
!מנהלים יקרים

,"רוח ירושלים"מנהיגים חינוך מתוך -שנת הקהל 

.  סביבת קודש ומכוונים מעלה מעלהמכוננים 

ל "תחילת שנה. תלמידנו היקריםד"בחמשבוע יצעדו אל כותלי בתי החינוך שלנו בעוד 

מראשון המורים עד  : התרגשות אוחזת את כולנו, היא בבחינת ראש השנה לתלמידים

.אחרון המנהלים

שלא יארע דבר תקלה  , אלוקינו ואלוקי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה: אנו תפילהנושאים 

שתזכנו לגדל בנים  , שנצליח בשליחותך לחנך את ילדי ישראל בקדושה וטהרה, על ידינו

,  דבקים' אנשי אמת זרע קודש בה, יראי אלוקים' אוהבי ה, ובני בנים חכמים ונבונים

לתפארת , ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא

.  ראשית צמיחת גאולתנו, מדינת ישראל

מספרת הגמרא על הדרך של הקמת בתי ספר בעם  .( כא)בתראבבא במסכת 

שאלמלא הוא נשתכחה תורה  , אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמוזכור:"ישראל

לא היה למד -מי שאין לו אב , מלמדו תורה-מי שיש לו אב , שבתחלה; מישראל

כי מציון תצא "? מאי דרוש. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים ... תורה

,  לא היה עולה ולמד-מי שאין לו אב , היה מעלו ומלמדו-ועדיין מי שיש לו אב ; "תורה

שיהיו מושיבים  , עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן; התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך

".מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר

כדי  , הגמרא עולה כי בתחילה התקינו שיושיבו מלמדי תינוקות דווקא בירושליםמדברי 

כי מציון תצא  "בהתאם לפסוק , שיעלו התלמידים מכל הארץ לירושלים וילמדו בה תורה

".מירושלים' תורה ודבר ה

לפי שהיה  : "במקום מסבירים מדוע חשוב כל כך שהלימוד יהיה בירושליםהתוספות 

עוסקים בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד וכהניםרואה קדושה גדולה 

רואים את כל הקדושה העצומה  , כלומר התלמידים היו מגיעים ללמוד בירושלים". תורה

ודבר זה היה מרומם אותם לשאיפות של  , "מה נהדר מראה כהן גדול"מרגישים , סביבם

.לרצון של התעלות בתורה ולהגברת יראת שמים, קדושה

המופרש אומנם בכל מקום אך נאכל דווקא , מדמים זאת למצוות מעשר שניהתוספות 

גדול מעשר שני שמביא לידי  : 'למען תלמד ליראה וגו"בספרי כדדרשינן: "בירושלים

והיה רואה שכולם  , לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו, תלמוד

".  היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה, עוסקים במלאכת שמים ובעבודה

היה רואה שמסביבו כולם עוסקים  , כאשר יהודי היה בא לירושלים לאכול מעשר שני

וזה היה גורם גם לו  לכוון את עצמו  , כולם נמצאים במדרגה של קדושה', בעבודת ה

.תהליך דומה היה קורה גם לילד שבא ללמוד בירושלים. 'למעלה'

הלא את כל שאר התרומות ומעשרות אנו : ל על מצוות מעשר שני"קוק זצה"הראישואל 

אלא אוכלים  , וכיצד מעשר שני איננו נותנים, ללוי או לעני, מפרישים על מנת לתת לכהן

אך אף על פי כן  , מסביר הרב קוק שהבעלים אומנם אוכלים את המעשר השני-? אותו

,  כיוון שהאדם אוכל את המעשר השני דווקא בירושלים, נחשב כאילו הם נותנים אותו

הם נותנים אותו לאדם אחר  .  אין הוא אותו אדם,  כאשר אדם מישראל מצוי בירושלים

.שאותו אדם זה הוא עצמו–



לא נאמר כאן  . אלו נבין עד כמה חשובה הסביבה אותה רואים הילדים מדברים 

אלא  התוספות מציין לנו  , (למרות שזה ברור)שהמלמד צריך להיות במדרגת ירושלים 

ואם  כך  , "עוסקים בעבודהוכהניםקדושה גדולה " עד כמה חשוב שהילד יראה מסביבו 

עלינו לשאוף להראות  ". מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה"זה יגרום לו שיהיה 

ואז  , "'והריחו ביראת  ה"שיתקיים בהם , את מעלת ירושלים, ואף לילדינו, לתלמידנו

.וללימוד תורה' שיהיה ליבם מכוון ליראת הה"בעזנזכה 

המקום אשר יבחר  "את הביטוי )!!!( ראה מציינת התורה כחמש עשרה פעם בפרשת 

וכפי שראינו בתוספות על מצוות מעשר שני המופיעה בפרשת ראה !!! הלא דבר הוא. 'ה

לפי שהיה עומד  .... למען תלמד ליראה "בספרי כדרשינן: "שנאכל דווקא בירושלים

והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמים  , בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו

ומכך למדים אנו גם על לימוד  , "היה גם הוא מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה, ובעבודה

ובשולי דברי , התורה של תינוקות של בית רבן  שחשוב כל כך שהלימוד יהיה בירושלים

אף בכל מקום ובכל בית חינוך שמביא את רוח תורת ירושלים ותורת  : ל נוסיף ונאמר"חז

עוסקים בעבודה היה מכוון  וכהניםלפי שהיה רואה קדושה גדולה : "ארץ ישראל אליו 

שעיקר דברים אלו  –וכפי שלימדנו החתם סופר , "לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה

.שירושלים שתולה לבנים כתנור בוער, לתנועת המחנכים, למנהיגי החינוך

,  הרואה, נציין את יום הסתלקותו של הכהן הגדול מאחיו, ג אלול, שלישי הקרוב ביום 

מחדש את תורת הכלל מימי  , האדריכל הרוחני של מדינת ישראל, ל"קוק זצה"הראי

אשר הקים את הרבנות הראשית לישראל לפני כמאה  , התורה הגואלת-מלכות ישראל 

.יהי רצון שנזכה להיות ממשיכי דרכו, השנהד"בחמשנה ובדמותו עסקנו 

,מנהלים יקרים

בניית  , בדאגה לשיבוצי מורים, ל"אני כי עמלים אתם בהכנות לפתיחת שנהבטוחה 

,  שאיפות, הכנת המרחב הפיזי ובקידום פעולות להגשמת חלומות, מערכת שעות

.ג הבאה עלינו לטובה ועל כך הערכתי הרבה"ל תשפ"ויעדים לשנהתוכניות

,ה שתהיה פתיחת שנת לימודים טובה ומוצלחת"בע

,תשרה בכל מעשיכם' ברכת ה

,חודש טוב ומבורך

שבת שלום

בהוקרה וברכה גדולה

שושי נגר


