
!מנהיגי חינוך יקרים

דברי התורה שנלמד לרפואתם המלאה של כל הפצועים במערכה בדרום ובערי  יהיו 

להשפיע עלינו שפע  ' וזכות לימודנו ומעשינו הטובים יהיו למליץ יושר לפני ה. ישראל

.  ביטחון ניצחון ושלום

הארון נושא את נושאיו–נשא פרשת 

.ימים של דאגה, נמצאים בעיצומם של ימי משבראנו 

בצירים , בערים במרכז הארץ, באזור הדרום, עם אחינו הנמצאים בחזית המלחמהלבנו 

.ובכל הדרכים אשר המתח בהם גבוה ומתהלכים בהם בתחושת סכנה

ע  ועת צרה היא ליעקב וממנה ... קול חרדה שמענו: 'כה אמר ה" דרכה ( ירמיהו ל" )ִיוָּשֵׁ

הנביא , אולם. פחד וחרדה, ברקים, כי יש בה קולות. של צרה שהיא מחלישה ומטלטלת

שגם בתוך  , זה אומר. ממנה תיוולד ישועה-גם כשיש צרה : ירמיהו מחדד את המבט

.אפשר להמשיך לגדול, המלחמה ומצב החירום בו אנו נמצאים, הטלטלה

,  רגישים יותר, נתאמץ ונבקש לצאת ממנה מחוזקים יותר. של הצרה לגדל אותנובכוחה 

. ממנה נגדל-נוושעעת צרה היא ליעקב וממנה . עוזרים יותר אחד לשני, אכפתיים יותר

.את כוחנו אנו שואבים מתוך עולמה של תורה

היא הארוכה מבין פרשיות  , הנקראת לרוב בשבת שלאחר חג השבועות" נשא"פרשת 

זה חכמי ישראל כי סמוך לקבלת התורה מסיני השתוקקו ישראל  בעניןאומרים . התורה

להשביע נפשם בתורה במידה יתרה ואחד הסימנים לשאיפה זו של אבותינו בא לידי  

אנו מוצאים גם את הפרק " נשא"בפרשת ". נשא"ביטוי באורך המופלג של פרשת 

אריכות יתרה זו  היא  .  פסוקים89הכולל ' פרק ז: הארוך ביותר מכל הפרקים שבתורה

על המתנות  –החוזרים ונשנים בניסוחם הלשוני –בשל הבאת שנים עשר קטעים 

.שהביאו נשיאי השבטים לחנוכת המזבח במדבר

ל כי  "מסבירים חז? התורה בחרה לחזור על כל פרטי המתנות של כל שבט ושבטמדוע 

שקדם לו  , התורה באה ללמדנו שאף אחד מהנשיאים לא חיקה את מעשה חברו

פ שלכאורה נראה אותו סדר במתנות שהביאו שנים עשר נשיאי  "ואע. בהבאת נדבתו

הקריב כל אחד מהם את קרבנו בכוונת פנימיות משלו ובהתעוררות עצמית  –השבטים 

.ומקורית שלו

אנו קוראים על חלוקת התפקידים בן משפחות שבט הלוי בנשיאת המשכן  בפרשה 

ל בספרו מעט מן האור כי  שש עגלות ניתנו על ידי נשיאי  "כותב הרב חנן פורת זצ, וכליו

נושאי  , שתי עגלות לבני גרשון". כפי עבודתם"העדה והם חולקו לבני גרשון ומררי 

,  בני קהת.  ואדניונושאי קרשי המשכן ועמודיו , יריעות המשכן וארבע עגלות לבני מררי

:  לא זכו לעגלות כדי לשאת את כלי המשכן עליהם היו אחראים, נושאי כלי המשכן

למרות משקלם נצטווה לשאת אותם בכתף  . מזבח הזהב, המנורה, הארון השולחן

ֹקֶדש " ת ה  ן ִכי ֲעֹבד  ת לֹא נָּתָּ י ְקהָּ ֶהםְוִלְבנֵׁ ף ֲעלֵׁ כָּתֵׁ אוב  ( .'ט',ז") ִישָּ

