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ֶפר" ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  "ַוּיָּ
 השבוע-בפרשת מדייקים ומדקדקים

 

 משמעות הבניינים

 הבניין תורם את חלקו למשמעות הפועל.

בבניינים מסוימים ניתן למצוא קבוצות פעלים שיש להם מכנה משותף 

 במשמעות.

 דוגמות:

 נמצא את משמעות הסביל.- ל ע  ל ולעתים גם בִנפ  ע  פ  ל, ה  ע  בבניינים פ   

ִעיל, פ ִ  ִעיל. - לע  בבניינים קל, ִהפ  ָּ פ   נמצא את משמעות ה 

ִעילנים בבניי יב, נמצא קבוצת פעלים המביעים גרימה  - לע  פ ִ  ,ִהפ  ת ִ ל   )ִהכ  ִ  .(חש 

(. והדדיות נמצא קבוצת פעלים המביעים חזרה -בבניין התפעל  ש  ב   ל  ח, ִהת  ל   ק   )ִהת 

 

 במשמעות גרימה ופעולה חוזרת -בניין הפעיל 

א־ יׁשל ֹֽ ם ָימ ִ֞ י ָהָעֹֽ ֵ֖ ְפנ  ְיָלה ל  ׁש ָלָ֑ ֵ֖ ּוד ָהא  ם ְוַעמּ֥ ָעָנ֙ן יֹוָמָ֔ ֹֽ ּוד ה   )יג, כב(  ַעמּ֤

 .עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה תהקב"ה א - לא ימישרש"י: 

 . )שפתי חכמים( ", דאם לא כן הוה לו לינקוד ימֹוש בחולם וי"והפעילמבנין "הפועל 'ימיש' 

 

 
 הוראת עבריתמפקחת  –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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ומסביר ה"מזרחי" שזה מה שהביא את רש"י להסביר שהפועל 'ימיש' מתייחס אל 

כי הוא " –הקב"ה ונטה מהפשט שעמודי הענן והאש הם שלא ימושו וזאת מפני 

כלומר משמעות בנין הפעיל  שיש עושה המפעיל את =  מבניין הפעיל שהוא יוצא

ים בהתייחס על = וזה לא מתא וצריך פועל ופעול בהכרח הפעולה על מקבלה,

למעלה  רוהודיע לנו בזה שהפועל הוא הקב"ה הנזכולכן  דומם כעמודי הענן והאש,

 .העמוד אוהפעול הו

 

ה " יבּוַפְרע ֵ֖ ָ֑ ְקר  י ה  ינ  ת־ע  ל א  ְשָרא ֵ֨ י־י  ֹֽ ְשאּוּ֩ ְבנ  ַע ַוי  ַ֣ ס  ם׀ נ  י  ְצַרַ֣ ּ֥ה מ  נ  ם ְוה  ה ֶ֜

ם יה ֶ֗  )יד, י( ..."ַאֲחר 

ץ עַ לֹו ִלְכּתֹב וַּפְרעֹה ָקַרב, ַמהּו ִהְקִריב? ִהְקִריב ָהָיה  - ופרעה הקריברש"י:  ְצמֹו ְוִנְתַאּמֵּ

ֶהם: ִהְתָנה ִעּמָ ֶ מֹו ש  יֶהם ּכְ ם ִלְפנֵּ  ְלַקּדֵּ

לפי המוסבר לעיל נבין היטב את רש"י. כשמדובר בבנין הפעיל עלינו לזהות מקבל 

 -לפעולה אז לפעולה, ואם כן מי קיבל את פעולת 'ופרעה הקריב'? ואם אין מקבל 

 ָהָיה לֹו ִלְכּתֹב וַּפְרעֹה ָקַרב, ַמהוּ ִהְקִריב?

 :עזרא-האבןובאמת לכאורה מכח קושיה זאת מסביר 

 .מחנהו. כי הקריב בכל המקרא פועל יוצא - פרעה הקריב

  .ת חיל ההמון של כל רכב מצריםא ופרעה הקריב  :בספורנווכך גם 

 

חיילותיו של פרעה, והתורה לא פרטה  ואכלומר לשיטתם המושא, מקבל הפעולה, ה

 זאת.

