
!מנהיגי חינוך יקרים

על מנהיגות ומסירות נפש   –שמות פרשת 

":עם"לראשונה עם ישראל נקרא . פותחת עידן חדש בתולדות עם ישראלפרשתנו 

ָעצּום ִמֶּמנּו" ל ַרב וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ֹּאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהנֵּה ַעם בְּ עם ישראל נולד מתוך  ( 'ט', א")ַוי

משה רבינו אשר היה  .  מנהיג, לראשונה, ובתהליך לידתו גם נבחר לו, שעבוד קשה

מנהיגותו של משה רבנו מהווה השראה למנהיגי העם היהודי  . מנהיג הגאולה וההקמה

.לדורותיו

?נבחר משה כמנהיג העם אשר יוציא את עם ישראל ממצריםמדוע 

:'רבה שמות במדרש 

הרי לך . כ מעלהו לגדולה"בדבר קטן ואחשבודקהוה נותן גדולה לאדם  עד "אין הקב"

ובמה בדק ". והעלם לגדולה,ונמצאו נאמנים , ה בדבר קטן"שני גדולי עולם שבדקם הקב

היה מונע הגדולים מפני  ...בדק בדוד בצאן ומצאו רועה יפה. מרעה הצאן? אותם

הקטנים והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב רך ואחר מוציא הזקנים כדי שירעו  

ה מי שיודע  "אמר הקב. עשב בינוני ואחר מוציא הבחורים שהיו אוכלים העשב הקשה

.  ה אלא בצאן"ואף משה לא בחנו הקב...לרעות הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה את עמי

אמרו רבותינו כשהיה משה רועה צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ  

אני  , כיוון שהגיע משה אצלו אמר. לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתותנזדמנה...אחריו

ה  "אמר הקב, הרכיבהו על כתפו והיה מהלך. עייף אתה,לא הייתי יודע שרץ מפני צמא 

".יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל

נתן עיניו ולבו להיות  ", עוד כאשר גדל בבית פרעה משה רבינו יצא לראות בסבלות אחיו

אתה משה הנחת  , ה"אמר הקב: "מסביר המדרש בשמות רבה. י"רש, "מיצר עליהם

אני מניח את  –ונהגת בהם מנהג אחים , עסקיך והלכת לראות בצערם של ישראל

".העליונים ואת התחתונים ואדבר עמך

מסירות הנפש של משה השפיעה והקרינה גם על מעשיהם של השוטרים אשר מינו  

בשעה שפרעה מנע  , ל על מעשיהם של אותם שוטרים"מספרים חז, המצרים על ישראל

כשאמר  : כעונש על כך שמשה ביקש לדרוש את שחרורם, מישראל תבן להכנת לבנים

:להם

ת ֶתֶבן ָלָעם " ֹּא תֹּאִספּון ָלתֵּ ֹּא ָהיּו .."  ל ל ָאר ָהָעם וְּ ִרים ֻמִכים ַעל שְּ ָהיּו ַהּׁשֹוטְּ ִריןוְּ אֹוָתן  מֹוסְּ

ִשים ַיד ַהנֹוגְּ ִרים, בְּ ָהיּו אֹומְּ קֹות: וְּ ָאר ָהָעם, מּוָטב ָלנּו ִללְּ לּו שְּ ַאל ִיָכשְּ ֶשָאַמר  . וְּ ִפיָכְך כְּ לְּ

ֶשה מֹּ ִעים ִאיש, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא לְּ ָפה ִלי ִשבְּ י ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶאסְּ נֵּ ֶשה ִלפְּ ,  ָאַמר מֹּ

ינֹו ָראּוי, ִרבֹוִני ַע ִמי ָראּוי ּוִמי אֵּ יִני יֹודֵּ ָריו: ָאַמר לֹו. אֵּ שֹוטְּ י ָהָעם וְּ נֵּ ם ִזקְּ ָת ִכי הֵּ ,  ֲאֶשר ָיַדעְּ

ִנים בֵּ ֶנת ַהלְּ כֹּ ַמתְּ ַרִים בְּ ִמצְּ יֶהם בְּ קֹות ֲעלֵּ ָמן ִללְּ רּו ַעצְּ ִרים ֶשָּמסְּ ַהּׁשֹוטְּ ִנים וְּ קֵּ ם  , אֹוָתן ַהזְּ הֵּ

אּו  לּוָיבֹּ ִיטְּ ֻדָלה ַהזֹווְּ ר.  ַבגְּ ִפיָכְך הּוא אֹומֵּ ָריו, לְּ שֹוטְּ י ָהָעם וְּ נֵּ ם ִזקְּ ָת ִכי הֵּ ִפי  . ֲאֶשר ָיַדעְּ ּולְּ