הראויים להינשא על  , במבט ראשון נראה כי אין כאן אלא ביטוי ליחס כבוד לכלי המשכן

המבליט לא רק  , אבל חכמים חושפים לפנינו רובד נוסף, כתפי הלויים ולא בעגלת בקר

.  אלא את ביטוי האהבה והזכות שבנשיאת כלי הקודש על הכתף, את חווית היראה

ניתן  "  נשא ארון את נושאיו: "ל עובדה מופלאה"מוסיפים לנו חז( א,לה)במסכת סוטה 

ל באים  "חז. לראות כאן מבט נוסף מעבר לכוונה שהיה נס ושאכן הארון ריחף באוויר



הרי עצם המשימה נוסכת בו , כי בשעה שאדם נושא על כתפיו משא יקר ואהובללמדנו 

וזהו פשר  , וליבו נושא את רגליו להתגבר על כל המכשולים שלפניו, כוחות גדולים

.'הארון הנושא את נושאיו'

בשיחות  , כי עקרון זה בא לידי ביטוי במלוא עוצמתו בימים הללו אותם אנו חוויםנדמה 

הנמצאים  , רבות עם מנהלינו בערים השונות החשופים מידי יום לאזעקות בלתי פוסקות

אנו מנסים לחזק ... תלמידים, מורים, בחזית המלחמה יחד עם קהילת בית ספרם

רואים בנוכחותם בערי  , שומעים את כוח הגבורה והמנהיגות שלהם. ויוצאים מחוזקים

מנהלים אשר בגבורה  , י ישראל נקנית בייסורים"ישראל זכות גדולה ומבינים כי א

. נוסכים תחושת בטחון ואמונה בדרך, מחזקים משפחות, מנהיגים את קהילתם

הכוח  ! אתם החוסן של עם ישראל ושל מדינת ישראל!! אתם הכוח שלנו, יקריםמנהלים 

כוח  . 'ביחד'כוח של , כוח של תפילות, ה"שלנו בשעות הקשות הוא כוח האמונה בקב

,  לקהילת ההורים, תפקידנו להוות העוגן לצוותי החינוך שלנו. של ערבות הדדית

לשמור על קור  . מאיתנולגלות את הכוחות החזקים שיש בכל אחת ואחד , לתלמידנו

,  על הערבות ההדדית, על הלכידות החברתית והלאומית, המשפחתיהביחדעל , רוח

.ועל האחדות

,  האמונה, האמת-הישראלית והציונית, כי לאורך כל ההיסטוריה היהודיתנזכור 

ואתם עושים תפקידכם  . מנצחים-והרוח הגדולה, הערבות, הלכידות, הרעות, הגבורה

,  להכיל, יש לנו תפקיד מרכזי בעת הזאת להרגיע,  מנהיגי חינוך!!  בגדולה ובגבורה 

המילים  , האחזקה, הקשר היום יומי. לנסות לתת תחושה של בטחון, לארגן המחשבות

נחזק בקרב תלמידנו  ? מה יכול לסייע. הרגישות לפרט נדרשת יותר מתמיד, המעצימות

אנו מתפללים לחזור , עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, את התפיסה כי עם ישראל חי

