
!מנהיגי חינוך יקרים

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה" "ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִּ

שלח לך מספרת לנו את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר של עם ישראל מאז  פרשת  

ל  "החטא חמור כל כך עד שחז, הבגידה בארץ קשה כל כך. חטא המרגלים. ומעולם

באב הפך ליום של ' באב ומאז ט' מספרים לנו שהתאריך בו חטאו המרגלים היה ט

בעיון ראשוני לא ברור מה היה  . פורענות שאת פירותיו הבאושים אנו אוכלים עד היום

ענו על כל השאלות  . הם מלאו בדיוק את שליחותו של משה. חטאם של המרגלים

:מדוייקותמשה נותן למרגלים הוראות . בדייקנות מרובה

וא ְוֶאת ָהָעם " יֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה הִּ בּוְראִּ ם  ַהּישֵׁ ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא אִּ

ב  :  ָרב ים ֲאֶשר הּוא יֹושֵׁ ם ָרָעה ּוָמה ֶהָערִּ וא אִּ ב ָבּה ֲהטֹוָבה הִּ ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר הּוא ישֵׁ

ָנה יםָבהֵׁ יםַהְבַמֲחנִּ ְבָצרִּ ם ְבמִּ ן  :  אִּ ם ַאיִּ ץ אִּ ם ָרָזה ֲהֶיש ָבּה עֵׁ וא אִּ ָנה הִּ ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵׁ

י ָהָאֶרץ ְפרִּ ְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם מִּ "ְוהִּ

:חוזרים המרגלים הם עונים על כל השאלות אחת לאחתכאשר 

ְרָיּה" וא ְוֶזה פִּ :  ַוְיַסְפרּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחָתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש הִּ

י ַעז ָהָעם  בֶאֶפס כִּ ק  ַהּישֵׁ ינּו ָשם ֲעָמלֵׁ י ָהֲעָנק ָראִּ דֵׁ ים ְבֻצרֹות ְגֹדֹלת ְמֹאד ְוַגם ְילִּ ָבָאֶרץ ְוֶהָערִּ

ב ְבֶאֶרץ ַהֶנֶגב  ייֹושֵׁ תִּ י ְוַהחִּ יְוַהְיבּוסִּ ב ַעל ַהָּים ְוַעל ַיד  ְוָהֱאֹמרִּ י יֹושֵׁ ב ָבָהר ְוַהְכַנֲענִּ יֹושֵׁ

ן :"ַהַּיְרדֵׁ

ננסה  , פרושים רבים נכתבו? על מה ולמה מגיע עונש כל כך קשה ? מהו החטא הגדול 

מדוייקהרב חנן פורת מסביר כי העונש הוא לא על הדיווח שאכן היה , להביא שניים

מתוך אהבה לארץ ומתוך אמונה או  היתההאם נקודת המבט . אלא על נקודת המבט

מדוייקהמרגלים נתנו דיווח . וללא אמונה או חיבה, קרה ,  נקודת מבט אובייקטיבית 

י  :  ומתוך כך הסיקו את המסקנה הבאה ! אולם דיווח קר  לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם כִּ

ֶמנּו היתהלעומתם כלב ויהושוע ראו את אותם הדברים אולם נקודת המבט : ָחָזק הּוא מִּ

הפוכה  היתהולכן מסקנתם . מאמינה ובטוחה , נקודת מבט אוהבת, אחרת לגמרי

י ָיכֹול נּוַכל ָלּה :לחלוטין  ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִּ

