
 

פרשת תצווה ממשיכה בהוראות שנתן ה' למשה על הכנת המשכן וכליו. בשבת זו יקראו  
שכן   ,שבת זכור קודמת תמיד לחג הפורים .עמלק'במפטיר את פרשת 'זכור את אשר עשה לך 

 המן היה מזרעו של עמלק:
 

רָזכֹור ֵאת " ם ִמִמְצָרִים:  ֲאשֶׁ ְך ְבֵצאְתכֶׁ רֶׁ דֶׁ רָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק בַּ ֵנב  ֲאשֶׁ ְיזַּ ְך וַּ רֶׁ דֶׁ ְבָך.........  ָקְרָך בַּ
ץקֹלְבָהִניחַּ ה' א   ר יָך ְלָך ....... ָבָארֶׁ ת   יָךקֹלה' א   ֲאשֶׁ חַּ ר ֲעָמֵלק ִמתַּ ת ֵזכֶׁ ה אֶׁ ֹנֵתן ְלָך... ִתְמחֶׁ

ָשָמִים לֹא ִתְשָכח  י"ט(-כ"ה, י"ז ,)דברים” הַּ
 

ר – מילת הקישור  ֲאשֶׁ
המטרה.   ,שייכת לקבוצת מילות התכלית  אשר מילת הקישור - משמעות מילת הקישור

לזכור את אשר   פעם ראשונה במטרה .שלוש פעמים אשרבפסוקי פרשת זכור נזכרת המילה 
ופעם   להסביר את גודל רשעותו של עמלק פעם שנייה במטרה קרה ביציאה ממצרים.

 להבהיר כי מצוות מחיית עמלק מתקיימת בארץ ישראל.  שלישית במטרה
 

 מה הקשר?
מטרתה לא לשכוח את רשעותו של עמלק ולמחותו.   .שמיעת פרשת זכור היא מצווה מהתורה

תת"ח( מחיית עמלק האמתית היא רחבה יותר מאשר הריגת  לפי דברי הרב קוק )אגרת 
לדבריו, עמלק הוא מציאות כל הרע שבעולם. עלינו לתקן את מידותינו, ולהרבות טוב   .אנשים
של  מתוך מחיית עמלק מגיעים לשמחה השלמהופך להיות טוב. כשהרוע סר, הכל ה .בעולם

 תיקון העולם המסומלת בחג הפורים.

 מהפרשה גשר למילת קשר

 זכור -תצווה  – 21 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
                                                                                                              כנס מעצבים את העתיד

שראתה במוסדות את הלקוח   ,יעסוק במעבר מטכנולוגיה חינוכית 4מעצבים את העתיד נס כ
 המרכזי שלה, לטכנולוגיה שממוקדת בלומד.

בילות בעולם בתחום הטכנולוגיה החינוכית, להיחשף  בואו לשמוע ולהכיר את הדמויות המו
  את לפגוש ומאפשרים הספר ביתולהתנסות בפתרונות יוצאי דופן שפורצים את קירות 

 .כאןלפרטים נוספים נא ללחוץ  .הדיגיטלי בעידן הלומד של הצרכים

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

                                                       עלון האגף לחינוך יסודי                                                                                                        - באופן יסודי
  לקידום חותרת בישראל החינוך מערכת. ספרית בית מצוינות בנושא עוסקהעלון הפעם 

  יובילו אשר למידה בחדוות המלווה משמעותית למידה ולהטמעת פעולותיה בכל מצוינות
 .עצמי ולמימוש לימודיים להישגים

                    "הפרופסור המשוגע"                                                                                                            
מתודת ההוראה "הפרופסור המשוגע", מבוססת על תיאוריית "המוח   ברוח חודש אדר:

יה בסרטון  י. לצפבמסגרת הכיתה הרגילה יתיהשלם" ומיועדת לקידום דיוק ושטף באופן חוו
 .  כאןהסבר והדגמה, נא ללחוץ 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://trailer.web-view.net/Show/0XF8BC3A8321E846C2AB6542E9148F69E801F0516B5C1D9C583F5ABA0FA7BFFF00.htm
https://trailer.web-view.net/Show/0XF8BC3A8321E846C2AB6542E9148F69E801F0516B5C1D9C583F5ABA0FA7BFFF00.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8xFcUPQ_z_8
https://www.youtube.com/watch?v=8xFcUPQ_z_8

