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ֶפר ְקְראּו ַבּסֵּ א ַוּיִּ ְקרָּ ּמִּ ינּו ּבַ בִּ  )נחמיה ח', ח'( "ַוּיָּ

 הסבר לתורה ולמפרשיהו גייה נכונהה  
 

ַללאַדגשֵַעיסַ מַ 

היא מהשורש נס"ע. היה צריך להיות דגש חזק בעה"פ ס' כתשלום  ַמְסֵעיהמילה 

ים באותיות בלשון המקרא יש נטייה שלא להטיל דגשים חזקלאות נ' שנפלה, אולם 
ְסאו     .המנוקדות בשווא, כך למשל: ִיְקחּו, ּכִ

פרופ' יהושע בלאו עמד על תופעה זו בספרו "תורת ההגה והצורות של לשון 
: "הקושי לבטא הגה כפול בתנועה הסיבה לכך היא (80)בעמ' המקרא". לדבריו 

להגות  קצרה ביותר". היינו: כיוון שהתנועה התקצרה )השתנתה לשווא(, נוצר קושי
 מכפל.

ישנן אותיות שבהן יבוא דגש למרות היותן מנוקדות בשווא, כיוון שהן "חזקות" 
֥רו   –יותר  ּבְ  .ּדַּ

 

ַהמקראַבשירותַהתחבירַטעמי

ב ְכת  ֹּ֨ ה ַוי ִּ ם מ ש  ֶׁ֜ ָצֵאיה ֶ֛ ת־מו  ֶ֖ם א  י ְלַמְסֵעיה  ִּ֣  (ב, לג) ... י  "י ַעל־פ ִּ

 למסעיהם. י למילהכלומר: זהו לוא .למסעיהם עם דבק -' ה פי על: ע"ראב

, מזולתם או הנזכרים הטעמים מן, היא השם מצות - המסעים מכתב והנה: ן"רמב

 אברהם רבי כדברי לא' , משה ויכתב' עם דבק' ה פי על כי; סודו לנו נתגלה לא ענין

" יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על: "זה הודיענו שכבר', למסעיהם' עם דבק שהוא שאמר

 (.כ, ט במדבר)

 המסעות מכתב גם כי להורות, משה ויכתב עם דבוק –' ה פי על: והקבלה הכתב

 כלומר: תאור אופן המתייחס לכתיבה. [.ן"הרמב וכדברי] עליו' ה ממצות היו האלה

 39ט      עלון שנת ה'תשע"   מסעי 
 מפקחת הוראת עברית –תרצה יהודה 

 
 

 מפקח כולל –הרב יעקב אלבירט 
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 .השםעל פי  שהיה למסעיהם כלומר, למסעיהם עם שמחברו ע"כראב דלא

, שבמשה אהאזל מן יותר מפסיק שהוא, דלמסעיהם הטפחא מן עליו השיבו וכבר

 .מוסגר כמאמר היותו יורה שזה

י י"י   –בפסוק נכתב  ִּ֣  ונחלקו א"ע ורמב"ן כלפי מה נאמרו הדברים. ַעל־פ ִּ

 לואי. –על המסעות עצמם  - זראע-בןא

 תיאור אופן. –על מכתב המסעות  –רמב"ן 

 הכתב והקבלה מצדד בדעת הרמב"ן.

מי מהם מפסיק  פחא,יסוד מחלוקתם בעוצמת ההפסק של הטעמים אזלא וטלכאורה 

י י"י  משפיע על השאלה האם המילים . נושא זה יותר ִּ֣ ב -מתייחסות ל ַעל־פ ִּ ְכת  ֹּ֨  ַוי ִּ
ה ֶ֖ם -או ל  מ ש  ֶׁ֜  ?ְלַמְסֵעיה 

 

 

ַשורשיםַבפרשה

 השורש קב"ר

ם יִּ ְצַרִּ֣ ים ו מִּ ִ֗ רִּ ר ֵאת   ְמַקב ְ ה ֲאש  ֹּ֨ ָָּ֧ כ  ֶ֖ם ה' הִּ ה  ָּ֧  ב ָ ָ רכ  ו  כ   )לג, ד( ל־ב ְ

 פעולה מתמשכת, כי קברו מתים רבים. ין פיעל במשמעות שלבני

 

