
פרשת החודש, פקודיויקהלפרשת 

בפרשות אלו מתוארת ההתנדבות  . פיקודי עוסקות בעיקר בבניית המשכן בפועלויקהלפרשות 
וירא  . "משה מברך את העוסקים במלאכה. והצלחת העוסקים במלאכה, העצומה של בני ישראל

"ויברך אותם משה, כן עשו' הצוהוהנה עשו אותה כאשר , משה את כל המלאכה
והלא ישנה הבטחה מפורשת מפי ריבונו של  ? לשם מה, "ויברך אותם משה: "נשאלת השאלה

ועשו  : "הלא בתחילת הקמת המשכן בתחילת פרשת תרומה הובטח, עולם שהשכינה תשרה במשכן
חרף ההבטחות ? בברכתו של משה, מדוע ישנו צורך בתפילה מיוחדת". לי מקדש ושכנתי בתוכם

משה רבינו מבין כי על מנת שהמכונה  , ה בכבודו ובעצמו להשראת השכינה"מפי הקבוההתחיבויות
יהי רצון שתשרה שכינה "בתפילת , ישנו הצורך בהצתה האלקטרונית, המשומנת הזאת תפעל

בלי התפילה , התפילה היא הנשק הסודי שלנו, אין לקבל שום דבר כמובן מאליו". במעשה ידיכם
ויעתר"–מחוללת מהפכים , העתירה, התפילה". סגור"שום דבר עדין אינו , שום דבר איננו בטוח

מה  , לומר לך ? (קלשון)כעתרלמה נמשלה תפילתן של צדיקים : "אמרו חכמים במסכת סוכה". לו
ה "אף תפילתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב, עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום

".ממידת הדין למידת רחמנות
?מה ברך משה את העוסקים

נועם הוא התאמה  . שתשרה שכינה במעשה ידיכם, "אלוקיכם עליכם' ויהי נועם ה"אמר להם 
,  לא די בעובדה שנקיים מצוות ונעשה מעשים טובים. הרגשה טובה, נעימות, התאמה גבוהה, גדולה

' והערב נא ה"כל יום אנחנו מתפללים . אנחנו רוצים הרבה יותר מזה, לא די בעובדה שנלמד תורה
השייכות הנפשית  , ההתאמה והנועם, הערבות חשובה מאוד, "אלוקינו את דברי תורתך בפינו

.בנינו לבין מצוותיה, בינינו לה בין התורה
פקודה  " מה חובתי ואעשנה"תפילתו של משה בהקמת המשכן שכל ההקמה לא תהיה בבחינת 

, כמו שהנתינה למשכן הייתה כולה מנדבת לב. שייעשו עם שייכות ועם אהבה, אלא, שצריך לבצע
,  משה רבנו מברך את העם שאש הקודש. כך המשך העבודה סביב המשכן תהיה בנדבת לב

הרוממות שהייתה במעמד קבלת התורה ושורה כעת במשכן שנבנה לרגלי  , ההתרגשות, ההתלהבות
,  האש, במעשים השונים שנעשה, להיכן שלא נצעד. תלווה את ישראל בכל מסעותיהם, הר סיני

.תמשיך לפעם בנו, אש ההתרגשות, השיכותאש 
עם ישראל כולו מרבה בתפילות ונדבות הלב מהסוג היהודי  , מגפה פשטה בעולם,הימים ימי סער 

התקהלויות אמנם נאסרו אך מצאנו ומוצאים בכל יום ושעה  . ישראלי המשובח ביותר של האנושות
.דרכים יצירתיות להתקהלויות   שמוסיפות אור וטוב בעולם

במאמצים  . אף לכם מנהיגי החינוך יש חלק גדול ומכריע בחיזוק ובנשיאת ילדי ישראל על כפיים 
השבוע הראשון לשגרת החרום  הניב חוויית  . חינוכית ומקצועית אמוניתכבירים לייצר מעטפת   

רחוק  "לשגרת להכנסה משתדלים כולנו "עומס לצד יזמות וביטוי כישרונות שלא היה כמותו ובע
".שהוא קרוב

בלחצים מבית ומחוץ ובחוויית  , מחזקת אתכם מנהיגי חינוך יקרים על עמידתכם האיתנה בעומסים
מזמינה אתכם להמשיך להיעזר בחומרים המתחדשים דבר יום ביומו בתחומי  . מנהיגות מאתגרת

ד"חממעולים בהובלתו של המפקח תומר גרוסמן האחראי על ד"חמהדעת השונים בתכני 
.דיגטאלי

חשוב להוסיף עד כמה נוכחותכם בחיי הצוות ההורים והתלמידים מרגיעה ומוסיפה תחושות  
מייל אוספת  את קהילת בית הספר  \הודעה\כל פניה שלכם בסרטון. שייכות במציאות מבודדת

במסע הזה ובמעשה שיעשה  ופעלכםה יהי נעם מעשה ידיכם "ובע. ומארגנת  מחשבות ורגשות
.בתקופה זו

לשמור על  , אלו העמלים ומוצפים ללא הפסקה לייצר חומרים-ערך גדול יש בחיזוק הצוותים
שבמהרה נשוב לחיי שגרה אך עד אז  ותקוהכולנו אמונה . קשרים להתמודד עם המציאות האישית

לארגן את המשימות באופן שיוכל להחזיק מעמד גם תקופה . יש צורך מידי לשמור על הצוותים 



שבמהרה נשוב לחיי שגרה אך עד אז  ותקוהכולנו אמונה . להתמודד עם המציאות האישיתקשרים 
לארגן את המשימות באופן שיוכל להחזיק מעמד גם תקופה . יש צורך מידי לשמור על הצוותים 

וצוות החרום החינוכי של ד"החמאתר . שהחומרים רבים ומגוונים' מטלות וברוך דלמנן, ארוכה
על מנת להקל  ד"חממותאמיעמל ימים ולילות לעמוד באתגרים כולם ולייצר חומרים ד"החמ

.עליכם ועל צוותי ההוראה בבתי הספר
יש לתת דגש על  . בטוב הם, זה המוודא שכולם באשר הם, חשוב מכל הוא שמירה על הקשר אישי

הקשר  .  ילדי רווחה וכד, עולים חדשים, ילדי החינוך המיוחד והוריהם-אוכלוסיות מיוחדות כגון
מומלץ לעבור מידי פעם על  . הזה יכול להיות בכל דרך שהוא ובלבד שלא נאבד בתוך ההמולה

.רשימות המשפחות ולדאוג ליצירת קשר עם כולם ברוטציה ובשיתוף של היועצות צוותי ההנהלה 
ומחוצה לה היום אנו נדרשים לשילוב בין השניים לייצר  בשיגרהמנהיגות נמדדת , מנהלים יקרים

שגרה מחוץ למסגרת הבית ספרית המקומית ולהתחדש בסביבה מחברת מכל מקום ובאופנים  
מתחדשים אני משוכנעת שתוצרי התקופה הזו יגלו עוד כוחות ויניבו פרירות טובים במישור  

.המקצועי והלאומי גם יחד, החינוכי
ה מאתנו "זה מה שדורש הקב, זו חובתנו בימים אלו-שואל משה ועונים אנו" מה חובתי ואעשנה"

.ה"נעשה ונצליח בע–להיות בשעה הזו ואנו ברוממות הרוח והמעשה 
,ה ישמעו תפילותינו יחד עם כל בית ישראל"בע

.רפואה שלמה לכל החולים, נתבשר בשורות טובות 
בברכת הערכה ותודה גדולה לכם על מסירות נפש גדולה

שושנה נגר


