
 

 

 

 

 

 
   
 
  

 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב-כיתות א

אתה רואה?  אתה רואה?  קורים 
 פה נסים!

 אנחנו עוברים... ואילו הם נעלמים.
חשבנו שסופנו  -פנים ומאחור מל

 קרוב...
ועכשיו נודה בשיר וריקוד על הסוף 

 הטוב!  
 מה מתואר בכל שורה בחידה?

 
 ד-כיתות ג

למה הוצאת אותנו, היה טוב יותר  
 שם!

ישבנו ליד סיר הבשר ולחם אכלנו 
 גם!

האם באמת נהנו מסיר הבשר  –רגע 
 והלחם כעבדים?

האם זאת אמת או שהם סתם ראו 
 את זה כחולמים?

עיינו בפרק ט"ז פסוק ג.  מה 
 לדעתכם פשר דברי העם?

 
 ו-כיתות ה

 אם אתה לא קורא אתה לא תבין!
 שחור על גבי לבן מופיעים המסרים

אבל לפעמים בשירה צריכים להיות 
 יותר מתוחכמים

כי גם ב"לבן על גבי לבן" הלקחים 
 מסתתרים

ה?  איזה שירה יש מה פירוש החיד
בפרשת השבוע? בהפטרה? )ואם 
כבר, מדוע השבת נקראת שבת 

 שירה??(
אלו מחלקי השירים האלו  הם "לבן 

על לבן"?  כיצד אפשר ללמוד 
 מה"לבן"?

 

 קשתפרשתון 
 בע"תשבשבט   ט"ו

 "שבת שירה" -פרשת בשלח 

 דיון לשולחן שבת
מי הוא הגיבור בסיפור בים סוף?  אם אנו מסתכלים בתורה אנו רואים שה' מצווה את משה להרים את המטה שלו וה' 

 מחולל נס שדרכו הוא מציל את ישראל וגם 'מסיים' עם המצריים.
פותחים את המדרש אנו מוצאים סיפור ידוע של נחשון בן עמינדב משבט יהודה שנכנס למים ראשון.  הוא  אבל אם אנו

הולך במים עד שהם מגיעים לאפו והוא כמעט נטבע עד שה' רואה את נכונותו למסור את נפשו וה' אז קורע את ים 
 סוף.  

ס".  האם ככה הוא הכריח את ה' להביא נס להציל האם נחשון פעל כראוי?  בדרך כלל אנו אומרים "לא סומכים על הנ
אותו?  או שמא נחשון לא חיכה לנס אלא הוא פשוט הכיר שבמצבים מסוימים אנו נדרשים לעשות פעולות אמיצות 

 ביותר, בלי לחשוב על התוצאה.  
האחרים?   מה דעתכם?  האם לפעמים אפשר לדרוש 'נס'?  האם במקים מיוחדים מותר לסכן את עצמי למען טובת

 מטרה נשגבה?  דיון פורה!!ור לנו לסכן את חיינו אפילו לשם אולי בכלל אס

 מה נעשה בלי פרעה?? 
אבי חיכה כל היום רק לשחק כדור רגל.  הוא חשב על זה מהבוקר, חלם על זה 

והוא   01:01הגיעה השעה בשיעור חשבון ודיבר על זה בארוחת עשר.  סוף, סוף 
ואבי רץ, בעט, ונהנה ...לחצי דקה.   'טס' למגרש כדי לשחק.  המשחק התחיל

פתאום הוא ראה את שוקי, הילד החדש בכיתה, יושב בצד נראה קצת עצוב.  
אבי ידע בדיוק למה הוא היה עצוב.  כשחילקו את הקבוצות 'שכחו' לבחור בו.  

תוך שנייה המשחק איבד את כל הכיף בשביל אבי.  ליבו לא היה בתוך המשחק.  
לפני השער ומסרו לו כדי שיכניס 'גול', והוא לא שם לב.   הוא אפילו עמד לבד

מחשבותיו היו במקום אחר:  הוא חייב להיות מנהיג שמראה כיצד לשתף 
 אחרים, אבל האם על חשבונו??

בשיעור מדעים התחלקו לחברותות ללימוד 'בית מדרשי'.   כולם רצו להיות עם 
עבודה לרביעיות.  כשהם שירן, שהצטיינה במדעים, אבל המורה הגבילה את ה

קיבלו את המשימה שירן התחילה להקריא בפני הקבוצה את המשימה ואז היא 
הפסיקה לקרוא.  היא ישבה ורק הביטה בכרטיסייה שקיבלו מהמורה.  הקבוצה 

ישבה והביטה גם בה וחיכתה שהיא תמשיך.  אחרי כמה שניות של שקט, שאלו 
:  "אין לי מושג כיצד לערוך את אותה מה הבעיה.  היא ענתה בצורה פשוטה

אם שירן לא יודעת...אין סיכוי.   -ישבה שמה בלי לדבר  ההניסוי הזה."  הרביעיי
ציפי, שבדרך כלל הייתה הכי שקטה בכיתה, התחילה להציע כמה רעיונות כיצד 
אפשר להתחיל.   שתי הבנות האחרות בקבוצה מיד אמרו "לא, לא אם שירן לא 

למורה שזה היה קשה מדי..."  אבל שירן אמרה להן, "לא, לא יודעת, פשוט נגיד 
 ציפי צודקת אולי ננסה את זה ככה..."

