גננות יקרות,

מינהל החינוך הדתי

הרב יהודה מאיר והרבנית אסתר גץ זצ״ל הם סמל לדור של גאולה .דור שבו חזרנו לארץ אבותינו ,דור שבו
קמה מדינת ישראל.
הרב והרבנית הגשימו חלום של דורות .הם עלו לארץ ישראל מתוניסיה עם ילדיהם הקטנים ,וליוו עוד מאה ילדים
מעליית הנוער בדרכם ארצה .הרב התיישב במושב כרם בן זמרה ,הקים את בית הספר במושב והיה למנהל ,מחנך
ורב לכל תושבי האזור .הרב למד ולימד תורה .למרות עיסוקיו הרבים וגילו ,התגייס הרב לצבא ההגנה לישראל
וסיים קורס קצינים בחיל התותחנים .לאחר נפילת הבן אבנר הי״ד במלחמת ששת הימים ,עברה משפחת גץ
לירושלים ,והרב התמנה לרב הכותל ולראש ישיבת המקובלים “בית אל״.
אנו חפצים ללכת לאורו של הרב וללמוד מדרכו .ללכת לאורם של רבותינו ,אינו רק פרויקט או תוכנית ,כי אם דרך
חיים המשפיעה עלינו ועל ילדינו ותלמידינו .חשוב להשתמש בחוברות “בלב ובדעת” של השנים שעברו .הן עוסקות
בנושאים כמו :סמלים ,קיום מצוות ועלייה לארץ ,נושאים המשמעותיים מאוד לשנת ה 70-למדינת ישראל.
השנה חוברו חמישה סיפורים על דמותו של הרב גץ .הסיפורים חושפים לפנינו את אהבתו העצומה של הרב
לתורה ,את אמונתו האיתנה ואת שמחתו בקיום המצוות ובהתיישבות בארץ ישראל.
נעשיר השנה את ספריית הגן בשני ספרים להשאלה :הסיפור “רב הכותל״ ,והסיפור “להתייעץ עם הרב גץ״.
מִנהל החינוך הדתי מעניק גם השנה לכל ילדי הגנים ספר על הרב גץ זצ״ל ,ובו שלושת הסיפורים האחרים:
“סיפור כחול לבן״“ ,ירוס בירושלים״“ ,במעלות התורה״.
הרב שלמה קרליבך זצ״ל היטיב להגדיר את הקשר שבין חינוך לסיפור ,וכך אמר בפשטות“ :החינוך מתחיל עם
סיפורים ,רק עם סיפורים״ .ילדים לומדים מסיפורים .הם נהנים לצייר ,לכתוב ,לשיר ולהמחיז את הסיפורים.
נתפלל שהלימוד השנה ,שנת היובל לשחרור ירושלים ,ובשנת השבעים למדינת ישראל ,יביא להתעוררות
המעלות המיוחדות של עם ישראל :רחמנים ,ביישנים ,גומלי חסדים וענווים ,מלאי תעצומות נפש
ושמחת חיים.
אנו רוצים להודות מאוד לכותבות :רחל סלייטר ,איילה חמילבסקי ותמר זקס על המסע
להיכרות עם הדמויות ,העמל והיצירה היפה.

גננות יקרות ,המשכנה להאמין ביכולותיהם של הילדים,
המשכנה בדרככן היצירתית המאפשרת לילדים לשאול ולאהוב
בהרבה לב ודעת.

ד״ר אברהם ליפשיץ
ראש מִנהל החינוך הדתי

אסתר חטב
מפקחת ארצית
קדם-יסודי ,חמ״ד

