
 

 שמותפרשת 

 
 
ִנית ּפּוָעה" ם ַהשֵׁ ם ָהַאַחת ִשְפָרה ְושֵׁ  (ו"ט', א, שמות)" ַויֹּאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלדֹּת ָהִעְבִריֹּת ֲאֶשר שֵׁ

 
 :י"כותב רש. המיילדות העבריות נקראות שפרה ופועה

  ש שמשפרת את הולד"זו יוכבד ע -שפרה 

 פועה ל, (שם)ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה זו מרים על שם שפועה  -עה פו '
  ...צעקה 

הגנה מפני , דהיינו תזונה נכונה, האחת דואגת להטבת מצבו הגופני של התינוק -שפרה ופועה משלימות זו את זו 
, שעה שהוא בוכהתפקידה להעניק לתינוק חום ואהבה ולהרגיע אותו ב, ופועה. הקור והחום ושמירה על בריאותו

 .להאיר את נשמתו -בנועם ובעדינות 
 -האדם זקוק כל ימי חייו לאורן ולמידותיהן של שפרה ופועה . מלאכתן של המיילדות אינה מסתיימת בגיל הרך

. מצד הסובבים אותוסבלנות ופיוס , אהבה ,חוםהוא צריך במקביל דהיינו שיפור מצבו הגופני החומרי והבריאותי ו
 .כך יחיה חיים רגועים ושלווים מלאי אהבה ואמונה וביטחון מתוך

 הרב דב ביגון/ לכלל ולפרט  -מידותיהן של שפרה ופועה : מעובד מתוך

על תפקידה של אך בעיקר אמונים  ,למצבו הפיזי של התלמידלדאוג , לתפקיד שפרה מידי פעםנדרשים אנחנו המורים 
, אך יחד עם חוםבתחום החינוך הלשוני ת לתלמידים את הידע הכלים אנו נדרשים לת. "מדברת והוגה לולד"פועה ש
ב לא רק דרך ההישגים הלימודיים אך "חשוב שנתבונן בממצאי המיצ, תכמורים לעברי. סבלנות ומאור פנים, אהבה

 .ס בכלל"גם בעמדות של התלמידים לגבי המקצוע בפרט ובי

 :ולענייני דיומא

זו . התגובות היו מרגשות מתמיד. משתתפות הרבותישר כוח ל -"מנהיגות פורצת דרך"מפגש וירטואלי  .1
המעוניינות בחומרי השיעור . הזדמנות שוב להודות לזהבה פלד וליעל שער שמצליחות לחדש כל פעם מחדש

 comzehavapeled@gmail.: יכולות לפנות לזהבה פלד בכתובת

 

. ד"הפיקוח על הגיל הרך בחמ ה שחובר במסגרת"מצורף סיפור על הרצי  - ה לגיל הרך"סיפור  אודות הרצי .2
לקריאה בקול של המורה או לקריאה עצמית של ס היסודי "הסיפור מתאים לכיתות היסוד בביה

 . התלמידים

יום "כ, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה ,א בטבת"הוכרז יום כ, ממשלההבהתאם להחלטת   - יום העברית .3
כלפי לשון הקודש  ינושל תלמיד הוקרהאהבה והה העצמתבמהלך כל השנה על  אנו עמלים. "הלשון העברית

ב חוזר "רצ. למידה ויצירה, לצרכי תקשורתאודות השפה והדרכים להשתמש בה פיתוח הידע במקביל ל
 .ייניםמענל שפורסם אתמול הכולל קישורים "מנכ

 

 וחודש טוב בת שלוםש                                                       
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