
ופסוק ‘ ה-‘א' שופטים פרק ד:לפי מנהג האשכנזים -הפטרה-שבת שירה -הפטרה לפרשת בשלח
  א"ל-‘א', שופטים פרק ה: לפי מנהג הספרדים. א"ל

ירָאז " ת  ָישִׁ ה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ יָרהֹמשֶׁ יָרהַויֹאְמרּו ֵלאֹמר , ַליהָוה, ַהזֹאת ַהשִׁ ַליהָוה ִכי ָגֹאה  ָאשִׁ
 (. 'ו א"ט, שמות) "ָגָאה

 (. 'ג', שופטים ה" )להי ישראל-א' אזמר לה, אשירהאנכי ' אנכי לה"
ירעּוִרי ַדְבִרי  עּוִרי עּוִרי ְדבֹוָרה עּוִרי"  (.ב"י', שופטים ה) "שִׁ

  שירה -המילה 
היא השבת שקוראים בה את פרשת בשלח ושירת הים שירה שבת  -הקשר בין הפרשה להפטרה

שתיהן מהוות , המשותף לשירת דבורה ולשירת הים בולט לעין. ובהפטרה את שירת דבורה
השירה פורצת בעקבות תקופה ארוכה של שעבוד ומרירות . המשך ישיר לסיטואציה היסטורית

כך בשירת הים החותמת . 'אז מתרחשת גאולה בעזרתו של ה, (כשכבר כמעט כשל כוח הסבל)
. וכך שירת דבורה המסכמת עשרות שנות חיים קשים משכנים מדכאים, תקופת עבדות ממושכת

מבטאת את הכוח , שירה...הוא ביטוי נלהב לחזון הרוח , שיר: " הרב שמשון רפאל הירש מסביר
... ".                                                                                                                       האלוהי המבטא את העתיד 

 המילה בשפה העברית
של   אסתטיותבה נעשה שימוש בתכונותיה ה יצירה ספרותית כתיבתאמנות  צורה של - שירה

במסיבת הסיום הביעו התלמידים : לדוגמה (.ויקימילון)ביטוי נלהב לתחושות הלב  היא, שפהה
 . בשירה –את הערכתם למורה 

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

                          קו הסיום מתקרב -מרוץ הצבי
ניתן  , (5102בפברואר  6)ה "ז בשבט תשע"עד י

שני  הסיפורים שנבחרו בבית הספר לשלוח את 
סיפור : אחד לכל מסלול)“ מרוץ הצבי”לתחרות 

(  ל וסיפור בנושא חופשי“אודות הרב ישראלי זצ
 .ב הפרטים“רצ. למנחה המחוזית

“                                                            הסופרים הצעירים”פרסום סיפורים באתר 
. סיפורים רבים הגיעו אך לא על פי ההנחיות

ב שוב הנחיות לשליחת סיפורים לאתר “רצ
 .הסופרים הצעירים

 תאריך ידיעון

 שבת שירה -בשלח-61-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שבת שלום
 ,שלכן

 יעל נדלר
yaelna@education.gov.il 

 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

  אתר אינטרנט חדש                                             
ד “בחמ החינוך הלשוניאתר האינטרנט של 

נשמח . עלה לאוויר הווירטואלי, (גרסת הרצה)
: תגובות ובקשות בכתובת,לקבל הארות

friedmner@gmail.com 

‘                              מפגש ווירטואלי למורות כיתה ה
המנחה המחוזית של , יישר כוח לשרה ברוך

מחוז מרכז על ארגון והעברת המפגש 
במפגש .  ‘הווירטואלי למורות כיתות ה

. השתתפו יותר ממאה מורים מרחבי הארץ
ב המצגת שליוותה את המפגש וקצת “רצ

 .מתגובות המשתתפות

ו בשבט באתר הספריה “חומרים לט
                                                         הלאומית 

 הסיפריהמומלץ להשתמש בחומרים מאתר 
הלאומית להעשיר את חומרי ההוראה בנושא 

שימו לב לבחירה מושכלת שכן . ו בשבט“ט
 .התכנים מותאמים לציבור הכללי

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hemed/hinuchleshoni/
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/New/TuBiShvat/Pages/main.aspx?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94

