
!חינוך יקריםמנהיגי 

?מה בין הציווי לביצוע–ויקהל

מקבל משה רבינו את הציווי על הקמת  תשאתצווה וחלק מפרשת כי , תרומהבפרשות 

.ופקודי הן פרשיות הביצועויקהלהמשכן ואילו פרשיות 

.הראשון שעליו מצווה משה הוא הארוןהדבר 

מה  –זאת בפרשיות הביצוע אנו מוצאים שקדמה הקמת המשכן לבניית הארון לעומת 

לך אמור לו  : ה למשה"בשעה שאמר לו הקב: "ל מסבירים "חז? פשר ההבדל ביניהם

.  ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן, הלך משה והפך, לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים

אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו  –משה רבינו מנהגו של עולם הוא , אמר לו בצלאל

שמא  ? להיכן אכניסם–כלים שאני עושה ! עשה לי ארון וכלים ומשכן: ואתה אומר, כלים

"?שמא בצל אל היית וידעת: אמר לו . עשה משכן ארון וכלים, ה "כך אמר לך הקב

מה הביא אותו לצוות ? ה"י הקב"ראה משה רבנו לשנות מהסדר שבו נצטווה עמה 

:מסביר הרב חיים דרוקמן? לבצלאל דווקא בסדר זה

נכון שיש צורך שבאופן טכני יוקם המשכן  –רבינו בא ללמדנו לימוד חשוב ביותר משה 

כשבאים לבנות את  , אהרוןלבניןנכון שהמסגרת קודמת באופן מעשי . קודם לכלים

התורה השוכנת  –צריכה שתעמוד לנגד עיננו התכלית של הקמת המשכן –המשכן 

אסור לשכוח מה  , משה רבינו מלמד אותנו שגם כאשר אנו באים לביצוע הדברים. בארון

לדעת מהו הערך  ' צריך תמיד, צריכה שתעמוד לנגד עיננו המגמה של הדברים. העיקר

פ שבאופן מעשי יש צורך "אע. מהו האידיאל לשמו מוקמת המסגרת, של הדברים

מהי התכלית לשמה היא  , אסור לשכוח לשם מה היא מיועדת–להקדים את המסגרת 

.  היא התוכן שלשמו מוקמת המסגרת כולה, התורה היא הנשמה של המשכן. נבנית

אז –כשהמסגרת אכן משמשת את התוכן לשמו היא נועדה , כשיש את הערך , ואמנם 

!גם המסגרת היא קודש

בו העלנו על נס את הזכות להיות חלק ממשפחת  ד"החמזכינו לציין את שבוע השבוע 

:  את האידאלים על פיהם אנו פועלים, הדגשנו את הערכים המיוחדים שלנו, ד"החמ

לימוד בנושא מאה –לאורם נלך ,עשיית  חסד למען הזולת , לימוד תורה מתוך אהבה

המשכנו וציינו ערכים  . ל"שנים לרבנות והדמויות השנתיות הרב קוק והרב יעקב מאיר זצ

נחתום  . יזמות ומצוינות ועוד, חינוך חברתי ערכי, רבים נוספים כמו יום קיבוץ גלויות

מרחבת בית החולים איכילוב בתל , היום בתפילת רבים תפילת תודה לבורא עולם

.אביב

הם ביטוי  ד"החמכל ערכי שבוע , הוא הביטוי לתכלית שלנוד"החמכי שבוע נדמה 

שמחים  , הפועלים מתוך ערכי תורת ישראלד"החמלהיותנו חלק ממשפחת , למהותנו

.בדרכנו

זו מבקשת להודות לכם מנהיגי חינוך על השתתפות אלפי תלמידים שלנו  בהזדמנות 

על השתתפות  בעושר של עשיה שזכינו להיות שותפים יחד  , בפעילויות הארציות

על ביטוי המהות שלנו בשבוע זה בבחינת  , על ההתחדשות ברוח התקופה , עמכם

".ישראל אשר בך אתפאר"

