
,מנהיגי חינוך יקרים

השבוע בהן אנו עוסקים בשבתות האחרונות דנות במחויבות של הנהגה  פרשיות 

בסדרי מנהל תקין ובהוראות יציאה  , ציבורית לקראת הכניסה לארץ ועוסקות במשפט

.למלחמה

בפרקים אלו הן מחויבויות להנהגה ציבורית ובכל זאת המצוות נאמרות  המחויבויות 

,  האדם חייב לזכור כי הוא מצוי במלחמה אישית"..  כי תצא למלחמה: "בלשון יחיד

הגדריםועליו לגבש כלים כיצד להתמודד עמם ולבנות את זהותו על פי ... באתגרים

.הנאותים

אחריות  : והוא , מנהיגי החינוך, של תיקון וחיזוק היחיד יש מסר חשוב לנובתהליך 

ואת  ד"החמהנהגה וזאת לצד אחריות ציבורית המייצגת את , עשייה, אישית על הובלה

.החברה הציונית דתית בכללותה

על כך נוכל  , ריבוי היעדים יוצר תחושה של עומס, נדמה כי ריבוי המשימותלעיתים 

קשתיאלוכך כותב הרב אליעזר , "כי תצא"למצוא תשובה מעניינת בפרשת השבוע 

":בנפש השבת"בספרו 

?   מהי המשמעות של הריבוי הגדול... מאופיינת בריבוי עצום של מצוות" כי תצא"פרשת 

רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה  : "אומרעקשיארבי חנניה בן 

".  להם תורה ומצוות

אומר  ', תפארת ישראל'בספרו , ל"המהר. שונים נאמרו על ריבוי המצוותפירושים 

כשאנחנו רואים אל מול  . שריבוי המצוות מלמד על עוצמת החיים הטמונה בישראל

נושאים בתחומים  , כל כך הרבה אתגרים, עינינו שכל כך הרבה מצוות מופנות אלינו

,  זה מלמד אותנו על מעלתנו הגדולה-שונים שאנו מסוגלים לבטא ולהוציא אל הפועל 

על הגודל הנפשי הטמון בכוח הלאומי והאישי של כל אחד ואחד  , על עוצמה נשימתית

.מישראל

זו זכות גדולה לאדם שמצפים  . גדולה היא לישראל לעמוד מול כל כך הרבה מצוותזכות 

.זאת הבעת אמון אדירה, ממנו לעמוד בהמון משימות ואתגרים

ט נוסיף באחריות לעשות המיטב כדי לקדם את בתי  "תפילה כי בשנה הבעלנישא 

פ הרצף  "החינוך שלנו למצוינים תוך התמקדות בהבניה עצמית המתאימה לכל אחד ע

".את העולם הרוחני בונה כל אחד לעצמו בקרבו: "כפי שכותב הרב קוק, בו נמצא

שנה של שותפות וערבות  , התחדשות ומשמעות, לכולנו שנה של הגשמהמאחלת 

.שנה של הנאה ויצירה, הדדית

.נעמי שמר" / יפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום"ש

,דשמיא גדולה נעשה ונצליח ובסיעתאבברכה חמה 

שושי נגר


