
!מנהלים יקרים

השראת שכינה על  . מתחילהכלהיום בו . אנחנו זוכים לקרוא השבת את פרשת שמיני

ְתַנְצלּו  " אם אחרי החטא . היה זה שיא התיקון לחטא העגל, הספורנולפי . עם ישראל ַויִּ

ְשָרֵאל ֶאת-ְבֵני ,  ַוָיֹרּנּוָהָעם -ַוַיְרא ָכל" הרי שעכשיו יזכו העם ל-"   ֵמַהר חֹוֵרב, ֶעְדָים-יִּ

ְפלּו ַעל "ְפֵניֶהם-ַויִּ

בפתיחת הפרשה  משה רבינו מצווה את אהרון ואת בני ישראל להכין קרבנות ליום  

.הוא היום השמיני, חנוכת המשכן

ָּוהֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר : "משה אומר להם ."'ַתֲעשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְכבֹוד ה' הצִּ

' ויהי נועם ה: "ל אמרו"י מפרש ושהכוונה היא להקרבת הקורבנות ורבותינו ז"רש

,  לפי שכל שבעת ימי המילואים. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, "אלוקינו עלינו

והיו ישראל , לא שרתה בו שכינה, שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום

שתשרה שכינה בינינו ונדע  , כל הטורח שטרחנו, משה רבינו: "נכלמים ואומרים למשה

ָּוהֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר : " לכך אמר להם". לנו עוון העגלשנתכפר ְיהָוה ַתֲעשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם  צִּ

".י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם "אהרון אחי כדאי וחשוב ממני שע". ְכבֹוד ְיהָוה

לא רק שאינו מונע את השכינה אלא הוא הגורם  ' משה מלמד את העם שאהרון קדוש ה

בין הנראה לציבור לבין , לעיתים, נשים לב כמה יכול להיות פער. )לשכינה לבוא

(.האמת

.תשרה שכינה בכל מעשיכם, עליכם' ויהי נועם ה, תלמידי  יקרים, צוותי חינוך, מנהלים

זכינו בחינוך הממלכתי דתי  , ובימינו. ומדרבנןמדאוריתאבמעגל השנה זכינו לחגים 

,  ד"בחמבו אנו מציינים את העשייה הייחודית שלנו , ד"החמשבוע -לזמן מיוחד נוסף 

.בסימן גיבורי כוח עושה דברו–והשנה שנת השמיטה 

מחג הפורים  . לכל חג הכוח והסגולה הייחודיים לו ומכוחם אנו מקבלים השראה לדורנו

ו בשבט את כוח הצמיחה  "מט', הביטחון בה, האמונה, שחלף לקחנו את כוח השמחה

,  פסח הבא לקראתנו ניקח את כוח החירות... מחנוכה את כוח הגבורה, וההתחדשות

...האמונה

ד"החמאת ערכי , ד"החמאנו זוכים לעלות על נס ולבטא את חזון ד"החמבשבוע 

כל המוסדות מגן  . היחדחשוב לא פחות הוא . ס ובקהילה"וביטויים בחיי המעשה בביה

ועד תיכון יחד בכל המחוזות ובכל המקומות מרגישים חגיגיות של שמחה על חינוך  

.ממלכתי דתי משותף המאחד את כולנו

,  מעמד של סיום תנך עולמי, מצפה לנו שבוע מיוחד של  לימוד תורה מתוך אהבה

,   בסימן שבת המלכה שלי, בקהילהד"חמשבת , תפילת רבים בסימן הכרת תודה

וחסד נצא למצבעים מיוחדים של  ד"חמבימי , מפגש חוויתי של לימוד עם סבים סבתות



וחסד נצא למצבעים מיוחדים של  ד"חמבימי , חוויתי של לימוד עם סבים סבתותמפגש 

ה בעליה משותפת לירושלים  "בקהילה את השבוע נסיים בע/ חיזוק החסד בבית החינוך

.לתפילה מיוחדת לגאולה השלימה, ביחד עם אחינו מכל קבצי העולם אל מקום המקדש

,  כולנו נשב בליל הסדר ונספר את סיפור יציאת מצרים, אנו נמצאים לפני חג הפסח

היציאה לחרות " שלח את עמי ויעבדוני"מוכרת לכולנו קריאתו של משה  ואהרון לפרעה 

וזה לך האות כי אנוכי  " ', של בני ישראל היא במטרה לקבל את התורה ולעבוד את ה

כל יציאת  " שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה

.'כדי לעבוד את ה, מצרים נועדה לקבל את התורה

לאחריות  , לחיים של שליחות, אנו זוכים לחנך את תלמידנו לחיים של תורהד"בחמ

באחריותנו  , יש לנו תפקיד, לקיום מצוות, לרגישות לזולת, לערבות הדדית, לכלל ישראל

אנו זוכים לעלות על  ד"החמבשבוע . יש לנו מטרה ברורה, לפעול למען הכלל, להשפיע 

וביטויים בחיי המעשה  ד"החמאת ערכי , נס ולבטא את הדגשים החינוכיים שלנו

.ס ובקהילה"בביה

בטוחה כי בכל בתי החינוך יואר אור גדול של הדגשים החינוכיים ודרכם תוסיפו ותחזקו  

.ד"החמומטרות ד"החמחיבור לחזון , תחושת שייכות

שמחים בכם ומצפים לראותכם עמנו בכל הפעילויות הארציות  , שמחד"חמשבוע 

.והמחוזיות

,ד מוצלח''חמבברכת שבוע 

שבת שלום ומבורך

שושנה נגר