 השורש יר"ש

ו    בבניין קל: יְרש  ִֽ ת, יִּ ש   ִּ֣ ת, י ר  ש   ֶ֥  .ָלר 

ו   בבניין הפעיל: יש  ֶׁ֜ רִּ ֶ֥ם, תו  ת   ְ ַרש   .ְוהו 

 

ְלכו   ֻדהָ  ... ַוי ֵ ְלכ ְ ש   ַוי ִּ ר  ת ַוי ו  י א  ר ָהֱאמ רִּ ה   ֲאש    )לב, לט( ב ָ

ּגּומו  . ויורש י:"רש ַתרְּ ָתִריךְּ " ּכְּ ַבתש   ", וְּ ת ריש ּתֵּ ש   ּמ  ַ ש  י מְּ ּתֵּ ת ש ְּ ן, ַמֲחָלקו  ו  ש  ה לְּ ָ ֻרש ּ ן יְּ ו  ש   ּולְּ
ה ָרש ָ הּוא הו  רּוד ש   . טֵּ רּוךְּ תֵּ  וְּ

 

ם ת  ֶׁ֜ ְ ַרש  ו  ת־ ְוהֹּ֨ ָּ֧ א  ָ יכ  ֵבֵ֤ ְ ץ   ל־י ש  ר  ם ָהָא  ֵניכ ֶ֔ ְ פ   נב(, )לג מִּ

 ומכאן. בכוח להוציא", גרש"ל הגייתו באופן קרוב" ירש" – והורשתם :הירש ר"רש

 .מהפרי בכוח ומוציאים שסוחטים המיץ", ושתיר"



 
3 

 

. זולתו בבעלות היה עתה שעד דבר לבעלותו להביא: פירושו" ירש, "קל בבניין

 היה כה שעד הרכוש או, הבעלים היה כה שעד האדם להיות יכול" ירש" של המושא
 במה: "כך. בעליו את לרשת יכול כן וכמו, רכוש לרשת יכול אדם. האדם בבעלות

 (.ג, טו שם" )אתי יורש ביתי בן: "וכך(, ח, טו בראשית" )אירשנה כי אדע

 של והמושא, כוח הפעלת ידי על בעלות לשינוי להביא: פירושו ש"יר, ִהפעיל בבניין

 ישבי כל את והורשתם, "בפסוקנו: בו המחזיק או הרכוש או להיות יכול הפועל

 –" הארץ את והורשתם", נג ובפסוק; הארץ מן היושבים את בכוח להוציא –" הארץ

 .מיושביה הארץ את" לנקות, "עתה בה היושבים אלה מבעלות הארץ את להוציא

 

 השורש נח"ל

 פעלים:

ו  בבניין קל:  ְנֲחלֶ֥ לו   יִּ ְנָחֶ֔ ל, יִּ ְנח ֶ֥  .לִּ

ה י"י : במשמעות גרימה בבניין פיעל ו ָ ר צִּ ָרֵאל  ְלַנֵחלֲאש   ש ְ ֵני יִּ ת ב ְ א 
ָנַען. ץ כ ְ ר  א   גורם לבני ישראל לנחול את ארץ כנען. ה'. )לד, כט( ב ְ

ו  בבניין התפעל:  ְתַנֲחלֵ֤  .ת ִּ

 
ם שמות: ת ,ַנֲחָלָתִ֗ ה, ַנֲחַלִּ֣ ן, ַנֲחָלֶ֛  .ַנֲחָלָתֶ֔

 

 השורש שפ"כ

ץ ר  ר ְוָלָאִּ֣ ִַ֗ א־ְיֻכפ  ם   ל ִֽ ִּ֣ר ַלד ָ ךְ  ֲאש   ַ פ  ֻ ה  ש  ֶָ֔ ם ־ב  ַדֶ֥ ֶ֖ם ב ְ י־אִּ ו  כ ִּ  .)לה, לג( ש  ְפכִֽ

ךְ  ַ פ  ֻ ה  ש  ֶָ֔  ין פועל.יבנ - ־ב 

ם כ ִּ  ַדֶ֥ ֶ֖ם ב ְ ו  י־אִּ  ש  ְפכִֽ

 כי אם בדם האיש השופך את הדם. רשב"ם:

 פועל, כמו "ובא גואלו" )ויקרא כה, כה(. -שופכו  ראב"ע:

 נולד בספרד בשנת ה' אלפים צ"ה) רבי יוסף בר אליעזר טּוב ֶעֶלם הספרדי
 וכך כתב: כתב פירוש לפירוש אבן עזרא על התורה בשם "צפנת פענח". (1335)
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רוש: כי איננו שם הפועל כמו 'ומשמרו את השבועה )דברים ז, ח( אלא הוא כינוי "פי

על הרוצח, כי לא יכופר לארץ דם הנרצח שהוא השפוך, כי אם בדם הרוצח שהוא 

 השופך דם הנרצח".