,  החודש הזה לכם ראש חדשים: "נפתח במילים " החודש"נקרא את פרשת השבת 

ובה מבשר משה לישראל כי הגיע עת  ( 'ב, ב"שמות י" )השנהלחדשיראשון הוא לכם 

החותמות את  " פקודי–ויקהל"ואילו בפרשות . גאולתם ובחודש זה יצאו מעבדות לחרות

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד : " ספר שמות נאמר בדיוק שנה לאחר מכן 



ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד : " שמות נאמר בדיוק שנה לאחר מכן ספר 

מסביר  " מלא את המשכן' הענן את אהל מועד וכבוד הויכס.... , לחדש הוקם המשכן

אינו  , שניפתח בצאת ישראל ממצרים, ל ללמדנו שמעגל שנת הגאולה "הרב חנן פורת ז

:  יכול להתמצות רק בעצם היציאה ממצרים הכלולה בשלוש לשונות של גאולה

,  " ולקחתי"אלא עליו להקיף את לשון הגאולה הרביעית " וגאלתי", "והצלתי" "והוצאתי"

כי  , ואת השראת השכינה במשכן, המקפלת בתוכה את מתן תורה במעמד הר סיני

,  השראת השכינה בישראל אינה חוויה חד פעמית. בלעדיהם לא תושלם מסכת הגאולה

יש צורך לשאת עיניים כלפי , כדי להרגיש את החוויה המתמדת של השראת השכינה

.ונוכחותו חיה וקיימת ללא הפסקה" על המשכן' כי ענן ה"מעלה במגמה לגלות 

כולנו שמחים  , ה זכינו שכלל תלמידנו בערים הירוקות והצהובות חזרו ללמידה "ב

לחזק רוחם ולהתכונן לקראת , פועלים לנצל כל דקה לשאול לשלומם, ומברכים על כך

המערך  , צוותי חינוך, מנהלים, בהזדמנות זו אנו קוראים לכל עובדי ההוראה, חג החרות

מצוות ונשמרתם  "כולם זוכים לקיים , ס לוודא שכולם עוברים חיסונים"התומך בבתיה

שלום הסובבים אותנו ומהווים  , שלום תלמידינו, ובכך מבטיחים שלומם" לנפשותיכם

בטוחה כי אתם פועלים לקיים הסברה נרחבת . נשואות אלינושעינהםדוגמא לאחרים 

כל . 16ס וכמובן בקרב תלמידינו מגיל "בחשיבות ההתחסנות גם בקרב הורי ביה

המחקרים והממצאים הרפואיים מעידים על חשיבות והשפעת החיסון כמקדמי בריאות  

לקריאת צוותי הרפואה ופועלים באחריות  , אנו נענים לקריאת גדולי ישראל, והידבקות

רבה של עופרה וראש  א"שליטגיסרחשוב שנוסיף כי הרב אבי . לביצוע הלכה למעשה

ד ביקש למסור כי חובת החיסון ושמירת הנפש היא המסר התורני  ''החממועצת 

זוהי משמעות עמוקה לחינוך  . ד''החמוהחינוכי שאנו צריכים למסור ולחנך בכל מוסדות 

!תורה שמתוכה אנו חיים-שאנו מחנכים לתורת חיים 

ד קיבלנו הדים מעשרות ואף יותר של פעילויות נפלאות מבתי  ''החמבמהלך כל שבוע 

בלמידה  , בתחומי הדעת השונים. ממחוזות ופעילויות כלל ארציות, מערים, ספר

.ובחינוך

על כולם אנחנו מודים מאוד ושמחים בגאווה גדולה להיות חלק מהמשפחה הזו  

.ד''החממשפחת 

,  זכינו להידבק במידותיו של אברהם. גם בשנה מיוחדת זו-' הנני'תודה לכולנו שאמרנו 

..'הנני'.. של משה ושל שמואל 

.ד ובית ישראל''החמשלום וחודש טוב לגאולה שלמה לכל משפחת מברכיןשבת 

שושנה נגר


