
 

 חיוית פרש

                 .ומברך אותם אחד אחד קורא לבניוכ "אח, תחילה מברך את בני יוסף . פרשת ויחי עוסקת בברכת יעקב 
ְקָרא ַיֲעקֹב ֶאל" יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר-ַויִּ ים-ָבָניו ַויֹאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאגִּ ית ַהָימִּ ְקָרא ֶאְתֶכם ְבַאֲחרִּ  ...('א, ט"מ, בראשית) "יִּ
ְמֵרי ָשֶפרנַ " י ַאָיָלה ְשֻלָחה ַהנֵֹתן אִּ  (א"כ, שם")ְפָתלִּ

ֶפר –הביטוי   ִאְמֵרי שָׁ

  א"ט פסוק כ"בראשית פרק מ-מקור הביטוי

 " אילה שלוחה הנותן אמרי שפר נפתלי"נפתלי יעקב מברך את  -הביטוי בהקשר לפרשה

אלא קילוסים מיוחדים , כלומר לא רק סתם שבח, ים ושבחאמרים נא -" אמרי שפר"אצל נפתלי מובא שהוא יאמר 
                                                                                                         (. כפי שראינו בשירת דבורה)' כגון שירה וכו

השיר מצד אחד מבטא . ך של אמרי שפר ושירמגיע בדרה כוח הדיבור הגבוה הוא-הביטוי העיקרי שבו מבוטא השבח 
שהשראה , הוא גם ביטוי להופעה עליונה של כוח הדיבור, מצד שני אולם, "גשמיות"ה אתבהרמוניה הצלילית שלו 

כך ראינו ששירת דבורה מושרת על ידה . השראה המביאה לביטויים נעלים של כוח הדיבור, נשמתית כבר שזורה בו
 (אתר לתורה ומנהיגה/מעובד מתוך הרב שמעון אור)  .ורה עליהמכוח ההשראה הנבואית שש

 הביטוי בשפה העברית    

ְמָרה :מילים נרדפות .דברים הנעימים לאוזן, דברים נאים ונמלצים" אמרי שפר" י ָחְכָמה, אִּ ְמַרת ָכָנף, ָאְמרִּ                                                                   .ועוד אִּ

הן , על כולנו לשפר את יכולת הביטוי שלנו. השימוש הנאה בשפה –"ספראמרי "ל גם כ"דורשים חז" אמרי שפר"
השפה  מבנהב התבוננותהשפה נעוץ ביפור ש .ללמוד לדבר באופן רהוט ולהתנסח באופן מלוטש, פה והן בכתב-בעל

 (אתר גל עיני/מתוך ניר מנוסי) בנייניה ו

                    

 :ולענייני דיומא
מורות . יום העיון זכה להצלחה רבה' ברוך ה -"ד"ס היסודי בחמ"ארגז כלים להוראת ספרות בבי"יום עיון  .1

-כיתות ב -'נא לציין סדנא א. ל ואשלח"שהשתתפו ומעוניינות במצגות של יעל זהבי יכולות לפנות אלי בדוא
 .'ו-'כיתות ד -'ג או סדנא ב

או בתחילת  2112בחודש דצמבר  ות בעברית יועברו ראשונהת הערכה ומשימ -בעברית משימות הערכה .2
לצורך בדיקת התקדמות הלומדים והתאמת תהליכי , (1/ל עג"כמפורט בחוזר מנכ) 2112חודש ינואר 

נא לפנות (. כולל טופס אקסל ומחוון)' השבוע נשלחה המשימה לכיתות ב. למידה לנתוני ההערכה–ההוראה
 .הכוללב המתווה "רצ .למדריכות הבית ספריות לפרטים נוספים

ן בתי ספר המצטיינים יחל הסבב השנתי של הגביע הנודד בי' בראש חודש אדר ב -ד"גביע נודד תשע .2
השנה הוספנו את נושא שיתוף ההורים לרשימת התבחינים הבסיסיים . בפעילות לעידוד הקריאה להנאה

 .ב"פירוט נוסף ברצ. למגישים מועמדות למנחה המחוזית
". מרוץ הצבי"חנוכה עבר וכעת הזמן להוביל תהליכי הוראה להשתתפות מירב התלמידים ב -מרוץ הצבי .2

 .נא לשלוח למנחה המחוזית. גמאות לכרזות שהוכנו בבית ספרךנשמח לקבל דו
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