המילה  ' היא פועל. ולשלול את הסברש  ְפכו  באים ללמדנו שהמילה 'הראשונים 
  ך שלו.בינוני בתפקיד שם עצם = השופכ

 

 פ"חנ השורש

א־ יפו  ְול ִֽ ִּ֣ ץ ַתֲחנִּ ר  ת־ָהָאִ֗ י...  א  ִּ֣ ִּ ם כ  ֶ֔ ו א ַהד ָ יף הֶ֥ ֶ֖ ץ ַיֲחנִּ ת־ָהָא ר   לג(, )לה א 

 .הפעיל בבניין הם זה בפסוק הפעלים

 .במקרא קיימת לא, להתחנף – בימינו המקובלת התפעל בבניין השורש נטיית

 

 ישורש שכ"

ם ְדת  ֶ֔ ַ ב  ֹּ֨ ָּ֧  ֵאֶ֖ת ְואִּ ָ י   כ  כ ִּ  נב(, )לג ָת םל־ַמש ְ

ָתם"[ ...  רש"ר הירש: יתֹּ כ ִ ָֹּתם", וצורה זו של לשון הרבים ]במקום "ַמש ְׂ י  כ ִ נאמר "ַמש ְׂ

 מורה באופן ברור שהשורש הוא "סכה" ]="שכה"[, ולא "סכת" ]="שכת"[.

 -נחלקו רש"י ונכדו רשב"ם בהסבר המילה 

ן", ַעל - משכיתם :י"רש הו  תְּ ּדַ ית ִסגְּ ּגּומו  "ּבֵּ ַתרְּ ָהיּו  ּכְּ ם ש   ֵּ ַקעש  רְּ ת ַהּקַ ִכין א  ַסּכְּ ת  מְּ ּפַ ִרצְּ ּבְּ
נוּ  ית ל א ִתּתְּ ּכִ ן ַמש ְּ ב  א  ִתיב "וְּ ִדכְּ ַלִים, ּכְּ ַרגְּ ּוט ָיַדִים וְּ ִפש ּ ם ּבְּ יה  ת ֲעלֵּ ֲחוו  ּתַ ִהש ְּ ִיש  לְּ ַ ל ש   ֲאָבִנים ש  

יָה" )ויקרא כ"ו( ת ָעל  ֲחו  ּתַ ִהש ְּ ם לְּ כ  צְּ ַארְּ  .ּבְּ

מן שכה, כמו: מרבית מן רבה. ואיני מוצא לו  – משכית :א, כורשב"ם בויקרא 

אבן לשון ראיות לבבו. אף כאן,  –ז( , חבר כי אם עברו משכיות לבב )תהלים עג

 רואה, שיש בה צלמים וציורים להסתכל בהן.

 מביא את שני הפירושים: א ויקרא כובר' יוסף בכור שור 
ויש לפרש: לשון   .פירש רש"י לשון כיסוי, מכסה בה את הרצפה –ואבן משכית 

, כגון סוכה ברוח הקודש )בבלי מגילה י"ד.(, אבן שיש בה צורה ובני צפייה וראיה

 ה לצורה.ווה שם נראה כמשתחוואדם צופים אליה, והמשתח
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 יהשורש תא"

ר ר ֵמה ִּ֣ ו   ָהָהֶ֔ ָתאֶ֖ א ת ְ  ח(, )לד ֲחָמ ת ְלב ִּ֣

 בניין פיעל. קמץ בפה"פ כתשלום דגש.

