
!מנהיגי חינוך יקרים

אנו מצווים לקחת . ראשית פרי האדמה, פותחת במצוות הביכורים" כי תבוא"פרשת 

את  , את השער, את הנקודה הראשונה-מהפירות הראשונים שבכרו ברשותנו

,  הפירות הראשונים. אל הקודש', אנחנו מעלים אל המקום אשר יבחר ה, הכותרת

.  לקחת את הראשית אל הקודש, מתעלים מעלה מעלה, המגע הראשוני עם הארץ

.מתחיל מנקודת הקודש, בבסיסו, המגע עם הארץ ביסודו

יש לנו אפשרות  . כי שנה חדשה גם היא יש לה ראשיתקשתיאלכותב הרב אליעזר 

הצהרת  , להתחיל בהצהרת כיוון. לקחת את ראשית השנה בתור כותרת לשנה כולה

? מה הכותרת של השנה הקרובה, להיכן אנו רוצים שהשנה תלך, מה החלום: כוונות

הוא יודע לומר שריבונו של  . ישנה ענווה גדולה של המביא, במהלך הבאת הביכורים

,  והוא הביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, עולם הוא זה שמוציא אותנו מארץ מצרים

בעל השדה יודע כי הפרי הוא  "' הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה"

אנו יודעים כי השנה החדשה הבאה עלינו לטובה  .'הוא קבל אותו מאת ה, לא שלו

זו גם תהיה  , ברור לנו שלאור זאת.ה"וכל מה שיקרה בה אנו מקבלים מאת הקב

את כל המאורעות  , הוא זה שנותן לנו את השנה הקרובה, ה יושב בדין"הקב. הכותרת

,  משגיח ומברר". מראשית השנה ועד אחרית השנה. "את כל מה שיקרה בה, שלה

להיכן  : גם אנו בפתחה של שנה חדשה רוצים להכריז הכרזה מערכתית. הזמן הוא שלו

על , איך אנו רוצים להסתכל על הפירות, אנו רוצים להוביל את עבודתנו החינוכית

מתוך  שתהיה מלאה במעשים ומלאה ביצירות, על השנה הקרובה, היבול

,  השנה החולפת בצר הקורונה מזמינה אותנו בימים גדולים אלה להגביר טוב.שמחה

.להתחזק בתפילה ובעשיה שתזכה אותנו לשנה של בריאות והתחדשות

ל בספרו  "מסביר הרב מרדכי אליהו זצ...." אלוקיך ' ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה"

,  על האדם לשמוח במה שיש לו. יש כאן הדרכה מוסרית חשובה" : מאמר מרדכי"

כיצד מגיע אדם " השמח בחלקו? איזהו עשיר", שהוא צריך" כל הטוב"ולהבין שזהו 

',  י אוכל טוב וכדו"להנאה הגשמית אדם מגיע ע: הדבר תלוי בסוג השמחה? לשמחה

,  י לימוד תורה וקיום מצוותיה"אבל הנאה רוחנית באה ע. שאז הגוף מתענג ושמח

הקדוש הסביר את הפסוקים הללו כרומזים  " אור החיים"רבנו . שהנשמה מתענגת בהם

ושמחת בכל : "שםודוקא, זהו עולם האמת–" והיה כי תבוא אל הארץ. "לעולם הבא

כי לקח טוב נתתי לכם  : "כמו שנאמר" טוב"זו התורה הקדושה שנקראה –" הטוב

בעולם הזה ובעולם  אמיתיתשאדם הרוצה לשמוח שמחה , ללמדנו". תעזובותורתי אל 

נבנצאלהרב אביגדור .יעסוק בתורה–שמחה שתהיה על ראשו שמחת עולמים , הבא

מובטח שירצה תמיד  , בשיחותיו לראש השנה מסביר כי כל המקיים את התורה בשמחה

בשמחה היא עדות על הזדהות פנימית של האדם עם  ' עבודת ה, להוסיף עוד ועוד

:  ל"כך גם מלמדנו הרב קוק זצ. המצוות וראיה לכך שהוא מבין את מעלתן העצומה

רק כשיתענג האדם . העונג והשמחה מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני"

אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם  , וישמח במעשה הטוב והישר

' ,  כמובילי חינוך אנו זוכים לחנך דור שרוצה להתחבר לעבודת ה."מדי יום ביומו

זהו  . ממקום של חיבור ושמחה, לקיום מצוות בשמחה ובטוב לבב, ללמוד תורה

ולזמן להם חיבור אל מטענים  אתגר המזמין אותנו להיות דוגמא אישית לתלמידנו

הן בצד הלימודי והן בצד הרגש דרך פעילויות המשאירות חותם של  , של שמחה

.חיבור מתוך שמחה



.מתוך שמחהחיבור 

זכינו לקלוט  , בהתרגשות , ל בשמחה גדולה"זכינו ביום שלישי השבוע לפתוח את שנה

אנו זוכים לחיות בדור שיש בו  .את תלמידנו באופן מדורג ולהבטיח שילמדו בשמחה

השנה אנו  ".כמים לים מכסים' ומלאה הארץ דעה את ה"עושר רוחני גדול בבחינת 

קיום מצוות מתוך  , אשר מטרתן לחזק תפילה מתוך אהבהתוכניותמבקשים לקדם 

באיגרת זו נביא בפניכם חלק מהתוכניות אשר אנו . אהבה ולימוד תורה באהבה

אנו מצפים שתחשפו  . הגדול של התוכניות" מהעסק "מצפים שתהיו חלק , מבקשים

אנו מצפים שכל תלמיד ישתתף לפחות  . התלמידים, ההורים, אותם בפני כל המורים

שתחילתה בקדושה אשר  , ה נזכה לכותרת של השנה "בע, בתוכנית אחת מתוך בחירה

".טוב אחרית דבר מראשיתו"תקרין על כל השנה בבחינת 

ד"החמס החדשים אשר הצטרפו לשדרת מנהיגי "נקדם בברכה גדולה את מנהלי בתיה

.תלווה שליחותכם' ברכת ה, שלנו

,שנה טובה ומבורכת לכולכם

שושנה נגר