ִהְתָנה עִ רש"י מסביר: אך  ֶ מֹו ש  יֶהם ּכְ ם ִלְפנֵּ ץ ְלַקּדֵּ ֶהםִהְקִריב ַעְצמֹו ְוִנְתַאּמֵּ  .ּמָ

 ולכאורה יש להבין, אם הקריב עצמו, מיהו מקבל הפעולה?

ַֻׁ֤ע "השאלה נשאלת גם בפרק ל"ג פסוק י"א שם נכתב:  ְר֜תֹו ְיהֹוש   ַערּוְמש  ָׁ֨ ן־נּו֙ן ַנַ֔ א  ּבִּ לֹֹ֥

ֶהל אֹֹֽ ֹוְך ה  ּתֹ֥ ִ֖יש  מִּ מִּ  , שאם המדובר בבנין הפעיל יש להבין מי מקבל את הפעולה."י 

 

ואף על גב דכתיב "ומשרתו יהושע : אריה"-"גורבספרו על רש"י  מהר"לומסביר 

לוק גדול יש כאן ליודעי לשון הקודש, כי אצל בני אדם שייך ילא ימיש מתוך האהל", ח
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יוצא, כי הוא המזרז את עצמו, והרי הוא יוצא בצד זה, כי האדם הוא המזרז את  לשון

כאן שני  ולא ימיש יהושע את עצמו, ומדבר על האדם כאילו הי -גופו. וכן פירושו 

דברים, האחד דעתו, והשני גוף האדם. וכך כתב לקמן )יד, י( "ופרעה הקריב", ופירש 

 .חיילותיו רש"י )שם( הקריב את עצמו ומיהר לפני

 

ע ַסִ֞ ְש  ַוי  ַ֣ה י  ֙י ַמֲחנ  ְפנ  ְ֙ך ל  ל  ים ַהה  ְך ָהֱאֹלה ֶ֗ ם ַמְלַאַ֣ ָ֑ יה  ַאֲחר  ְך מ  ל  ֵ֖ ל ַוי  ַסִ֞ ָרא ָ֔  עַוי 

ם ֹֽ יה  ַאֲחר  ד מ  ֲַעמ ֵ֖ ם ַויֹֽ יה ָ֔ ְפנ  ָעָנ֙ן מ  ֹֽ ּוד ה    .קלבנין  -, יט( )יד ַעמּ֤

ע ּוף ַוַיַסֵ֨ ַים־סָ֔ ֙ל מ  ְשָרא  ת־י  ה א  ּ֤ ׁש   .הפעילבנין  –)טו, כב(  מ 

ע "  :, נכדו של רש"ירשב"םומפרש  ַ ס  ע וַ אבל  ,הפעיל –ַוי ַ ַ ס  הוא עצמו נסע. וכן:  -י ִּ

ל. ֹועֵּ ׁש את פר החטאת לשון מפעיל. אבל ויפול ויגש. לשון פ  ֵּ ל בקרב מחנהו. ַוַיג  ֵּ פ   ַוי ַ

 

ם ָתַ֣ ְך ַלְנח  ר    –)יג, כא(  ַהד ָ֔

דֶּ ָנקוּד  - לנחתם הדרך רש"י: מֹו ְלַהְנחֹוָתם, "ַלְראֹוְתֶכם ּבַ הוּא ּכְ ֶ ח ש  ּתָ ְלכּו ָבּה" ּפַ ר ּתֵּ ֶ ֶרְך ֲאש 

ִליחַ  ָ אן ְלַהְנחָֹתם ַע"ְי ש  הוּא ְכמֹו ְלַהְראֹוְתֶכם, ַאף ּכָ ֶ  ... )דברים א'( ש 

 

י  ּ֥ ה כ  ינּוְוַנְַ֣חנּו ָמָ֔ ֵ֖ ינּו ַתל  ֹֽ   בנין הפעיל. –)טז, ז(  ָעל 

י - כי תלינו עלינורש"י:  ֵּ יֶכם ּוְנש  נֵּ ינּו ֶאת ַהּכֹל, ְוֶאת ּבְ ְרִעימּו ָעלֵּ ּתַ ֶ ֶרב ַרב. ש  יֶכם ְועֵּ ֶכם וְּבנֹותֵּ