אנו סומכים  , ה"אנו סומכים על הקב, "לא ינום ולא ישן שומר ישראל.  "לימי שקט ושגרה

על כוחות הביטחון שיפעלו להגנה ולשלום עם ישראל ותושבי  , על צבא הגנה לישראל

:מה חשוב שנחדד ונחזק בימים הללו. מדינת ישראל

גם המורים עוברים תקופה מטלטלת ברמה  –כיתת המנהל שלכם היא כיתת המורים • 

,  ס לקיים מפגשי העצמה"כ חשוב ביחד עם יועצת ביה"ע, ברמה הלאומית, האישית

בחוסן שנאפשר להם המורים יעשו זאת עם  ... מתן כלים, רגשותאיוורור, חוסן

.תלמידנו

,  שיח חברתי כדי לאפשר אוורור רגשי, אנו מבקשים לקיים מידי יום שעות חינוך• 

יש להיות רגישים לרצון של תלמידנו להביע מחד את  . שאלות, הקשבה למצוקות

ה ובכוחות הביטחון שיעשו את  "תחושותיהם הקשות ומאידך את האמונה שלנו בקב

.  המוטל כדי להבטיח שלום התושבים

ונשמרתם  "לחזק את מצוות , נחדד בקרב תלמידנו את החשיבות לא לסכן את עצמם• 

להיות בסביבת מבוגרים  , כ יש להימנע מהמצאות מחוץ לבית"וע" מאוד לנפשותיכם

.יש לפעול בהתאם להנחיות כוחות הביטחון בכל אזור. משמעותיים ובתוך מבנה מוגן

,  נפעל באומץ להגביר טוב, ה"אנשי אמונה בקב, נחזק העיקרון כי אנו אנשי תקווה• 

.נפעל להרבות ביוזמות הנותנות כוח למקומות שנמצאים תחת איום בטחוני

,  אחווה, טוב, נקנה לתלמידנו כלים שיסיעו להם להבחין בין מעשים המגבירים שלום• 

סבלנות  , "חביב אדם הנברא בצלם"נחזק ערכים של . הסלמה, הרגעה או חלילה הפוך

.וסובלנות



פעולות חסד וערבות הדדית  , קריאת תהילים, נעודד התארגנות של תפילת רבים• 

.נזהה ונסייע למי שזקוק לתמיכה רגשית..." ואהבת לרעך כמוך"בבחינת 

עיסוק  , פ רמת האפשר"חשוב מאוד להקפיד על סדר יום למודי מותאם בכל אזור ע• 

התלמידים במשימות לימודיות מותאמות מצב הינם חלק מחוסן נפשי ומרווחה  

המאפשרת לתלמידים לשמור על שגרה ולמנוע שהיה ממושכת מול מסכים ומול עומס  

.  רגשי אליו נחשפים בשהייה ממושכת מול דיווחי התקשורת

י  /שותפים בכתיבת ספרד"החמאנו שמחים לשתף אתכם במבצע מיוחד בו תלמידי • 

.פרסום יצא בקרוב. הוצתו באש/ שנפגעו כ"לבתיהתורה אותם נזכה להכניס 

אנו מבקשים להוסיפה מידי  , ד"החמחיבר תפילה מיוחדת לשלום ילדי ענזיהרב חיים *

ד"החמה בכוח תפילת ילדי "ובע, בוקר לתפילה וכן להוסיף תפילה לשלום המדינה 

.  נחזור לימי שקט ושגרה

, אנו מלאי התפעלות מהיוזמות הנפלאות שבתי הספר שלנו מקימים בימים הללו

בתי חינוך  , מבצעים המחזקים משפחות, במבצעים המחזקים את כוחות הביטחון

.ס בערים הנמצאים בקו האש"המחזקים בתי

באיגרת נמצאים קישורים רבים לחומרים אשר יסייעו לכם להיערך להמשך קשר  

.קהילתיים, לימודים, חברתיים, רגשיים, אמונייםוהתייחסות להיבטים 

ה "הקב, עמו ונחלתו לא יעזוב' כי לא ייטוש ה,  לימים של שקט ובטחון' נזכה בעזרת ה

.ייתן לנו אומץ וכוח לעמוד בכל האתגרים

מרחבים  , בתי ספר, אנו עומדים לרשותכם בכל צורך ובקשה כולל הגעה פיזית לערים

.שנוכחותנו נדרשת ומחזקת

,  אנו שולחים ברכת רפואה שלמה לכל הפצועים והמחלימים ולהבדיל בין החיים לחיים

.תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהם

בברכה חמה

שושנה נגר