קֹות ַעל ַהִצבּור ָמן ִללְּ רּו ַעצְּ ִפיָכְך, ֶשָּמסְּ ַמָשא ָהָעם, לְּ ָך בְּ אּו ִאתְּ ָנשְּ ָך. וְּ ַלֶּמדְּ ָון, לְּ ֶשִהשְּ

ֶשה מֹּ ד. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא לְּ ל, ִמָכאן ַאתְּ ָלמֵּ ָראֵּ מֹו ַעל ִישְּ ר ַעצְּ ָכבֹוד , ֶשָכל ִמי ֶשּמֹוסֵּ זֹוֶכה לְּ

ֶדש רּוַח ַהקֹּ ֻדָלה ּולְּ ִלגְּ .וְּ

והיו מוכנים לספוג מכות  , כותב הרב דרוקמן כי השוטרים שמסרו את נפשם על ישראל



והיו מוכנים לספוג מכות  , הרב דרוקמן כי השוטרים שמסרו את נפשם על ישראלכותב 

מסירות נפש על . הם הראויים להנהיג את ישראל בעת גדלותם–שפלותםעבורם בעת 

ומזכה את אלה שמוסרים את נפשם בקדושה  , יונקת מקדושה, ישראל נובעת מקדושה

ה אוהב אלא למי שאוהב את  "אין הקב:" , ט"פרק י" מסילת ישרים"מובא בספר . עליונה

ואלה הם  . ה מגדיל עליו"גם הקב–וכל מה שהאדם מגדיל אהבתו לישראל , ישראל

, שמוסרים עצמם על צאנו, ה חפץ בהם הרבה"שהקב, הרועים האמתיים של ישראל

ועומדים תמיד בפרץ להתפלל  , ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים

השוטרים היו  , משה רבינו . עליהם ולבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה

.ולכאוב את כאבו, מוכנים למסור את נפשם על העם

יסוד הערבות והנשיאה בעול עם אחרים , מסירות נפש למען עם ישראל, מנהיגים יקרים

הלך , פ שהיה בארמונו של פרעה"משה רבינו אע.  נלמדת ממנהיגותו של משה רבינו

.ולהיות עמהםבסבלותםלראות 

פעם שניה בשנת  . אנו עומדים בפתחו של סגר שלישי. גם אנו בתקופה מורכבת

אני מאמינה בכם ויודעת  . הלימודים הנוכחית שההגעה לבית הספר נפסקת לחלוטין

נכוון את הצוותים להיות עם  . הכלנעשה . שיש בכם הכוחות להתמודדות הארוכה הזו

כלכלית  , לימודית, חברתית, להיות רגישים למי שנמצא במצוקה רגשית, מי שזקוק לנו

.  לארגן מערך בית ספרי הנותן מענה מלא לכלל תלמידנו, ונפעל באופן אקטיבי לסייע

לצד שמירה על הנחיות הבריאות נייצר  . על מניעת נשירה, מקפידים על קשר סדיר

.צופים פני שנה שתבוא-שגרת סגר רציפה עם מבט אל העתיד 

לצד ניהול הסגר כאמור נמשיך להיות עמלים באחריות  . מבקשת שנעבוד במקביל

יעד זה -" לכל אדם ישנה"–" והעמידו תלמידים הרבה.  "ס"לקראת רישום לבתיה

עניינו במחויבות הפנימית ובתפיסה הערכית המעמידה את אחריותנו שכל תלמיד יהיה  

.לתורה ולמסורת, מחובר לשורשים של עם ישראל

אנו מבקשים להדק את תהליכי הרצף החינוכי ושתופי הפעולה החינוכיים בין צוותי  

מציאות הימים בהם אנו פועלים  . ההוראה והחינוך של מוסדות החינוך ברצף החינוכי

מחיבת אותנו לדרכי פעולה אחרות וליצירתיות בדרכי הפעולה בשנת קורונה בה אי  

.אפשר לקיים פעולות שבשגרה

אנו בטוחים כי כולכם פועלים באחריות ובתכנון משותף עם צוות בחכמה בית ספרי כדי  

ההערכות שלכם  , הליווי. ד"החמלגבש פעולות אשר יבטיחו המשך רישום למסגרות 

זה הזמן להיות מכווני יעד  באחריות גדולה וקדושה  . בתקופה זו נדרשת יותר מתמיד

.ד"החמימשיכו את הרצף החינוכי במוסדות ד"החמבאופן שכל ילדי 

בכל מעשיכם' ברכת ה

שושנה נגר


