
 

 והצותפרשת 

ה ַהְקֵרב ֵאֶליךָּ ֶאת" ֵאל -ַאֲהרֹן ָאִחיךָּ ְוֶאת-ְוַאתָּ נָּיו ִאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ  (. א, כחשמות ) "בָּ

ולאחריהם הוא מצווה להעביר את שרביט הנהגת , שבעה ימים בלבד עסק משה במלאכת הקמת המשכן
תכונתו העיקרית היא אהבת שלום ו אל העםכמי שמדבר מופיע , אהרן. עבודת המשכו לאהרן אחיו

 . מסוגל הוא לשמש חוליית קישור אל העם, וממילא. ורדיפת שלום

יקוב הדין : משה היה אומר: "מציע התלמוד במקום אחד, בבקשו להצביע על השוני שבין משה ואהרן
פתי כהן ישמרו ש'אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו שנאמר כי , אבל אהרן! את ההר

 (. ב"ע, סנהדרין ו")' דעת

הרוצה לרכוש לבבות למען : "לא רק לשעה אלא לדורות, רואה במסר זה לקח חינוכי גדול, ר הירש"הרש
עליו להתחשב ברמת השכלתם של אלה אשר את לבבם . אל יסתפק בפיתוח התוכן הנלמד גרידא, האמת

למשאלות ולשאיפות , לדעות ולהשקפות, למושגיםעליו למצוא קשר . יבקש לרכוש ואת עיניהם להאיר
תפקיד , כזה תפקידו של אהרן. וממנו יחל לפתח את הרצוי, המצוי יהיה לו למוצא. הרווחים ביניהם

כדי שאמת , פירושו לתאר בצורה ברורה ומובנת לדבר. דרושה לו סגולת הדיבור הנלבב. המתורגמן
 . ...מסוימת תיוודע

, כח" )תמיד' לפני ה, על לבו"ויכול לשאת את שמותם בחושן המשפט , "מתוך בני ישראל"רק כהן שיוצא 
                                                                                                                                            .ולקום במקום קודשו' עלות בהר הרק הוא ראוי ל, (ל

 אביעד הכהן/מתוך בני ישראל: מעובד מתוך                                                                                                
 .לעולם ההוראה - - -עולם הכהונהומ

 :ולענייני דיומא

כמות בתי הספר . בימים אלו מתבצעת בחירת הזוכים ברמה המחוזית - -"מירוץ הצבי" .1
ה יפורסמו הסיפורים שנשלחו באתר "השבוע בעז. מדהימה -שהשתתפו וכמות הסיפורים

ה "שיערך בעז" עופרים"אני מצרפת את ההזמנה לכנס הארצי של . ד"האינטרנט של החמ
 .נשמח לראותכם. ד"במסגרת שבוע החמ

הוד השרון זכה , "שילה"ס "התלמיד אמרי טאויל מבי -הוד השרון -"הנואם הצעיר"תחרות  .2
 .ב תוכן הנאום"רצ .במקום הראשון בתחרות הנואם הצעיר וייצג את העיר בתחרות הארצית

ב קובץ "רצ. הזוכים בגביע הנודד היה בין פסגת זאב, "נועם בנות"ס "בי -פעילות לעידוד קריאה .3
 .ובו רעיונות מקוריים לפעילות

  .עקב החג" גשר לקשר"בשבוע הבא לא יתפרסם  .4

 (מיד לאחר פוריםלהביא את ההגדה של פסח  םיתלמידלשכוח להזכיר ללא ) 

 פורים שמח, בת שלוםש

 ,שלכן 
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