מנהיגי חינוך יקרים!
אחת המצוות בהן עוסקת פרשת אמור היא מצוות ספירת העומר" .וספרתם לכם
ממחרת השבת" (כ"ג ,ט"ו)" .וספרתם לכם" – שתהא ספירה לכל אחד ואחד.
'המסלול האישי'
בספירת העומר ישנו דין יוצא דופן ,כל אחד חייב לספור בעצמו ,אדם אינו יכול להוציא
את חברו ידי-חובה בספירת העומר ,אפילו אם יכוונו לכך הסופר והשומע .שלא כמו
בקידוש ,בברכת מזון ,שבהם דינו של השומע כדין העונה בפיו ,בספירת העומר חייב
הסופר להוציא את המילים בפיו שלו.
מסביר הרב נבנצאל בספרו שיחות לספר ויקרא כי בספירת העומר זוכה האדם
באמצעות הספירה לטהר עצמו מן השלילה שבו ,הספירה מכינה כל אחד לקבלת
התורה באמצעות פיתוח החיוב שבו ,גילוי תכונות נפש הטמונות במסתרי לבו ,וחיזוק
מעלות חיוביות הנמצאות דווקא בו .למרות שאיננו רואים את השינוי שבספירה ,וכולם
אומרים אותן מילים בדיוק – אבל לפני יודע מחשבות גלוי ,כיצד אותה ספירה זהה,
מתקנת אצל כל אחד ענין שונה ,מטפחת פינה בנפש ,שדווקא הוא זקוק בה לשיפור
ולהתחדשות ,לקראת מעמד סיני שאנו שבים אליו מדי שנה .ההכנה למתן תורה שונה
מאדם לאדם ,מפני שגם התורה הניתנת ,שונה מאיש לרעהו .בתום תקופת ההכנה של
ימי העומר יקבל כלל ישראל תורה שלא שבעים פנים לה בלבד – אלא שישים ריבוא
פנים לה .כל אחד מקבל בשבועות את התורה המיוחדת לו ,ולו בלבד .התפילה "ותן
חלקנו בתורתך" היא תפילה שנזכה להשלים את החלק המיוחד לנו בתורה ,את התורה
בעלת הגוון המיוחד במינו שקבל כל איש מישראל .בתורה שמקבלים כל ישראל,
באותם חוקים ובאותן מצוות ,יש לכל יהודי את תפקידו המיוחד ,את ההדגשים
המיוחדים לנשמתו .ולכן גם הכנתו לאותה משימת חיים ,הנה אישית ואין שניה לה .לכל
אחד מעלות ונטיות משלו ,פגמים משלו ,והוא מתכונן לקבלת תורה משלו .דווקא מתוך
ה"אות המיוחדת" בתורה שיש לכל אחד מתוך הרבגוניות ועושר הדעות נוצרת אחדות
הגדולה ,אחדות שרק עימה ניתן לקבל תורה .לכן "ויחן שם ישראל נגד ההר – כאיש
אחד בלב אחד" מלמד כי ללא אחדות לא יכולים לקבל תורה .התורה שניתנה לשישים
ריבוא ,ניתנת רק ליחידה מאוחדת המורכבת מפרטים.
ל"ג בעומר  -העולם יוצא משממה
בתקופה זו של ספירת העומר אנו מציינים את ימי האבל על תלמידי רבי עקיבא.