גְ  י ּדַ נֵּ ְפִעילוּ ִמּפְ ֹון ּתַ ְלש  ינוּ ּבִ ּלִ ש  ּתַ ְרִחי ֲאִני ָזקוּק ְלָפרֵּ ִאּלוּ ָהָיה ָרֶפה, ָהִייִתי ְוַעל ּכָ ֶ ּותֹו וְּקִריָּתֹו, ש  ש 

פְ  ֹון ּתִ ְלש  ֹו ּבִ ה" )שמות י"ז(, אֹו ְמָפְרש  ֶ ֶלן ָהָעם ַעל מֹש  מֹו "ַויָּ ין ּבֹו יֹו"ד אִ ֲעלּו, ּכְ ם ָהָיה ָדגוּש  ְואֵּ

מַ  יו הוּא ַמש ְ ָ ְתלֹוְננּו, ַעְכש  ֹון ּתִ ֹו ְלש  ִלים ְוִנְקָרא ִתּלֹונוּ, ָהִייִתי ְמָפְרש  ַרּגְ ּמְ מֹו ּבַ ִרים, ּכְ ינוּ ֶאת ֲאחֵּ ּלִ ע ּתַ

ינּו ָעָליו ֶאת  ּלִ ָדה" )במדבר י"ד(:"ַויַּ ל ָהעֵּ   ּכָ

ם  :וכן ּ֥ ר־ַאת  םֲאׁש  ֵ֖ ינ  יו ַמל   )טז, ח( ... ָעָלָ֑

 

ולכן  ,"גרימה" היאבנין הפעיל אחת המשמעויות המרכזיות של לסיכום, 

 הסבירו המפרשים שאחרי בניין הפעיל יש לציין מיהו מקבל הפעולה.
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 שורשים בפרשה

אותיות זהות, אך בסדר שונה בפרשתנו מופיעים שני שורשים שיש בהם 

 .ובמשמעות שונה: נח"י, חנ"י

  שורש נח"י מגזרת חפ"נ ונל"י

םְול א־ ים ָנָחַ֣ ְׁשת ָ֔ ץ ְפל  ר  ַ֣ ְך א  ר  ים ד ֶּ֚  )יג, יז( ֱאֹלה ֶ֗

ְנֶחה  - ולא נחםמפרש רש"י:  ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ ה ֶאת ָהָעם" )שמות ל"ב(, "ּבְ ְך ְנחֵּ מֹו "לֵּ ְנָהָגם, ּכְ

 .אֹוָתְך" )משלי ו'(

שבו הוא  "עמר נקא")מפרש המשנה( בספרו  רבינו עובדיה מברטנוראמסביר 

אלא לפרש דקדוקה  ,לא בא רש"י בכאן לפרש פתרון המלה -מפרש את דברי רש"י 

והרי הוא כמו  ,אלא כנוי לרבים, )= אינה אות שורש( ולהודיע שאין המ"ם מן היסוד

אותם שאין  'תנחה'לת יאת העם הזה וממ 'נחה'לת יולכך הביא ראיה ממ ,נחה אותם

 .קר אלא הה"א בלבדיבהם מ"ם כל ע

 כלומר, האות מ' היא כינוי המושא.

ם ָ֣ ֶרְך ַלְנֹחת   )יג, כא(  ַהֶדֶּ֔

ית   ִ֥ ְלת   נ ח  ָ֑ א  ּו ג   )טו, יג( ְבַחְסְדךָ֖ ַעם־זָ֣

 

 שורש חנ"י מגזרת נל"י

ֲחנּו    בניין קל: ּו, ְוַיַֽ ֲחנָ֖ ים, ַתַֽ ָ֣  .ֹחנ 

 

 

 מגזרת חפ"נשורש נח"מ 

ם-ֶפן ִ֥ נ ח  ם י  ָ֛ ע   בנין נפעל וסימנו חד"ק: חיריק, דגש וקמץ. – )יג, יז( ה 
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 מגזרת השלמים שורש לק"ט

ְקטּו    בניין קל:  ַֽ טּו ,ְול  ַֽ ק  ּו, ל  ְלְקטָ֖ ּו, י  ְקטָ֣ ט, ל  ְלֹקָ֑ הּו, ל  ָ֑ ְלְקט   .ת 

 

 מגזרת הכפולים שורש מס"ס

ַֽ נ  וְ  סוף פסוק.  –האות נ' היא של בנין נפעל. הפתח התארכה לקמץ בגלל הטעם  - סמ 

 זוהי צורת הפסק. 

