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שירת    הים
יָרה ַהזֹּאת...  )שמות טו, א( ה ּובְנֵי יְשָׂרֵאל    ֶאת ַהִשּׁ ֹ ֶשׁ יר מ ָאז יִָשׁ

השבת שקוראים בה את פרשת בשלח היא אחת השבתות המיוחדות והשמחות ביותר בשנה. 
זו גם  במרכזה של פרשת השבוע עומדת שירת הים, ועל שמה מכונה השבת: “שבת שירה“. 

השבת הסמוכה לט“ו בשבט – ראש השנה לאילנות.

לאחר שנסוג הים, הלכו בני ישראל ביבשה, והמים להם כחומה מימינם ומשמאלם. לאחר מכן 
הודו משה ובני ישראל לקדוש ברוך הוא בשירה גדולה. מרים, אחות משה ואהרון, לקחה את 

התוף בידה והובילה את הנשים בשירה ובמחולות.

הודו לה׳ כי טוב!
פסוקים רבים מהתפילה אנו שרים בבית הכנסת ובגן בכל יום. נוכל לשאול את הילדים:

אילו שירים אתם אוהבים לשיר במיוחד בתפילה?

מתי עוד אנו שרים בגן?

מתי אתם שרים עם בני משפחתכם בבית?

בשלח 

לגננות
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פרשה על המפה
בפינת המעמד מצוירים תווים, נספר לילדים מהם 
הפעילות  בעקבות  בהם.  משתמשים  ומתי  תווים 
פי  על  המעמד  את  לעטר  הילדים  יוכלו  והשיח 
רצונם. המעמד יוכל  לסייע להם לשתף מחוויותיהם 

בגן בשולחן השבת.  

שירת    הים
יָרה ַהזֹּאת...  )שמות טו, א( ה ּובְנֵי יְשָׂרֵאל    ֶאת ַהִשּׁ ֹ ֶשׁ יר מ ָאז יִָשׁ

“ַהלְלוּהוּ ּבְתֹף וָּמחוֹל“
)תהילים קנ, ד(

שלהם  הקשר  את  ביטאו  ומרים  משה  רק  לא 
מקום  ישנו  לשירה  בשירה.  הוא  ברוך  לקדוש 

חשוב ומשמעותי בחיינו.

עבודת בית המקדש הייתה מלווה בשירת הלווים 
ישראל  חכמי  חיברו  שונות  בתקופות  ובנגינתם. 
שירים ופיוטים, ואלו עברו מדור לדור, ואנו שרים 

אותם גם היום.

רבי  כאלה:  שירים  שחיברו  לחכמים  דוגמאות 
שלמה אבן גבירול, רבי משה אבן עזרא, רבי יהודה 
הלוי, רבי יעקב אבו חצירא, ה“בן איש חי“, הראי“ה 

קוק, הרב שלמה קרליבך ואחרים.

ובחגים  חודשים  בראשי  נוהגים  רבות  בקהילות 
ההלל.  בתפילת  התהילים  מזמורי  את  לשיר 
ההלל  ממזמורי  כמה  בוודאי  מכירים  הילדים 

ששרים בגן.

האם אתם אוהבים לשיר? מי במשפחה שלכם  
אהב לשיר ?

מדוע לדעתכם שרים בתפילה?

מרים הנביאה
ַהֹּתף  ֶאת  ַהְּנִביָאה...  ִמְרָים  “ַוִּתַּקח 
ַאֲחֶריָה  ַהָּנִׁשים  ָכל  ַוֵּתֶצאָן  ְּבָיָדּה, 
טו,  )שמות  ּוִבְמֹחֹלת“  ְּבֻתִּפים 
א(:  ט,  )תענית  חז“ל  אומרים  כ(. 
)מנהיגים(  פרנסים  “שלושה 
)ביציאת  לישראל  עמדו  טובים 
ואהרן  משה  הן:  אלו  מצרים(, 
ומרים“. בפרשתנו אנו לומדים על 
יכולתה  ועל  מרים  של  מנהיגותה 
לסחוף ולהוביל את הנשים אחריה 

בשירה, בתופים ובמחולות.

 מה מוסיפים כלי נגינה לשירה?

 אילו כלי נגינה יש לנו בגן? אתם 
מכירים כלי נגינה אחרים?

משפחה  בני  לכם  יש  האם   
הם  כלים  באילו  לנגן?  היודעים 

מנגנים?

כלי  את  לילדים  להוציא  כדאי 
שירים,  יחד  לבחור  שבגן,  הנגינה 
כלי  בליווי  אותם  ולרקוד  לשיר 
הנגינה. נוכל לציין שישנם תופים 
ולשאול  מרים“  “תופי  המכונים: 
הם  לדעתם  מדוע  הילדים  את 

מכונים כך.

פרשת בשלח

פרשת בשלח
הורים יקרים!

“ָאז ָיִשׁיר ֹמֶשׁה ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהִשּׁיָרה ַהזֹּאת...” )שמות טו, א(

השבת אנו קוראים בבתי הכנסת את פרשת בשלח. שבת זו היא אחת השבתות המיוחדות והשמחות ביותר בשנה. 

במרכזה של הפרשה עומדת שירת הים, ועל שמה מכונה השבת: “שבת שירה“. זו גם השבת הסמוכה לט“ו בשבט 

– ראש השנה לאילנות.

סיפרנו לילדים שלאחר שנבקע הים לשניים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים וניצלו מהמצרים, הם הודו לקדוש 

ברוך הוא בשירה ובשמחה גדולה. גם נשות ישראל יצאו בשירה, בנגינה ובמחולות בהובלת מרים הנביאה. ראינו 

שגם אנחנו בגן אוהבים לשיר ואף שרים חלקים רבים מהתפילה. חשבנו יחד מה מוסיפים כלי הנגינה לשירה שלנו 

וניגנו יחד ב“תופי מרים“ ובכלי נגינה אחרים שבגן, שרנו ורקדנו יחד.

הילדים ודאי ישמחו לשיר איתכם בשולחן השבת קטעים משירת הים ומתפילת ההלל הנאמרת בראשי חודשים 

ובמועדי ישראל.

שבת שלום!

 שיר: בצאת ישראל
יהורם גאון

 שיר: בצאת ישראל
עמיר בניון

פרשת בשלחבשלח 