התלמוד מספר על ר' עקיבא ,גדול התנאים במאה הראשונה והשניה ,שהעמיד אלפי
תלמידים בבית המדרש .בתקופה קצרה פקד אסון נורא את העם ,כל תלמידיו של רבי
עקיבא מתו בשבועות ספורים" .וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה
לזה"(יבמות סב,ב) – למרות גדולתם בתורה .השפעת מאורע זה על העם היהודי
מתוארת בתלמוד במשפט קצר ועוצמתי" :והיה העולם שמם" .בפרק זמן כה קצר
נעלמה ההנהגה הרוחנית של העם .שממה ,ריקנות וחסר הורגשו בעולם .אך רבי
עקיבא לא נפל לזרוע הייאוש .הוא העמיד חמישה תלמידים שהחשוב בהם היה רבי
שמעון בר – יוחאי ,וחמישה תלמידים אלו המשיכו את מסורת לימוד התורה והוראתה
לעם כולו .הם היו אלו שהפריחו את השממה .התאריכים שבהם מתו אלפי התלמידים
של רבי עקיבא ,היו בין חג הפסח לל"ג בעומר .בל"ג בעומר התחדשה המסורת של
העברת התורה מדור לדור ,ע"י המורה – רבי עקיבא והתלמיד – רבי שמעון בר יוחאי.

זו ,אומר רבי חיים ויטאל ,הסיבה לחגיגות ל"ג בעומר .ביום זה אנו חוגגים את
הישרדותו של עולם הרוח של עם ישראל .את הישרדותם של ענקי הרוח ,מורי התורה,
את העובדה שבסופו של דבר העולם איננו שומם ,יש בו רוח ,יש בו תורה ,יש בו ערכי
אמת ,צדק ושלום.
מנהלים יקרים ,עם החזרה לבתיה"ס ,זכינו בתקופת החרום להכיר בעצמנו ובתלמידנו
תכונות נפש שלא הכרנו ,לחזק מעלות חיוביות ולהתחדש בהיבטים רבים וזאת לצד
הבנה והכרה כי הלמידה מרחוק נתנה מענה שונה ואחר לכל תלמיד ,לכל אחד מעלות
ונטיות משלו לכל אחד "האות" המיוחדת לו בתורה ובלמידה .בל"ג בעומר נציין את גודל
משמעות תורת רבי שמעון בר יוחאי ואת גודל מעשיו של רבי עקיבא בבניית העולם
התורני מחדש ,בכוחות של יחידים להוביל מהפכות ,להוביל רוח גדולה בעם ישראל
ולהשפיע לדורות .בימים אלו ,שהעולם שמם ,במשמעות המובנת רק לנו ורק בזמן
הזה ,מבינים אנו יותר את כוחו של 'ל"ג בעומר' .ההבנה שקול התורה ,שבתי מדרש
ובתי חינוך הם הנשמה והנשימה שמפריחה את השממה .דווקא בימים שבהם השיח
הציבורי עוסק ב'פתיחת בתי הספר' כחלק מ'יציאת המשק לעבודה'  -אנחנו זוכרים את
המהות והיא ,מה שעשיתם ועשיתן בתקופה הזו -השתתפות במאמץ שנמשך מאז ימי
רבי עקיבא ורשב"י  -להוציא את העולם משממה!
בימים הללו אתם מנהיגים יקרים ,מובילים ברוח גדולה ופועלים לגלות כוחות חדשים
ועשיה חדשה .מבקשת להודות ולהוקיר עבודתכם והיערכותכם בחזרה לשגרה ,אנו
מודעים למורכבות  ,אנו מודעים לדאגה ,להתמודדויות ועם זאת מלאה הערכה והכרת
הטוב לגבורה ולגדולה בדרך בה קבלתם את הצוות החינוכי והתלמידים ,בדרך בה
נערכתם במלוא האחריות להוביל החזרה לשגרה בהדרגה ובבטחה ובדרך בה אתם
ממשיכים להערך לחזרה מלאה של כלל תלמידנו.
נא מסרו תודה לצוות החינוכי שלכם ,נישמח שתעבירו להם האיגרת מידי שבוע .בע"ה
נישא תפילה להמשך שמירה על בריאות טובה ושגרה מוצלחת.
בברכה חמה
שושנה נגר
באיגרת זו אנו מבקשים להביא בפניכם את כל התוכניות ,החומרים ,מערכי השיעור
לקראת ל"ג בעומר ,בטוחה כי תשכילו לעשות בהם שימוש משמעותי ללימוד ולהעברת
המסרים של גודל הימים הללו.