ָמֵטי ֲחָמתֵמהוֹּ  תרגום אונקלוס: ן לְׂ נו  ָכוְׂ  .ר טו ָרא ת ְׂ

ָתאו   :(במדבר לד, ז)רש"ר הירש  . "תאה" תא"ההוא בניין פיעל של שורש  –ת ְׂ

פירושו: לציין את הכיוון מנקודה אחת לחברתה. קרוב ל"תאה" הוא "תעה", לנוע כל 

לי קרוב לו גם "דאה" הזמן מנקודה לנקודה, לשוטט ללא ידיעת הכיוון הנכון. או

)השווה דברים כח, מט(, מעוף הנשר המרחף אנה ואנה עד שהוא נוחת למטה 

 בנקודה מסוימת )השווה פירוש, בראשית כ, יג(.

 

 י"והשורש א

ֶ֥ם ית  ְתַאו ִּ ֶ֖ם ְוהִּ ו ל ָלכ  ְגבִּ֣ ְדָמה לִּ  י(, )לד ֵק 

ו ָמא :תרגום אונקלוס חו ם ִקד  ן ִלתְׂ כוֹּ ן לְׂ נו  ָכוְׂ  ו תְׂ

ָתאּו"והתאו רש"י: מו  "ּתְּ ִטיָּה, ּכְּ נְּ ה וּ ן ֲהִסּבָ ו  ש    .יתם. לְּ

כדוגמת "ולא תתאוה  –משורש "אוה". "התאוה"  –והתאויתם לכם  :רש"ר הירש

מורה על השאיפה להרחיב את תחום רשותו, להוסיף דבר  –בית רעך" )דברים ה, יח( 

יתרחבו נכסינו לרכושו. גם בפסוקנו, "התאוה" פירושו: למתוח קו כדי לציין עד כמה 

 ומה ייכלל בהם. –כאן הכוונה לגבול ארצנו  –

ָתאוּ נראה שלמדו שהמילים ' מתרגום אונקלוס ומרש"י יֶתם' 'ּתְ ּוִ ' יסודם אחד ְוִהְתאַּ
 ומשמעותם שווה.

 לומד שלשני הפעלים שורשים שונים: רש"ר הירש
ָתאּו   .ה"או – והתאויתם;  ה"תא –ּתְ

 כתב:רד"ק בספר השרשים בשורש או"ה 
ָתאו 'ומשפט  ַת ראוי להיות  'ת ְׂ וטוב הוא לשומו מעיקר זה כדי שיהיו לו חברים  ו 'ואֲ 'ת ְׂ

יֶתם ָלֶכםבענין הזה ' ַאו ִ ִהתְׂ  '.וְׂ

 או יהיה משורש תא"ה או תו"ה ויהיה יחידי בשורשו על הענין הזה. 

ווקרוב הוא שיהיה שורשו תו"ה מן  ָ ִויָת ת  ִהתְׂ וב לעניין , ד( שעניינו קריחזקאל ט) וְׂ

 גבול ויהיה האל"ף תמורת וי"ו.

 שלפנינו שגויה( ה)א"ע גם מדבר בנושא, אך לדברי המפרשים הגירס
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 גזרת הכפולים –השורש סב"ב 

ב ם   ְוָנַסִּ֣ ו ל ָלכ  בֹּ֨  .בניין נפעל –)לד, ד(  ַהג ְ

ב ס  ֵ֤ א־תִּ  ללא האות נ' של הנפעל. –)לו, ז(  ְול ִֽ

 

ַ

ַניקודַאותיותַהיחסַמ',ַב'

 ת היחס מ'או

אחריה כתשלום לאות נ'  ובדגש מנוקדת בחיריק בדרך כלל אות היחס מ'

 החסרה )מן(: 

 ִֽ המ ָ מִּ ָרֶ֔ ָ מ  ת, מִּ כ    ֻ ס  ת, מִּ  .ֳחַרִּ֣

 
 מנוקדת בצירה ללא דגש אחריה: לפני אותיות מקבוצת הגרוניות

ה. ַעְבר ָנ  ה, ֵמִֽ מ ָנ  ְ ַחש  ַהר, ֵמִֽ , ֵמִֽ ַרְעְמֵסס  ץ, ֵמִֽ ֶ֥ר   ֵמא 

 
 היות.מִ חוט, מִ המילים: ִמחוץ,  לליוצאות מן הכ

 

 אות היחס ב'

