
 למורי התנ"ך 

הובלת מקצוע התנ"ך   על  ,מ"ריתבשמכם לרוני מגידוב המפבשמי ו רוצה להודות , בראשית דבריי

 בכבוד ובגאון, ומיצוב מיקומו במערכת החינוך.

 רוני יקרה, 

אנחנו מורי התנ"ך חבים לך רבות, על פועלך ועשייתך להעלאת קרנו וקידומו של המקצוע במערכת 

לחזק את היסודות ך בעשייה של תידע ,בענוותנותךיותר מכל ו ךמקצועיות ,ךבתבונת החינוך.

 ולהמשיך ולבנות. 

, הזו התורהא לנכס את ספר הספרים ולעשותו לכולנו ובשביל כולנו. וה ,ךבעבודת אותךמה שהנחה 

 כפי שהייתה לך ולקודמות בתפקיד.  "תרתי משמע" תמשיך להיות נר לרגלנו,

  .ובדרכךבמעשה ידייך ראי ברכה והצלחה  ,ופותחת לך אפיקים חדשיםאת פוסעת למחוזות 

 !  מכולנו רוני לך ענקית תודה

שמי ענת צידון, אני מגיעה לתפקיד לאחר שנים רבות במערכת. במשך השנים עסקתי במגוון 

 על הרצף החינוכי מהיסודי ועד התיכון.  ,מקצועיים וניהוליים תפקידים

ולפעול למען הנחלת  להמשיך  יחד עמה מחויבות ואחריות רבה.  ,שליחותאני רואה בתפקיד הזה 

 ,קצוע, ולעשותו נחלת הכלל.  שיהווה חלק  בלתי נפרד מבניית הזהות  הערכית תרבותית שלנוהמ

 לחיים שלנו כאן ובעתיד. 

עוסקת בעונשה של המנהיגות הדגולה של משה ואהרון ופחות פרשת "חוקת",  פרשת השבוע 

ראו במעשה האלה ו כל אחד בדרכו לפרש חטאו של משה. בחטאה. הפרשנים השונים ניסעוסקת 

 כמטילים ספק בכוחו של ה'.  , בדבריוה ואלה תלו את חטאו באופיו חם המזג או אל עצמו,

על רקע ההשוואה בין שתי הפרשות שמות י"ז ובמדבר כ' שהדמיון ביניהן רב, עולה השוני. בשמות 

מוסרי ערכי עם העם ואילו בבמדבר השתיקה שלו רועמת לנוכח ההתרסה של משה מנהל וויכוח 

העם. מכאן ניתן להבין את הביקורת המופנית למשה ואהרון במילים "ולא קידשתם אותי בתוך 

 ישראל" .

אתם מורי -אותי בתוך ישראל" קידשתםולא " ברצוני להתייחס "הפוך על הפוך" בלשון העגה לביטוי 

 ,מקיימים הלכה למעשה , הזה בבתי הספרו במעשיכם ובלמדכם את במקצוע באשר תהי ,ך"התנ

 ך בתוך בני ישראל. "ומקדשים את התנ

לא פשוטה, בלשון מקצועית וערכית  משימהמלוא ההערכה לכם, ככאלה שנושאים על כתפם 

 .המעטה



מנחילים את  , הפועלים במלאכתכם יום יום, ומתוך אהבה ומחויבות,השליחות ומקיימיאתם השליחים 

 ותשת רבים מים ויצאו" בבחינת המקצוע הזה מקטן ועד גדול.  אתם אלה שמוציאים מים מן הסלע,

 כולנו. להרוות את צימאון ,"העדה

 בברכת חופשה נעימה, 

 ענת 

  

 


