מנהיגי חינוך יקרים!
פרשת שמות  -מנהיגותו של משה מתגלה בצאן..
פרשתנו פותחת עידן חדש בתולדות עם ישראל .לראשונה עם ישראל נקרא "עם":
"ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו"(שמות א' ,ט') בתהליך לידתו של
העם נבחר לו ,לראשונה ,מנהיג – משה רבנו ,אשר היה מנהיג הגאולה וההקמה .מנהיג
"מעצב" ולא רק מנהיג "מתכלל".
מנהיגותו של משה רבינו היוותה השראה למנהיגי העם היהודי לדורותיו .רבים עסקו
בשאלה מדוע נבחר משה להנהיג את העם? "אמרו רבותינו כשהיה משה רבינו רועה
צאנו של יתרו במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לברכה של מים ועמד הגדי
לשתות .כיוון שהגיע משה אצלו ,אמר ,אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא ,עייף
אתה ,הרכיבו על כתפו והיה מהלך .אמר הקב"ה :יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר
ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל( .שמות רבה)
גם במראה הסנה נאמר" :ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע
לא יבער הסנה ,וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה ויאמר משה
משה ויאמר הנני" .אמר רבי יצחק :מהו "כי סר לראות"? אמר הקב"ה :סר וזעף הוא זה
לראות בצערן של ישראל במצרים ,לפיכך ראוי הוא להיות רועה עליהן" ועוד מובא
במדרש על הפסוק" :ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם" שהיה בוכה ואומר חבל
לי עליכם ,מי יתן מותי עליכם ,שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט .והיה נותן כתיפיו
ומסייע לכל אחד ואחד מהן" .על אף שמשה רבנו גדל בבית מלך מצרים לא התרחק
מהם אלא פעל בדאגה למצבם ,הרגיש בצרתם ,נשא איתם את משאם וסיכן חייו
עבורם.
אומר הרמח"ל במסילת ישרים" :ואלה הם הרועים האמתיים של ישראל שהקב"ה חפץ
בהם הרבה .שמוסרים עצמם על צאנו ,ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל
הדרכים ,ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם ולבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם
שערי הברכה ,למה זה דומה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב
את בניו אהבה נאמנת" .הרועים האמיתיים של ישראל הם אלה שמוסרים נפשם על
ישראל ,שמתפללים ומלמדים סנגוריא עליהם .מונים את זכויותיהם ומוסרים את נפשם
עליהם.
סיון רהב-מאיר ,כתבה השבוע על מנהיגותו של משה .השבוע משה רבנו עולה על
בימת ההיסטוריה .אנחנו מקבלים סדנת מנהיגות בפרשת השבוע:
• מנהיג יכול לגדול אפילו בבית של פרעה כ"נסיך מצרים" אבל לא לשכוח את עמו
וזהותו .יש לו אומץ לעמוד מול פרעה ,שליט האימפריה הגדולה בתבל והאיש שגם גידל
ואימץ אותו ,ולומר לו את האמת בפנים.

• מנהיג הוא לאו דווקא כריזמטי .הוא יכול להיות מגמגם ,כבד-פה ,ולא נואם כיכרות.
הוא בעצמו לא טוען שהוא מושלם ,אלא מעלה את חסרונותיו האלה בלי בושה ואומר:
כְ בַ ד פֶּ ה ּוכְ בַ ד לָ ׁשֹון אָ נֹכִ י.
• מנהיג עובד בשיתוף פעולה מרבי ,עם כמה שפחות דורסנות ,קנאה ,שנאה ותחרות.
הוא יוצא לדרך עם אהרון אחיו ועם מרים אחותו כשכל אחד מהם משתמש בכישרונות
המיוחדים שלו.
• מנהיג לא אומר שצריך "להחליף את העם" או "להחליף את התורה" או "להחליף את
הארץ" .הוא נאמן ומסור לעם גם כשהוא טועה וחוטא ,הוא לא מתייאש למרות הקושי
להנחיל את התורה ,וממשיך בדרך גם כשאין לעם רצון להמשיך לארץ ישראל.
• מנהיג לא מייחס לעצמו את הצלחתו .הוא אדם מאמין ויודע שהוא רק צינור ,רק
שליח .האיש הכי חשוב ביציאת מצרים הוא גם האיש הכי עניו במהלך הזה.
מנהיגים יקרים ,מנהיגותו של משה רבנו היא מודל והשראה לנו אנשי החינוך ,בטוחה
כי כל אחד מאתנו נושא במעשיו ובאישיותו המוסרית המקצועית והרוחנית את סוד
מנהיגותו של משה רבנו כמעצבת דרכנו והנהוגותנו .נתבונן בעין אוהבת על כל אחד
מעם ישראל ,על כל תלמיד ותלמידה ,נמשיך במסירות נפש לפעול להצלחתם ,נפעל
באומץ לשמור על זהותנו ותפיסת עולמנו הציונית דתית.
בסימן שליחות ומנהיגות....
מבקשת לשתף כי בחרתי לגשת למכרז על תפקיד מפ"א יסודי בחמ"ד ,השבוע התקיים
המכרז וב"ה נבחרתי לשליחות.
המשמעות :ממשיכה כמ"מ ראש מינהל החמ"ד במלוא האחריות וגודל השליחות עד
למינוי ממשלה קבועה ,ותהליך האיתור ע"פ הנוהל .במקביל אמשיך לקדם משימות
ויעדי מפ"א יסודי בסיוע שותפים לדרך  .תודה על האמון והמשך העבודה המשותפת
להנהיג את החמ"ד להמשך צמיחה ומצוינות בכל התחומים .נישא תפילה שמעשינו יהיו
נחת רוח בפני אלוקים ואדם ,נזכה להיות שליחים נאמנים לחינוך ילדי ישראל במקום
אשר יבחר ה'.
שבת שלום ומבורך
שושנה נגר