 :במילים לא מיודעות

 אות היחס ב' מנוקדת בדרך כלל בשווא במילים לא מיודעות או בשמות:

ה ַעְבר ָנִֽ , ב ְ ו ש  ָאלִֽ ה, ב ְ ָמָרִֽ ת, ב ְ ֻסכ  ִֽ  .ב ְ

 
 לפני אות שוואית מנוקדת בחיריק:

ו ל ְגבֶ֥ ָתה, ב ִּ ְקֵהָלִֽ ם, ב ִּ ֶ֔ ידִּ ְרפִּ  .ב ִּ

 חטף מנוקדת בתנועת החטף:לפני 

ת ֲחֵצר ִֽ ַ ה, ב  ֶָ֥ ש   ֲחמִּ ַ  .ב 

ִּ   לפני י' שוואית מנוקדת בחיריק והאות י' נאלמת: לָׁ  ירּושָׁ  וכן באותיות כל"מ. םבִּ
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 :במילים מיודעות

 .אות היחס ב' מנוקדת בדרך כלל בפתח ואחריה דגש

ד  לפני ה', ח' במילים מיודעות מנוקדת בפתח ללא דגש אחריה:  ח ִּ֣ ַ  .ש  ב 

ב: מנוקדת בסגול -לפני ה', ח', ע' קמוצות  ָחר    ב  

ֵעֶ֥ת: מנוקדת בקמץ - לפני ע' שאינה קמוצה ולפני א' ָ ֶ֖ה, ב  ָ ַאמ  ָ ֵאש   ,ב  ָ ָאָדם, ב  ָ  .ב 

 

ַ

ַ

ַמילהַבפרשה

 ּתֹוְצֹאת - מֹוָצֵאיֶהם

ב ְכת  ֹּ֨ ה ַוי ִּ ת־ מ ש  ֶׁ֜ םא  ָצֵאיה ֶ֛ ֶ֖ם מו   .ב(, )לג ְלַמְסֵעיה 

כלומר:  איך יצאו ממקום למקום; על כן אחריו למסעיהם. -את מוצאיהם  ראב"ע:
 זהו שם פעולה במשמעות של יציאה.

 

יוְוָהיו   ת ִֽ  ְצא ָתֶ֔ עַ  ו  ְרֵנ  ַ ש  ב  ב ְלָקֵדִּ֣ ג  ֶ֖ נ    .ד(, לד) ... מִּ

ָתיו רש"י: צו   ... והיו תוצאתיו. קְּ

 

ו  ...  תְוָהיֶ֛ ְצא ֶ֥ ו  ָדה ת  ֻבֶ֖ל ְצָדִֽ  )לד, ח( ַהג ְ

ם ס - תוצאת הגבל רש"י: ה ש ָ ל  ר ּכָ צ  בוּל, או  ַהּמ  ת ַהּגְּ או  צְּ ּנ ֱאַמר ּתו  ם ש   ל ָמקו  בּול; ּכָ י ַהּגְּ פֵּ ו 

ן  ַהּלָ ךְּ לְּ ֵּ ש  ִהּמָ ָריו לְּ א ַלֲאחו  צֵּ יו  ִחיב וְּ ט וַּמרְּ ֵּ ש ּ ּפַ ם ִמתְּ ָלל, או  ִמש ָּ ן ּכְּ ַהּלָ ר לְּ בֵּ ינו  עו  אֵּ י וְּ רֵּ ַגמְּ  לְּ

 

 

ן ו  ר ִמן ָהר ַחב ָהִראש  תֵּ ן יו  סו  ֲאַלכְּ ָתה ּבַ לְּ ם ּכָ ָ ש ּ ת, ש   ָצאו  ָראו  ּתו  ן קְּ ו  ה ָהִראש  ּדָ ַין ר ַחב ַהּמִ ִענְּ , ּולְּ
ה ָתּה ִמּדָ  .או 

 יצ"א מגזרת נפי"ו ונל"א. -שתי המילים הן באותו שורש 
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ֶפּנּו   ֶיְהּדֳּ

ְנָאֶ֖ה  ש ִּ ם־ב ְ ו  ְואִּ נ  פ   ְהד ֳ יו  י  יְך ָעָלֶ֛ ֶ֥ לִּ ְ ש  ־הִּ ו  האִֽ ֶ֖ י ָ ְצדִּ ת ב ִּ מ ִֽ  .(לה, כ) ַוי ָ