ולכן בנטייה יבוא דגש באות ס' עקב הידמות שתי  ,פועל זה הוא מגזרת הכפולים

ים ַכדֹוַנג"אותיות השורש:  ר   , ה(תהלים צז)  "ּוּסנ מַ  ה 

 

 שורש לו"נ מגזרת נעו"י

נּו לֹּ֧ ה ... ַוי  ם ַעל־ֹמֶשִ֥ ָ֛ ע   )טו, כד( ה 

ֹון ִנְפָעל הּוא ְוִאְתרַ  - ילנו רש"י: ְרּגּום ְלש  ן ַהּתַ ֹון ִנְפָעל הּוא, ְוכֵּ לוָּנה ְלש  ֹון ּתְ ֶרְך ְלש  ן ּדֶ ֲעמּו, ְוכֵּ

ּבּור ֶאל ָהָאָדם  ב ַהּדִ ם מִ  –ְלָהסֵּ ן, רֹועֵּ ם ְולֹא ָאַמר לֹונֵּ ן, ִמְתרֹועֵּ  ...ְתלֹונֵּ

 

ינּו ַֽ ל  ינּו ע  ָ֖ י ַתל  ִ֥ ה כ   בנין הפעיל.  –)טז, ז(  ְוַנְָ֣חנּו מ ֶּ֔

יו :וכן ָ֑ ל  ם ע  ָ֖ ינ  ם ַמל   )טז, ח( ... ֲאֶשר־ַאֶתִ֥

 .ְתלּוֹנת שם עצם מהשורש לו"נ:

 

 

 צורת המקור - שם הפועל

שם הפועל )או: צורת המקור( מהווה חלק מנטיית הפועל. שם הפועל הוא מעין צורת 

 יסוד של הפועל, נטולת זמן וגוף. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%96
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בניין )למעט הסבילים פועל והופעל( צורת מקור  במערכת הבניינים בעברית יש לכל

ייחודית לו, הנושאת את סימני הניקוד האופייניים לבניין. למשל, צורת המקור של 

 בניין פיעל תכלול דגש חזק בעה"פ.

 .ברוב הבניינים ישנן שתי צורות מקור: מקור נטוי ומקור מוחלט

שניתן להוסיף לו את אותיות  מכיוון המקור הנטוי )הקרוי גם "שם הפועל"( נקרא כך

השימוש בכל"ם. המקור הנטוי נפוץ מאוד במקרא, הן בבידוד והן בצירוף כל אחת 

ֹמר(, ֹמר, ִלש   ש   ֹמר, ב ִ ֹמר, ִמש    ש   עָּ וכן בתוספת כינוי המושא ) מאותיות בכל"ם )כ ִ ֵֽ נו  מ  ֵֽ ד  (, ב 

ֹמרימוש )אולם כבר בתקופת התנאים נפוצה צורת המקור אך ורק בצירוף ל' הש  (.ִלש  

המקור המוחלט, לעומת זאת, אינו נוטה בשום צורה ואינו מופיע בצירוף אותיות 

ֹמר שימוש. הוא נוסף בדרך כלל לצורך הדגשה, למשל ָּ ֹמר ש  ש   ִ ות אך גם במשמע ,ת 

 של שם פועל.

 פרשתנו:בבניינים השונים בוהמוחלט להלן דוגמאות לצורות המקור הנטוי 

ה  בנין קל: ֹאָ֣ ִ֥ ג  ְכל  ֹוַע, ְבא  מֹ֨ נּו, ש  ַֽ ְבד  ע  ַֽ ד, מ  ְפֹקֹ֤ ד י  ֹקֹ֨ ה, פ  א ֶּ֔ ֹו, ג  ְמעִ֥ , ְבש  ה ֶאְמֶחה  ֹחֹ֤ נּו, מ 

