לתלמידי כיתות י"ב היקרים בתיכון עין גדי
הנה כבר הגיעה הבגרות בתנ"ך לקראתה למדתם במשך שנים .רצינו לאחל לכם מכל הלב בהצלחה רבה
במבחן הבגרות ,סומכים עליכם שתעברו אותו ותצליחו כגדולים ואל תחשבו בסוף המבחן כמו בכל מקצוע
שאתם נוהגים לחשוב  :זהו ! גמרנו עם תנ"ך ,לא נראה תנ"ך יותר בחיים! כי בניגוד למקצועות האחרים ,תנ"ך
זה לא ממש מקצוע אלא אוסף של  42ספרים המהווים את הדי .אן .איי .שלנו כבני אדם ,כיהודים וכישראלים,
הוא הארץ שלנו ,השפה העברית שלנו ,העבר שלנו וגם ההווה והעתיד שלנו .אין! פה לא נגמר הסיפור שלכם
עם התנ"ך .ממש בעוד זמן קצר ,בסוף הטירונות ,תקבלו שוב ספר תנ"ך יחד עם הנשק האישי .ביום חתונתכם
יי אמרו פסוקים ממנו ,וכל ערב שבת וכל חג הוא יהיה נוכח בקידוש המשפחתי או בליל הסדר הוא יחזור דרך
ההגדה של פסח ,אם תרצו או לא התנ"ך הוא חלק בלתי נפרד מחייכם .אולי זה מה שניסינו לגרום שתבינו
בכל השנים ,שלא רק שהתנ"ך שלכם הוא ובשבילכם הוא נכתב אלא שהוא אנחנו ואנחנו הוא ,כל כולו ,גם
התשוקות ,האהבות ,השנאות של דוד ושלמה ,גם המראות ההזויים של יחזקאל ,התסכולים של ירמיהו הנביא
שנוא עמו ואוהב עמו ,שונא נבואותיו ומשמיען בכל כוחו כי לא הייתה לו ברירה אחרת ,נאומיו הלאומניים של
ישעיה הנביא שגם בזמן מצור על ירושלים לא מאבד תקווה ,הרפתקאותיהם המדיניות והצבאיות המסוכנות
וחוצפתם הדתית המסייעת להם לבצע שינויים מרחיקי לכת שהפכו את ירושלים למה שהיא היום של חזקיהו
ויאשיהו מלכי יהודה ,גדולתו המדינית והצבאית של אחאב מלך ישראל וחולשתו האנושית מול אשתו איזבל,
קיצוניותו הדתית של אליהו הנביא הכועס ,חוקי התורה המיטיבים עם החלש ,העני והזר יותר מכל חקיקה
נאורה ומתקדמת והמקדשים חיי האדם ועוד כהנה וכהנה .תסתכלו מסביב ותראו האם יש אשורים ,בבליים,
פלשתים ,האם מישהו מדבר את הלשונות של העמים האלה ? לעומת זאת יהודים וישראלים יש ויש! הלא
אלה אנחנו שמדברים את אותה שפה ממש שדיברו היהודים והישראלים כבר אז לפני  0333שנה ויותר וחיים
על אותה ארץ כמוהם .אז זהו ,מתנ"ך אי אפשר לשכוח כי הוא חלק מאיתנו וזה אולי מה שניסינו ללמד כל
הזמן הזה.
בינתיים בהצלחה בבגרות הזאת ,ובכלל בהצלחה בחיים האמיתיים מחוץ לביה"ס ,זהו זה הגיע הזמן לעזוב
את גן עדן ולהגיע לעולם האמיתי ....אז בהצלחה לכם בצבא ,בשנת השירות ,במכינות הקדם צבאיות ובכל
אשר תפנו ,לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל ! עלו והצליחו !!!
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