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יש לנו המון עבודה להכין את משלוחי המנות לכל  ! וואוו

אחד

יש לנו המון עבודה להכין את משלוחי המנות לכל אחד  ! וואוו
! ?איך שהם התלהבו שנה שעברהזוכר . מהדיירים בבית אבות

עם כל המצב  . השנה אני חושב שאנחנו חייבים להשקיע יותר
של הקורונה חשוב לתת להם יותר תשומת לב ולהכין משלוח  

נדפיס ברכה מעוצבת עם השם של  , מנות ממש מושקע ואישי
…כל אחד מהם

לא נראה  ? מה אתה מתלהב
לי שזה בכלל מעשי השנה  
להביא להם משלוח מנות

אתה  , למה אתה סתם מקרר
מזכיר לי את הסיפור של  

...עמלק



נזכרים בסיפור  

רֶׁ ָזכֹור ד ֶׁ ה ְלָך ֲעָמֵלק ב ַּ ר ָעש ָ ֶׁ ְצָריִ ֵאת ֲאש  ִ ם ִממ  ֵצאְתכֶׁ :םְך ב ְ

ר  ֶׁ לָקְרךָ ֲאש  ָך כ ָ נ ֵב ב ְ ְך וְַּיזַּ רֶׁ ד ֶׁ ָ ב ַּ ת  יָך ְואַּ ֲחרֶׁ ִלים אַּ ָ ֱחש  נ ֶׁ ָעיֵףה הַּ

:ֱאלֹקיםְויֵָגעַּ ְולֹא יֵָרא 

ָהִניחַּ ה יךָ ֱאלֹקיךָ ' ְוָהיָה ב ְ ל אְֹיבֶׁ ֶׁ ְלָך ִמכ ָ ץ ֲאש  ָארֶׁ ִביב ב ָ ָ ר   ִמס 

יךָ ' ה ְמ ֱאלֹקֶׁ ה  ת ִ ָ ת  ְ ֲחָלה ְלִרש  ת נֵֹתן ְלָך נַּ ה אֶׁ ֲעָמֵלק  ֵזֶכרחֶׁ

ָמִים  ָ ש   ת הַּ חַּ ַּ חִמת  כ ָ ְׁ ש  (יט-יז/דברים כה: )לֹא ת ִּ

?את מי עמלק קרר

?איך הוא קרר



קרירות=עמלק
ומצוותתורהלענייני



ננסהבואו
...בעצמנו

 ,התחנפותסתםוהישזלךהעירהחברה
.מחמאהלתתותינוקי
 .אחרתלחברהמשימהאותהאתשובבצעי

חשבי על מעשה טוב או על תכונה טובה של חברה  
.ותני לה מחמאה

?מה ההבדל בין שתי הפעולות הראשונה והשנייה
?למה

התורה מבקשת מאיתנו שנזכור  , מדוע לדעתכם
?למחות את עמלק בקרירות בכל יום



נזכור

.  אותולהשמידבעמלק ולהלחםהתורה מצווה אותנו 

פיסיתהיה במלחמה זה פעם 

.  שלנוהלב זה בתוך והיום

הדרך היחידה  

של עמלק שמפריע לנו בקיום  הקרירות להתמודד עם 

התורה והמצוות  

היא 

ביטול מוחלט של כל הטענות  -"למחות את זכר עמלק"

.בהתלהבותולקיים מצוות , והרעיונות ההרסניים שלו



?לאן נטייל

. הפעם נבקר באתר פרשת זכור
נבדוק מי נכנס לאתר  ? מוכנים
?ומתי

ואל תשכחו להכניס לתרמיל את אבני  
!קדימה. שתיקחוערכיםה-הדרך



מדריך למטייל  
פרשת זכור

'ו', ו סעיפים ג"עיינו בפרק ט
את הפרטים  סמליל הוסיפו ליד כל 

המתאימים
.בימינולקיום המצווה 



ערך לדרך–מתבוננים בהלכות 

יש לנו המון עבודה להכין את משלוחי המנות לכל  ! וואוו

אחד

ד וקהילות נוספות מקפידים שגם ילדים וילדות  "לפי מנהג חב
.באים לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור

לזכור שכל אחד חייב לזכור  

למחות את העמלק שמקרר  

.אותו מקיום מצוות

ולהשתדל לקיים את המצוות  

.בהתלהבות



נלחמים בעמלק

שתסייע   תזכורת / נסחו סיסמה
ולקיים  , לכם להילחם בעמלק

.מצוות בהתלהבות

.במקום בולטותלו אותה עצבו 

בכל יום אותה לקרוא מומלץ 
'  עמלק'רגע שמנסה ובכל 

...לקרר בקיום מצווה


