
גם את בנית העצמאות של כל  איפשרהפנימה בתוך האוהל ההתכנסות 

שנת הלימודים היא התקופה שאנו מחנכים ומובילים אל . משפחה

התפתחות אישית בעזרת התכנסות בתוך בית החינוך פנימה  , "האוהל"

לעומת זאת ימי , לבניית עצמאות וצמיחה אישית של כל תלמיד ותלמידה 

החופש הגדול הוא אתגר לקחת את כל הערכים  , החופשה מובילים החוצה

נישא . עליהם התחנכו תלמידינו ולהביאם לידי ביטוי מתוך אחריות אישית

בו שהו תלמידנו כל השנה יאפשר להם להישאר " האוהל"תפילה ש

.נאמנים למסגרות החיים ולערכים עליהם התחנכו

.מתוך דברי ברכה בכנס מנהיגי חינוך

" .מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"

את פתחי  : בלעם מביט על עם ישראל ומשבח את האוהלים הטובים שלו

את ההשקעה ואת הקשר  , את העדינות, הדלתות שיוצרים פרטיות

את כוח האחדות . את כבוד הבית ויושביו. הקהילתי והמשפחתי פנימה

והשלום שיש בין איש לרעהו

!ד"החמ–. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך החינוך הממלכתי דתי

מרוממת  -הפותחת את התפילה בכל יום, אמירתו של בלעם בפרשה

מרוממת את אוהלי החינוך ומשכנות  . אותנו ומחייבת אותנו בו זמנית

ומחייבת אותנו לחזק את אדני , האמונה אותם אנו משתדלים לבנות

משען ומקור אמונה  ,כדי שיהוו מרכז , ויתדות האוהלים והמשכנות הללו 

.וכוח לדורות עולם

אך אתם רואים את הייעוד  , האתגרים לא פשוטים , הדרך לא תמיד קלה

.קדימהד"החמלנגד עינכם והוא שנושא את בית 

:ל כי"וכמו שכתב אורי אורבך ז

מגיע לעוד מחוזות שבעבר לא נגע , מתרחב, לאומי נפתח-הציבור הדתי

עלינו לשאוף  . חש באופן טבעי ובריא שהוא בשל להנהיג, בהם כמעט

.וכך אנו מחנכים את ילדינו. לגדולות

אך באותה עת הוא מגדל דור אַחר דור , ישראל נוטה את אוהליו פנימהעם 

רעיונות  , יוזמות, ומנהיגים המביטים החוצה ומובילים מיזמיםמנהיגֺות

כדי  , חינוכיים פורצי דרך בכל תחום אפשרי ומתוך יצירתיות מפעימה

ערכי ומשובח לכל מי שבחר שילדיו יתחנכו , להבטיח חינוך איכותי

.ד"בחמ

,חינוך מוביל דרך–ד"חמאנו מבקשים לומר , חינוך ממלכתי דתי–ד"חמ

,אתם מובילים דרך מתוך עולמה של תורה, מנהיגי חינוך 

.מאחלת לכם חופשה טובה ונעימה . שמחנו לפגוש אתכם במנהיגי חינוך

שלום ומבורךשבת 

נגרשושנה 



לשבתניחוחות 

,שבתכמעט 

..שבוע של עשייהאחרי 

"אשורנוומגבעות אראנוכי מראש צורים "-בלקפרשת 

פעמים מנסה בלעם לקלל את עם ישראל על פי הזמנת בלק מלך שלוש 

בלעם נתקל שלוש פעמים  , שלוש פעמים מתעתעת האתון בבלעם. מואב

פעם אחת היא יוצאת : בסירובה של האתון להתקדם לפי הדרך הראשית

ופעם  , פעם שנייה היא הולכת למקום צר ולוחצת את רגלו, אל השדות

שלוש פעמים , "שלושה רגלים. "השלישית היא מתיישבת ולא רוצה לזוז

כנגד עם  , כנגד שלושת הרגלים-ל"ודרשו חז, מכה בלעם את האתון

שלוש ברכות מברך  .  "ישראל שעתיד לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה

ששלוש , נצח ישראל, ל מפראג מסביר בספרו"המהר. בלעם את ישראל

הברכה הראשונה עוסקת בתכונה של . הברכות הן כנגד שלושת האבות

כי  ", נאמנות גבוהה לעקרונות עליונים, תוכנה של ענווה, אברהם אבינו

לבדד ישכן ובגוים לא עםהן עם , אשורנוומגבעות אראנומראש צורים 

אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני –י "מסביר רש". יתחשב

"  ואמהותי אבות "ע, רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו

תכונה שניה היא  .  בלעם רואה את השורשים החזקים של עם ישראל

הברכה עוסקת  . תכונתו של יצחק, היכולת של ישראל להתגבר על הקשיים

להיות היד  , ביכולת של ישראל לבצע עד תום את המשימות האלוקיות

."  ראם לוכתועפותאל מוציאם ממצרים . "ה בעולם"הארוכה של הקב

,  היא מעלתם של ישראל כעם קדוש, הברכה השלישית, והתכונה השלישית

עם  , "בגויים לא יתחשב"עם ש, "והקדישו את קדוש יעקב. " עליון, נבדל

עם שלא מתחשב  , . שהוא לא חלק מההנהגה הרגילה של אומות העולם

.הם לא מתערבבים עם תרבות אחרת, בגויים

: אלו הן שלוש הברכות המבטאות את תכונותיהן היסודיות של ישראל

והיכולת להתרומם , היכולת להתגבר ולקיים, הענווה והשאיפות הרוחניות

בלעם ראה את עם ישראל מראשית ועד אחרית  . הכלולהתנשא מעל 

אנו עם ישראל , ייעודו ונצחיותו של עם ישראל, ומתוך כך ניבא את מעלותו

מה הם השורשים  –על אחת כמה וכמה  צריכים ללמוד ולהבין את עמנו 

מה שיש . ייחודם וייעודם, מעלתם, האמהות, מי הם האבות, שמהם צמחנו

.  בהם יש בנו כי מעשה אבות סימן לבנים

.  רואה בעין אחת מה שרבים לא רואים בשתיהן" הגבר שתום העין"בלעם 

יעקב  אהליךמה טובו : "במשפט אחד סיכם כל מה שלמד על הבית היהודי

זה מול מכווניןעל שראה פתחיהן שאינן : "י"רשמבהר".משכנותיך ישראל

,  אוהלי ישראל תוכננו באופן שאפשר צניעות של כל משפחה ". זה

גם את בנית העצמאות של כל  איפשרהההתכנסות פנימה בתוך האוהל 


