
!מנהלים יקרים

ו שבשבוע זה התאבלה על אימה  "שושנה נגר הי' בדברי תנחומים לגבנפתח 

.מרגלית עידן' הגב, שנסתלקה

:אמרה עליה שוש בראיון לפני מספר שניםכך 

תמיד דאגה שלכל אחד ואחד  . היא זו שגידלה אותנו, הייתה מרכז הבית שלנואמא"

ועד היום  , אישה של חסד, לצד זאת היא הייתה אישה פעילה מאוד. מאתנו יהיה הכול

".היא מאוד משמעותית ומרכזית בחיי המשפחה

.ברוךזיכרהיהי ,  השמיים תנוחמומן 

.להמשיך את האיגרת גם בשבוע זהנבקש 

פרשה שמדגישה את הסיום הטוב של  . 'ויחי'ספר בראשית אנו חותמים בפרשת את 

.ספר בראשית

,  בארץוההאחזותבקשיי הגידול , דרך התלאות שעברו על אבותינו בצפייה לזרעאחרי 

כולם נאמנים להקמת בית  , איתוכולם . ה לרגלי מיטתו של יעקב-ניצבים כל שבטי י

.ישראל

טוב היה  ( ו,ד, קהלת)' עמל ורעות רוחחופנייםטוב מלוא כף נחת ממלוא 'המדרש אומר 

שחיה אותם בנחת והשבטים סביבותיו  .. לאבינו יעקב אלו שבע עשרה שנה במצרים

ממאה ושלושים שנה שלא היה אלא כולם  .. ובני בניו פרים ורבים ועיני רואות וליבו שמח

(מזבראשית , פסיקתא זוטרתא.." )בעמל

עד כדי  . האחרונות היה בהן בכדי לפצות על הצער והעמל בשנים שקדמו להםהשנים 

יש בדבר -כך שכללו את ימי שני יעקב ליחידה אחת של מאה ארבעים ושבע שנה 

.להראות כאילו הסוף הטוב הפך את כל התמונה לטובה

ואורח צדיקים כאור נוגה  "על דרכם של צדיקים נאמר : ל'אברגעל כך הרב יורם אומר 

כלומר כמו שאור היום לא מאיר ברגע אחד אלא ( יח,דמשלי )'' הולך ואור עד נכון היום

כך היא דרכם .. בהתחלה ישנו חושך חזק מאוד ולאחר מכן מתחיל להאיר מעט מעט

"של הצדיקים

בבית הפרטי שלנו ובבית החינוך אנו מכירים את ימי טבת הארוכים ששגרה  , בחינוךגם 

.  אך אנו זוכרים את התכלית. תחושה של עמל ואתגריםעימהשל לימודים מביאה 

.שמחה של הצלחה ונחת מילדינו ותלמידנו. מלאים אמונה שהעמל יוליד שמחה גדולה

,יקריםמנהיגים 

לא היה צריך להתחיל את  ' יצחק ' ספר בראשית נפתח בשאלה המהדהדת של ר

"  החודש הזה לכם"התורה אלא מ

ללמד שהארץ שייכת  -הראשון המפורסם נותן לכאורה תשובה רק לפרק הראשון י "רש

.ה והוא נותן אותה לאשר ישר בעיניו"לקב

:נדמה שנותן תשובה לכלל הספר, במספר מקומותם "הרמב

הנפש  הוא  תקוןאמנם  : הגוףותקוןהנפש תקוןוהם , כוונת כלל התורה שני דברים"" 

הגוף  יהיה כתקון עניני  תקוןואמנם  ... יכלתםלהמון  דעות  אמתיות כפי שינתנו

האחד  מהם  להסיר החמס   :  ישלם בשני דבריםהעניןוזה , מחיתם קצתם עם קצתם

והשני  ללמד כל איש מבני אדם  מדות  מועילות בהכרח עד שיסודר ענין  ...  מביניהם

(כז,ג,נבוכיםמורה . )'המדינה

התורה בונה את  -לפרק חלק ועוד ' שמונה פרקים'הרי שלפי דבריו כאן כמו בהקדמת 



.ומסייעת לנו לכוון ולדייק את תיקון המידותהנפש 

לכל אורכו של ספר בראשית אנו מתמלאים בהכרה כי  דרכם של המאמינים אינה 

רק אחרי מעגל חיים שלם מלא עשייה ומרץ אנו מתוודעים  .. 'ויחי'קצרה כלל וכלל ורק 

(א,נופסחים " )כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד" -' שמע ישראל'ל

.נזכה לשמוע זאת מכל ילדינו ותלמידנו

נבקש ונמליץ לכל מנהיגי החינוך  .  טבת' בכ, ם יחול בשבוע הבא"יום פטירתו של הרמב

חומרי הלימוד הנפלאים -להעביר את החומרים הנפלאים שבאגרת לרבות ובמיוחד 

.כל הפרטים והפעילויות כאן. ם"לקראת חידון הרמב

.על המשך גשמי הברכה' מתוך הודאה לה

,שבת שלום ומבורך

בשם שושנה נגר


