
 

 בהעלותךפרשת 

נֹוָרה ֶהֱעָלה נֵּרֶֹתיהָ "  נֵּי ַהמְּ ן ַאֲהרֹן ֶאל מּול פְּ  ('ג', במדבר ח) "ֶאת מֶֹשה' ַכֲאֶשר ִצָּוה ה  :ַוַיַעׂש כֵּ

 ".להגיש שבחו של אהרון שלא שינה -ויעש כן אהרון ": י"מבאר רש

  . ברייה באשר היאכי אם כיבד כל ברייה ו, כל אדם" לא שינה"אהרון מתייחד בכך ש

פגע באדם רשע ונותן לו , מלמד שהיה אהרון מהלך בדרך... אלא שהיה רודף שלום : " ... ניתן לראות זאת במדרש
בושתי ? איך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרון, אוי לי: אמר, למחר ביקש אותו האיש לילך ולעבור עבירה. שלום
                                                         . (ילקוט שמעוני) "מונע עצמו מן העברהונמצא אותו האיש  -שנתן לי שלום , הימנו

   .כי אם נותן לו ברכת שלום, אינו דוחק בו, הוא אינו מטיף לו, את האדם החוטא" משנה"אהרון אינו 

הךף אהרון וישב לו אצל אחד מהם , וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה(: "שם)המדרש מספק דוגמה נוספת 
בושתי ? אוי לי איך אשא עיני ואראה בחברי: "חברך מטרף אץ ליבו ומתלש בשערו ואומר ,ראה, בני: ואמור לו

שוב הולך אצל חברו ואומר לו כענין . היה יושב אצלו עד שמוציא כל קנאה שבלבו, "שאני הוא שסרחתי עליו, הימנו
הוא . ד מהצדדים הניצים שינויאהרון אינו תובע מאף אח, גם בדוגמה זו. "פגעו זה בזה גפפו ונשקו זה לזהוכש. זה

ההתעוררות לתיקון ולהתעלות באה מצד האנשים . הוא אינו מטיח אשמה, אינו מבקש מאף צד לוותר על עמדותיו
  .לאחר שאהרון מעורר את רגשות החמלה שלהם ומאיר בפניהם את האפשרות למערכת יחסים טובה יותר, עצמם

, אהרון ידע לכבד את הפרט  .העלאת הנרות -ביטוי לתפיסתו של אהרון ניתן למצוא בתפקיד שיועד לו בפרשתנו 
מתוך אמונה כי טיפוח ייחודיות הפרט יביא לשלום אמיתי , לדאוג לבעירתו העצמאית והסגולית, להיטיב כל נר ונר

 פנינה נויבירט/להגיד שבחו שלא שינה: מעובד מתוך                                          . אך לא מתוך אחידות, מתוך אחדות

 .....עם תלמידינושנזכה ליישם את דרכו של אהרון 
 

 :ולענייני דיומא

גם השנה כחלק מהפעילות " כרטיס קורא"החלטנו לעצב , לאור ההצלחה של שנה שעברה -החופש לקרוא .1
הכרטיס . ממחוז מרכז על העיצוב תודה מיוחדת למדריכה רונית חצרוני. ץלעידוד הקריאה בחופשת הקי

במהלך החופש הגדול . עם התעודות בסוף השנהוינתן לתלמידים  ב מיועד להדפסה בבתי הספר"הרצ
ויחזירו את הכטיס המלא לבית הספר עם תחילת שנת  את שמות הספרים שקראוימלאו התלמידים 

 .קוראים המתמידיםלהביע הערכה ל" תגמול"ס יחליט על "כל בי .הלימודים

שר כוח לזוכים י. ה בשנה הבאה"האחרונה לשנה זו וימשיל לנדוד בעז" תחנה"הגביע הגיע ל -גביע נודד .2
                                                                                                                                                                 . סיון-בחודשים אייר

נורית : דריכהמ. רחל לוי: רכזת .רוית וינברג: מנהלת. מועצה אזורית מנשה ,"נטעים"ביס  -מחוז חיפה
                                                                                                                            .רון פכטר :מפקח .נעים

. רונית ספיר: מדריכה. מיכל גבאי: רכזת. אהרון שדמי: מנהל .קדומים,"נחשון בנים"ס "בי -מחוז מרכז
                                                                                                                                 .לראהרון אד: מפקח

איריס : מדריכה. חיה גיספן: רכזת. אילנה מויאל: מנהלת. קרית שמונה, "ס עוזיאל"בי -מחוז צפון
                                                                                                                       .ב שבותיעק: מפקח. אופנהיימר

: מדריכה. יפה כהן: רכזת. מוטי גולדשטיין: מנהל. בית שמש, בנים" אהבת ישראל"ס "בי -מחוז ירושלים
                                                                                                             .ורד ליבי: מפקחת. מוריה חלמיש

: מפקח. אורלי יפרח: ספרנית. ציונה הלוי: רכזת. ורדית אבני: הלתנמ. ירושלים, "ברנדט"ס "בי -י"מנח
 .ישי לוי
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