ד ם. ֲעֹבָ֣ ִ֥ ְרֹאת   , ב 

י בנין נפעל: ָ֣ ְבד  ַֽ כ   .ְבה 

ר, ְבַשַלָ֣ח בנין פיעל: ֹ֤  .ְכַדב 

יעַ  בנין הפעיל: ִּ֜ ְשב  ַע ה  י, ַהְשב ֹ֨ ִ֥ יא  ֹוצ   .ְבהַֽ

ם כינוי המושא:מקור נטוי בתוספת  ִ֥ ְרֹאת  ם, ב  ָ֣ נּו, ַלְנֹחת  ָ֖ יא  ֹוצ   .ְלהַֽ

 

 

 שירת הים

 בהקדמתו לשירת הים: אברבנאלמדברי 

"כל שירה יסדו לה מערכות נגונים ידועים. ולזה תמצא בשירה הזאת, כי 

בעבור המשקל נדחקו האותיות והוצרך בהרבה מקומות להאריך ולהוסיף 

גון ובמקומות הוצרך לחסר אות גם כן יאותיות, כדי להצדיק המשקל והנ
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מפני זה... התחשוב שטעה אדון הנביאים בדקדוק האותיות וסדר כתיבתם? 

  אלא שענין השיר וצרך הניגון והזמר הצריכו לכך." 

 אברבנאל מביא דוגמאות להוספה של אותיות ו"ו ויו"ד: 

ְנהּו ְמֶמַֽ ֲאֹרַֽ ָ֑מּו, ַוַֽ מֹו, ְיַכְסי  ָ֖ אְכל  ַֹֽ מֹו, י ָ֣ א  ְמל  מֹו ,ת  ָ֖ יש  ֹור  י תַֽ ַֽ מֹו, י ד  ָ֖ ע  ְבל  מֹו, ת  א ֵ֗ מֹו   ,ְתב  ע ֹ֨ ט   .ְות 

 

-לאור דברי האברבנאל שמילות השירה "הותאמו" למנגינה אותה שוררו משה ובני

ישראל, ניתן להוסיף וליישב בכך שינויים דקדוקיים נוספים אותם אנו מוצאים 

 ב"שירת הים". כגון:

ש"חריג באות ק' שבמילה ( הדגש החזק ה1 ְקד  ש ה' כֹוְננּו י ֶדיךבפסוק  "מ  ְקד   "."מ 

ה'( הדגש הקל באות ג' במילה 2 א  י"בפסוק  'ג  ַֽ הג  -כ  א ֶּ֔ ה ג  שלכאורה אינו )טו, א(  "ֹאָ֣

 .המילה הקודמת לו מסתיימת באות ה' וטעם מחברשנצרך לפי כללי התורה, היות 

כ הוכן במילים:  ֹמָ֖ י כ  ִ֥ לְ -םעַ , מ  ָ֑ א  ּו ג  ֶבן, ת  זָ֣ ָ֑ א  ּו כ  ְדמָ֣ הדגש בא  –זוהי תופעת ה"דחיק"  .י 

 כדי להדגיש את ההברות הללו.

 

 טעמי המקרא בשירות התחביר

ש ְקד ָ֕ יך מ  ּו י ֶדַֽ ֹוְננִ֥ ָ֖י כַֽ  )טו, יז( ֲאֹדנ 

ר  - מקדש ה' רש"י: ֶ ש  ֲאש  ְקּדָ ַאֲחָריו, ַהּמִ ּלְ ֶ ם ש  ֵּ ַבת ַהש ּ דֹול, ְלַהְפִרידֹו ִמּתֵּ ף ּגָ ַעם ָעָליו ָזקֵּ ַהּטַ

 ּכֹוְננּו ָיֶדיָך ה'. 

 
ש על פי פירוש רש"י יש פסיק אחרי המילה ְקד ָ֕ שהיא מוטעמת בטעם מפריד זקף , מ 

טפחא ולכן גם אחריה יש מעין פסיק. המילה  –גדול. גם במילה ה' יש טעם מפריד 

 ה' היא פניה עם פסיק לפניה ופסיק אחריה.