כשאוהבים אי  . קר ומנוכראמיתיחטאם של המרגלים לא היה דיווח שקרי אלא דיווח 

אי אפשר להסתכל על המציאות בצורה , אפשר להיות קר ומחושב כל הזמן

.  מכיל יותר מרוכך הרבה יותר, מבט של אוהב הוא מבט אחר מבין יותר. אוביקטיבית

על  "האמונה נותנת כוחות ו. כשאוהבים כל קושי הופך לאתגר שבו אפשר וצריך לעמוד

לא , גדול" מה"מי שיש לו : "אמר פעם אחד הפילוסופים..." כל פשעים תכסה האהבה

בנפש האדם : "ל כי"ועוד מסביר הרב חנן ז". מה"בדרכו אל ה" איך"יבצר ממנו כל 

ובה קבועות שלוש חוליות  , י על גבי המזבח"מצויה שלשלת רוחנית היוקדת בלבו כאר

פ  "וע, והרצון באהבה, היכולת תלויה ברצון. רצון ויכולת, אהבה" הקשורות זו בזו

."הרבה–ואם הרבה , מעט–אם מעט , האהבה תהיה היכולת

דור שחיי חיים רוחניים  , "דור דעה"הרב חיים דרוקמן מסביר כי דור המדבר נחשב ל

שתה מבאר מים נסית  , הלחם השמימי, ניזון מהמן. נעלים וזכה לגילוי שכינה ממש

והוקף בחומות של ענני כבוד שהגנו עליו מכל רע והורו לו את  , שליוותה אותו במדבר

המרגלים חששו מפני השתלטות חומריות הארץ על חיי הרוח כפי  . הדרך בלב המדבר

חששו מהמעבר מהנהגה  , הם חששו לסכנת נפילה רוחנית בכניסה לארץ. שהיו במדבר

,  אלא שהיעוד של עם ישראל לנהל חיים אנושיים מלאים. ניסית להנהגה טבעית

מתוך קדושה  הכלאך –הכוללים את כל תחומי החיים הארציים הנצרכים לחיי אומה 



מתוך קדושה  הכלאך –את כל תחומי החיים הארציים הנצרכים לחיי אומה הכוללים 

והארץ  ' השמים שמים לה"את הפסוק מתהילים . פ הדרכת התורה ומצוותיה"וטהרה ע

אך את הארץ נתן  ', כי השמים הם אכן שמים להמקוצקמסביר הרבי " נתן לבני האדם

תפקידם של ישראל להכניס קדושה לחיים  . לבני האדם כדי לעשות ממנה שמים

'  לגלות שה, לגלות תוכן ערכי בכל אורחות החיים הגשמיים, לרוממם ולקדשם, הארציים

במדבר הייתה הכרחית לחינוך העם לערכים  " החממה הרוחנית"תקופת , נמצא בכול

,  בכניסה ארצה, אך הייתה זו רק תקופת מעבר זמנית שלאחריה, תורניים יסודיים

קידוש השם הגדול ביותר הוא כשעם  . נדרשו ישראל לממש בפועל את שלמדו בהלכה

פ הדרכת התורה  "ישראל עוסק בכל תחומי החיים בארצו והכול בקדושה ובטהרה ע

.  ומצוותיה

,מנהלים יקרים

למרות האתגרים בחרנו להאיר , שנה מאתגרתהיתהא "שנת הלימודים תשפ

רצון ואמונה בעצמנו ובתלמידנו מתוך הבנה  , בחרנו לפעול מתוך אהבה , ההזדמנויות

בתקופה בה נמצאים תלמידנו  . כי בכוחנו לגבור על הנסיבות ולהגיע אל היעדים שהצבנו

,  בבית החינוך בליווי מבוגרים משמעותיים המהווים סוג של ענני כבוד המגנים עליהם

אנו נערכים לקראת יציאת תלמידנו לחופשת הקיץ ומבקשים  . סוג של חממה רוחנית

להמשיך  , לחזק את הרוח כדי שיצאו עם כלים ועם יכולת לקחת אחריות על מעשיהם

של ד"חמ"תוכנית. את הערכיים עליהם התחנכו ולקדש את המציאות בכל מעשיהם

מערכי שיעור  : כוללת הכנה שיש להוביל לפני יציאת התלמידים לחופשה" חופש

,  בנית סדר יום, ניהול שעות הפנאי, " ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"העוסקים במצוות 

.וכמובן במהלך החופשה..... עיסוק במעשה חסד, סכנות ברשת

באופן שתוכלו  ... מערכי שיעור, רעיונות, חומרים, עבורכם הצעותלהנגישאנו שמחים 

בטוחה כי כל בתי החינוך יפעלו באחריות  , של חופשד"חמלהיערך לתוכנית מלאה של 

.מוזמנים לקרוא מכתב בנושא-" של חופשד"חמ"למהלך שלם של 

שושנה נגר