אנו אף פעם לא נצליח להכין את שבת הכיתה...אפילו  -בכיתה התחילו לכעוס 
לעשות את זה...ואף אחד לא מסכים לוותר  שכונהלא מצליחים להחליט באיזה 

 על שום דבר... 
ה היה שקט ביחס לכל הרעש בשאר הכיתה.  שמה ישבו בפינה אחת של הכית

שלושה ילדים ולאט ולאט גיבשו רעיונות.  אחרי כמה דקות, ריקי קמה בפני 
הכיתה והציעה את הצעות השלישייה.  כולם הקשיבו ובסוף הסכימו ללכת על 

הרעיונות שלהם.  השלישייה התחילו לחלק תפקידים לחבריהם שעשו אותם 
 והייתה שבת מקסימה! אפילו בהתלהבות

כאשר בני ישראל היו עבדים מבנה המנהיגות היה מאוד ברור.  היו מנהיגים 
יהודיים אבל בסופו של דבר היתה כתובת אחת:  פרעה.  אבל עכשיו בני ישראל 

יצאו לחרות.  הסדר והמבנה איננו, למי פונים, מי אחראי?  בני ישראל מנסים 
משה, השליח  -הוא שהוציא אותנו  -אחד   לחזור למודל של מצרים:  יש מפקד

של ה'.  בים סוף, במרה, ברפידים העם מתלונן למשה.  ובאמת ה' ינהיג אותם 
במדבר.  אבל בחלק מהסיפורים אנו רואים, בתורה ובמדרש שדווקא משה, 

שלוחו של ה',  אינו מנהיג לבד.  כבני חורין כל אחד יכול לבטא את עצמו, 
שיש כוחות לאחרים.  אפשר וכדאי להקשיב ולתת לכולם להנהיג, וגם להכיר 

לבטא את היכולות שלהם.  על פי המדרש, לא משה קרע את הים במטה אלא 
נחשון באומץ לבו כשנכנס למים.  במלחמת עמלק משה עולה על ההר, אבל 

יהושע נשאר בתוך העם להנהיג במלחמה.  לכל אחד מאיתנו יש תכונות 
.  כיצד תוכלו אפילו להנהיג בתכונות אלה? כיצד יםינמיוחדות שבהן אנו מצטי

תוכלו לבטא המעורבות שלכם דרך תכונות אלה?  האם אתם גם מוכנים להכיר 
 שבת שלום! בתכונות של אחרים,  ולתת להם להנהיג?

 ...םהידעת
 ( 0191בט"ו בשבט תש"ט )

 פתחה הכנסת את דלתותיה!
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 אשירה לה' / אוריינות באורייתא
 בקול ובשירה.        עם ישראל לה'  בלב הפרשה קורא

 פותחים את פיהם ברינה.    בהגיעם לחוף השני של הים 
 יש בו עניינים מיוחדים.          כמו הסיפורים,   אינה                    השירה בתורה             
 העברית היא הרבה יותר "גבוהה".            שפת השירה היא שונה             
 ירה בים."            אלא "מרכבות פרעה וחילו       צבא מצרים לא רק טבע           
 ירדו כמו אבן, צללו כעופרת.                                הם לא סתם מתו אלא                        
 אף היא מיוחדת.                         ים ובשורות              נפרדותהכתיבה בטור                       
 ממה ששפת האדם מסוגל לבטא.             הנפש שר אף יותר  בשירה,          

 הודאה ושמחה.                 אהבה תקווה,              תפילה, געגוע 
 של שירת הנפש והנשמה.     קומץ זעיר של רגשות 

 המסתתר בין המלים.     ים לרוח הקודש        רומז        וכך הרווחים בין המלים            
 רוכה.ובשירה היא באמת ב                        על שם שירה נקראת שבת זו                       

 כולם על ים סוף מהללים.  מרים והנשים             משה וישראל
 גם הם שרים. םעל ניצחונ     דבורה וברק מול כל השבטים

 גם של הטבע.                               נוספתלשירה                  נזכה   שבת זווביום                         
 יחד עם כל עשב....שר...ומנגן...שר....ומנגן... מאיתנו רבי נחמן אזי לימד שכל אחד

 
 שירת העשבים / רבי נח ן  בר לב

 
 

דע לך שכל רועה ורועה 

 משלויש לו ניגון מיוחד 

דע לך שכל עשב ועשב 

 משלויש לו שירה מיוחדת 

ומשירת העשבים 

נעשה ניגון של רועה 

  

 כמה יפה כמה יפה ונאה

 כששומעים השירה שלהם

 טוב מאוד להתפלל ביניהם

 ובשמחה לעבוד את ה'

 ומשירת העשבים

 מתמלא הלב ומשתוקק

 וכשהלב מן השירה מתעורר

 ומשתוקק אל ארץ ישראל

 אור גדול אזי נמשך והולך

 מקדושתה של הארץ

 ומשירת העשבים

 גון של הלבנעשה ני

 שה  צווה על העם כיצד להתנהג 
כאשר  צרים תוקף  אחור, והים 

 … קדי ה  וער
 כיצד אתם הייתם  גיבים???