יך להלן התפקיד התחבירי של המילים בפסוק זה:   נושא – י ֶדַֽ

 נשוא – כוננו

ש ְקד ָ֕  מושא – מ 

 פניה –ה' 
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ם  י  ֶרת ְבַמָ֖ עֹוֶפֶּ֔ ֲללּו  ַכַֽ ַֽ יםצ  ַֽ יר   )טו, י(  ַאד 

ים'האם המילה  ֹֽ יר  נושא ומשמעות הפסוק המתייחסת למים והיא לוואי, או שהיא  'ַאד 

 שהאדירים צללו במים? נביא להלן דעות לכאן ולכאן:

ין"תרגם:  אונקלוס יפִּ ק ִּ ַ ין ת  ַמיִּ  , כלומר ש'אדירים' מתייחסת למים."ב ְּ

בק עם: צללו, כאלו אמר: צללו במים ד –במים אדירים : "האבן עזראכך גם מפרש 

 ...". מימות שהן אדיריםב –צללו כעופרת " רשב"ם:". וגם אדירים כעופרת

יִרים מפרש ש'אדירים' מוסב על המצריים: " הספורנולעומתם  ד ִ ם  –א  י עָּ אש   רָּ ִרים ו  ש ָּ

ִים. מ  עֹוֶפֶרת ב   ֲללו  כ    צָּ

יבא אדיר זה הקדוש עמוד א: "נג דף  מנחותהגמרא במסכת כך גם מוכח שלמדה 

ויפרע לאדירים אלו ישראל שנאמר , צג, ד( אדיר במרום ה'ברוך הוא דכתיב )תהלים 

מאדירים אלו המצרים דכתיב )שמות טו, י( צללו כעופרת  ,ואדירי כל חפצי בם

באדירים אלו מים שנא' )תהלים צג, ד( מקולות מים רבים אדירים  ,במים אדירים

 ".משברי ים

 ?מטעמי המקראומה אנו למדים 

(: "כי תיבת סידור "עבודת ישראל" )רדלהיים, תרכ"חבר בצחק נצטט את דברי י

 כעופרת היא מוטעמת בזקף, ולעולם הזקף מפסיק יותר מהטפחא שלאחריו. לדבריו,

הזקף שמעל המילה 'כעופרת' הוא המפסיק היותר חזק וקובע. אם כן על פי הטעמים 

 'אדירים' מתייחס אל המים.

 

, להפסיק בין במים ובין אדירים ישכתב: "סימן נא ס"ק יז ב "ברורה-משנהה"

 כלומר: נושא הפסוק הוא האדירים. ".שהאדירים קאי על מצרים

המילה "אדירים" משמשת כשם תואר וכשם עצם. ישנן דוגמאות רבות לכך:  הערה:

 חכם, גדול, קטן, וכו'.

 

 ניבים ופתגמים בפרשה

יו  ֶאל ד  ֲעב  ה ַוַֽ ב ַפְרֹעֹ֤ ְך ְלַבֹ֨ פ ֵּֽ֠ ה  ֵַּֽֽ֠ ם-ַוי  ע ֶּ֔  )יד, ה( ה 
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 .שינה דעתו, השתנו רגשותיו - הפך את לבו

 

ה ַֽ מ  ִ֥ד ר  ים ְבי  ָ֖ ְצא  ל ֹיַֽ א ֶּ֔ ְשר  י י  ָ֣  )יד, ח( ּוְבנ 

 .בגאון, בנצחון מרשים לעיני כל )רמה משמע מורמת( -ביד רמה 

 

ֹו נֶּ֔ ית  ָ֣ ֶקר  ְלא  ֹות ֹבֹ֨ ְפנִ֥ ם ל  ב ַהי ִּ֜ ש   )יד, כז(  ַוי ֹ֨

 .חזר למצבו הקודם, הבריא ממחלתוהתחזק כפי שהיה קודם,  -שב לאיתנו 

 

ש ַֽ ְדב  ת ב  ִ֥ יח  ֹו ְכַצפ  ן ְוַטְעמָ֖ ב ֶּ֔ ֶַ֤רע ַגד  ל  ּוא ְכֶזֹ֤  לא( )טז, ְוהֵ֗

 .כינוי לדבר מתקתק, תופין -כצפיחית בדבש 

 

 

 עיון בעלונים קודמים:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm עריכה לשונית: כוכבה גרסון 

להארות, הערות והצטרפות 

 לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

להארות, הערות והצטרפות 

 לרשימת התפוצה:

byad-halashon@gmail.com 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htm
mailto:byad-halashon@gmail.com
mailto:byad-halashon@gmail.com

