
 

נס קריעת ים   :פרשת בשלח עוסקת באחד השיאים המרכזיים בחייו האמונים של עם ישראל
 .קיים שיא נוסף והוא מלחמת ישראל בעמלק ובעקבותיו שירת הים. באותה פרשה סוף

": עַּ הֹושֻׁ י יְּ נֵּ זְּ אָּ ִשים, בְּ ֶפר, וְּ סֵּ רֹון בַּ ֹתב זֹאת ִזכָּ ֶחה-ִכי  כְּ ֹחה ֶאמְּ ת  -ֶאת מָּ חַּ ק, ִמתַּ לֵּ ֶכר ֲעמָּ זֵּ
ִים מָּ שָּ  י"ד(, י"זשמות, ( "הַּ

 
ֶחה - סמיכותה ֹחה ֶאמְּ  מָּ
 

 כות  סמימשמעות ה
ֶחה מבחינת המשמעות צירוף הסמיכות ֹחה ֶאמְּ היוצרת  הכפלה  מביע יחס של הפלגה, מָּ

ולמה   .כגון פלאי פלאים, קודש הקודשים מלך המלכים, וכדו' משמעות של "ביותר" )"הכי"(:
שאר לעמלק  ילמה? שלא יו .רשים כי גם את הבהמות צריך לכלותיש כפילות? מסבירים המפ

ֹחה  בהמה של עמלקי. רש"י ורשב"ם מסבירים כי המילים  וז –זכר, שלא יבואו ויגידו  "מָּ
ֶחה" חה. הרצון הבעתהן  ֶאמְּ  של ה' כי שמו של עמלק ִימָּ

 
 מה הקשר?

מה היה החטא החמור כל כך של עמלק, שבגינו חויב עם ישראל למחות את זכרו? התשובה  
עמלק היה נטול כל יחס כלפי החלש והזר. על אף העובדה שעם   -י"ז , בספר דברים כ"ה

בזמן שהיה "עייף ויגע" מיד אחרי  ישראל לא עבר בגבולו ולא הפריע לו, הוא התנפל עליו, 
יציאתו מעבדות מצרים. כדי להבהיר שהצו של מחיית עמלק אינו נובע מאכזריות, במלחמה  

מלווה הצו בקריאה של חסד, הפנייה לקיני לסור מתוך   '(ו, ו"ט' )אאל בעמלק בספר שמו
)מעובד   כן.עמלק, כל זאת כדי לגמול על חסד שעשה יתרו הקיני לישראל מאות שנים קודם ל

 ידידיה קליין( -מתוך אתר לשכת רב הקמפוס בר אילן
 

 מהפרשה סמיכותגשר למילת 

 לחשב - 16 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 הגביע הנודד
שלחו תיעוד למנחה  בעז"ה בראש חודש אדר א' יתחיל סבב חדש של הגביע הנודד בכל מחוז. 

 המחוזית ואולי תזכו בגביע ובערכת משחקים מתנה לבית ספרכם.

 תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד-"רוץ הצביימ"
נותרו שלושה שבועות לשליחת הסיפורים הזוכים בתחרות הבית ספרית למנחה המחוזית.  

חשוב לתת  ". רוץ הצביימלרענון ההנחיות באשר למסלולי התחרות, נא עיינו במסמך אודות "
".  הסופרים הצעיריםגם לתלמידים שכתבו סיפורים שלא זכו לייצג את בית הספר באתר " מהיב

 לרגל שליחות או עבודה.   לא לשכוח את ילדי החמ"ד הנמצאים עם משפחותיהם בחו"ל

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 קוראים למיליון
תגובות רבות על ילדים  ברוך ה', המיזם התקבל בהתלהבות רבה בבתי הספר. אנו מקבלים 

" ניתן למצוא רעיונות שיושמו בבתי  קוראים למיליוןבאתר " ונהנים מזה., שהחלו לקרוא ספרים
 מוזמנים לשתף אחרים. פרטים אצל המנחה המחוזית.ספר. גם אתם 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/

