהודית בת־זמננו )במדור חומר למחשבה(. כמו כן יפגשו 

התלמידים במושגים הקשורים במסורת ישראל )במדור יש לי מושג( ויוזמנו לדון 
 בדילמות הקשורות בזהות ובאזרחות )במדור מצד שני(. 

חלק חשוב בתכנית עוסק בדרשת בת המצווה או בר המצווה וברלוונטיות שלה לחיי 
היום־יום של נערים ונערות במדינת ישראל בימינו )במדור מפרשה לדרשה ובמדור 

ותבאופן אישי(.
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