ְנָאָ֖ה ְוא   ש   ּנוּ ם־ּבְ ֶפֶ֑  ֶיְהּדֳּ

שהדוחה יהיה לפעמים ע"י דבורו כמו  –ויש הבדל בין הדף ובין דחה  :מלבי"ם

בחלק שפתיה תדיחנו )משלי ז(, ופה חלק יעשה מדחה )שם כו(, אבל הדף הוא בגופו, 

ומציין שדחפו ממקומו שלא ישוב עוד אל מקום זה, ר"ל שדחפו מן הגג או דחפו לתוך 

המים עד שלא יוכל לצאת משם, אבל אם יוכל לצאת משם זה נקרא דוחה האש או 

 ... לא הודף כמו דחה דחיתני לנפול וה' עזרני

 

ה  ּיָ ְצד   ּב 

יו  יְך ָעָלָ֛ ִ֥ ל  ש ְ הה  ָ֖ ּיָ ְצד   ּב 

ָנא"  - בצדיה רש"י: ָכמְּ , "ּבְּ ּגוּמו  ַתרְּ ַמֲאָרב —ּכְּ  .ּבְּ

ד. ּיִ  י הרחיב בזה בשמות כא, יג()רש" שורש זה שונה מהשורש צו"ד במשמעות של צַּ

 

י ט ָעֵרִ֥ ְקָלָ֖  מ 

טהשורש קל"ט מופיע במקרא בשם העצם  ְקָלָ֖ ובשם תואר בצורת הבינוני  מ 

 . )ויקרא, כב, כג( "ְוָקלו ט"

 הנטייה של שורש זה לפעלים לא קיימת במקרא.

ַ
ךַ  שֹונ  דַל  ֵ מ  ַל 

ַ

 שם המספר בנקבה בסמיכות

ש   ל ִּ֣ ְ ים  ש  ִ֗ ָערִּ  .ֶהָערים ְשל וֶשת ולא  -ה 

ים  ֶ֥ ָערִּ ־ה  ש  ֵ  .ֵשֶשת ֶהָערים ולא -ש 



 
9 

 byad-halashon@gmail.com  להארות, הערות והצטרפות לרשימת התפוצה:

 

ַ

ַניביםַוביטויים
 

ָרֵאל  יָ   ש ְ י־יִּ ו  ְבֵנִֽ הְצאֵ֤ ד ָרָמֶ֔ ִּ֣ יָ ם ב ְ יִּ ְצָרִֽ ל־מִּ י כ ָ  .ג( )לג, ְלֵעיֵנֶ֖

 .בנצחון מרשים לעיני כל בגאון, - ביד רמה

 

ת ִֽש   ְוֵאִּ֣ ֵ ת ש  ם ֵאֵ֚ י ִֶּ֔ ְלוִּ נו   ַלִֽ ת ְ ֵ֤ר ת ִּ ים ֲאש   ִ֗ ָערִּ ִֽ י ה  ְק הַ  ָעֵרִּ֣ טמ ִּ  .לה, ו() ָלֶ֔

 .מקום מבטחים, מקום שבו נותנים הגנה למי שבא בשעריו -עיר מקלט 

 

ו   ְקחֶ֥ א־תִּ ש  ְול ִֽ פ  ִּ֣ ר  ְלנ  פ  חַ  כ ֹּ֨  .)לה, לא( ר ֵצֶ֔

 .סכום כספי הניתן לצורך פדיון אדם שבוי -כופר נפש 

 

ם  תִִּּ֣ירו  ֵמה ֶ֔ ו  ִּ֣ר ת  םְוָהָיה  ֲאש   יֵניכ ֶ֔ ֵעִּ֣ ים  ב ְ כ ִּ יוְ  ְלש ִּ ְצנִּ םלִּ ֶ֖ צִּ  נִּ יכ   ב ְ  .)לג, נה( םד ֵ

 =קוצים(.צנינים) .דבר מאוס שנוא בעינכם, דבר שאינו מוצא חן, - לצנינים

 

 

 

 

 

 

 

 עיון בעלונים קודמים

 cation.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/PikuahPedagogi/HebChar/parashat_week.htmhttp://cms.edu 

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

