
 :הפרשה פותחת בפניית משה אל פרעה לפני מכת הארבה
 

ם" י אִּ י-ְלַשֵלַח ֶאת, ָמֵאן ַאָתה-כִּ יא ָמָחר ַאְרֶבה-ַעמִּ י ֵמבִּ ְננִּ ְגֻבֶלָך , הִּ -ּוָמְלאּו ָבֶתיָך ּוָבֵתי ָכל ...בִּ
ְצַריִּם-ּוָבֵתי ָכל, ֲעָבֶדיָך ֶפן... מִּ ם ַפְרֹעה, ַוֵיֵצא ַויִּ  ('ו -'ד', י, שמות" )ֵמעִּ

 

ֶפן – המילה  ַויִּ
 

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
 :ויפן בשני פירושים שונים"האבן עזרא מפרש את 

 .משה פנה אל המלך והלך אחורנית שהיה חולק כבוד למלכות, מלשון פנייה. 1
  .יצא מלפניו, כשראה משה את פניו הכועסות של פרעה ,מלשון פנים. 2

 
משה חלק כבוד . אבן עזרא מבהיר בפירושו הראשון שיש לחלוק כבוד למלכות גם אם המלך רשע

, ל במקרים שונים"ה קוק זצ"כך נהג גם הרצי. הוא הוכיח את פרעה-לפרעה אך כשהיה צורך
מאמרי הראיה )" ספר הלבן"לדוגמא כשהתפלל להצלחת בריטניה למרות ביטול הצהרת בלפור ב

 (.'לכבודה של מלכות', 'ב
 

 המילה בעברית של ימינו 
המורה פנה אל התלמיד וביקש ")הפנה פניו לכאן או לכאן , נטה לצד כל שהוא – פנה –ויפן 

 "(. האלון' הרכב פנה לרח")או שינה כיוון ( “תשובה

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

ו “תשע-הגביע הנודד
, בהמשך למסורת

מתחיל סבב חדש של 
בכל " הגביע הנודד"

מראש חודש . מחוז
ה “יחל אי', אדר א

הגביע לנדוד בין בתי 
ספר המצטיינים 
בפעילות לקידום 

 .השפה העברית

פרטים          
 .ב“ברצ

 עתיר-מפגש עם הסופרת נאווה מקמל -“מתחילים סיפור”
הוא מפגש , עם הסופרת נאווה מקמל עתיר" מתחילים סיפור"המפגש 

בו הסופרת פותחת שער לעולם הכתיבה ומגלה סודות מחדר , ייחודי
חווינו בעיות טכנולוגיות והמפגש נקטע באופן  , לצערנו. העבודה שלה

מומלץ  .למפגש המצולם והצעות לפעילות קישורב ”רצ. לא צפוי
בתום המפגש יהיו בידי . להקרין את המפגש המוקלט בשיעור עברית

שבהם יוכלו להיעזר לכתיבת הסיפור , התלמידים כלים ראשוניים
מרוץ " -ד "ולהשתתף בתחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ, שלהם
 .לב ללוח הזמנים של התחרות-שימו". הצבי
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 22, ו“תשע‘ ו באדר א“ביום ט, ה יתקיים כנס ארצי“בעז

 .  פרטים בקרוב. בראשון לציון 12:11בשעה , 2112בפברואר 

‘                                                                       ו-‘ה-‘מפגש ווירטואלי למורי עברית בכיתות ד
נקיים , בעקבות ההצלחה של המפגשים הקודמים ובקשות רבות

קידום כתיבה של טקסטים למטרות "מפגש ווירטואלי בנושא 
בפברואר  8, ו“ט בשבט תשע“כ, ביום שני, ה“אי "טיעון ושכנוע

 . בטופס המקווןהרשמה . 21:11בשעה , 2112
ריינו 

ש

את 

התאריך
 

https://www.youtube.com/watch?v=DgOC28q3Le0
https://docs.google.com/forms/d/1nU5LYuUIqk4O-WRJ79e2vTtUghzJyLbz_mBWek5-bZQ/viewform

