מנהיגי חינוך יקרים!

"כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו".
כמו בצבא ,גם בפרשה שלנו  -הרבה דברים צועדים בשלשות:
שלוש פעמים מנסה בלעם לקלל את עם ישראל על פי הזמנת בלק מלך מואב .שלוש
פעמים מתעתעת האתון בבלעם ,בלעם נתקל שלוש פעמים בסירובה של האתון
להתקדם לפי הדרך הראשית :פעם אחת היא יוצאת אל השדות ,פעם שנייה היא
הולכת למקום צר ולוחצת את רגלו ,ופעם השלישית היא מתיישבת ולא רוצה לזוז.
"שלוש רגלים" ,שלוש פעמים מכה בלעם את האתון ,ודרשו חז"ל  -כנגד שלושת
הרגלים ,כנגד עם ישראל שעתיד לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה .שלוש ברכות מברך
בלעם את ישראל.
המהר"ל מפראג מסביר בספרו ,נצח ישראל ,ששלוש הברכות הן כנגד שלושת האבות.
הברכה הראשונה עוסקת בתכונה של אברהם אבינו ,תכונה של ענווה ,נאמנות גבוהה
לעקרונות עליונים" ,כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו ,הן עם עם לבדד ישכן
ובגוים לא יתחשב" .מסביר רש"י – אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם ואני
רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו ,ע"י אבות ואמהות" בלעם רואה את
השורשים החזקים של עם ישראל.
הכונה שניה היא היכולת של ישראל להתגבר על הקשיים ,תכונתו של יצחק .הברכה
עוסקת ביכולת של ישראל לבצע עד תום את המשימות האלוקיות ,להיות היד הארוכה
של הקב"ה בעולם" .אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו".
התכונה השלישית ,הברכה השלישית ,היא מעלתם של ישראל כעם קדוש ,נבדל ,עליון.
" והקדישו את קדוש יעקב" ,עם ש"בגויים לא יתחשב" ,עם שהוא לא חלק מההנהגה
הרגילה של אומות העולם , .עם שלא מתחשב בגויים ,הם לא מתערבבים עם תרבות
אחרת.
אלו הן שלוש הברכות המבטאות את תכונותיהן היסודיות של ישראל :הענווה
והשאיפות הרוחניות ,היכולת להתגבר ולקיים ,והיכולת להתרומם ולהתנשא מעל הכל.
בלעם ראה את עם ישראל מראשית ועד אחרית ומתוך כך ניבא את מעלותו ,ייעודו
ונצחיותו של עם ישראל ,אנו עם ישראל על אחת כמה וכמה צריכים ללמוד ולהבין את
עמנו – מה הם השורשים שמהם צמחנו ,מי הם האבות ,האמהות ,מעלתם ,ייחודם
וייעודם .מה שיש בהם יש בנו כי מעשה אבות סימן לבנים.
בלעם "הגבר שתום העין" רואה בעין אחת מה שרבים לא רואים בשתיהן .במשפט אחד
סיכם כל מה שלמד על הבית היהודי" :מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" .מבאר
רש"י" :על שראה פתחיהן שאינן מכוונין זה מול זה" .אוהלי ישראל תוכננו באופן
שאפשר צניעות של כל משפחה ,ההתכנסות פנימה בתוך האוהל איפשרה גם את בנית
העצמאות של כל משפחה.
שנת הלימודים היא התקופה שאנו מחנכים ומובילים אל "האוהל" ,התפתחות אישית
בעזרת התכנסות בתוך בית החינוך פנימה לבניית עצמאות וצמיחה אישית של כל
תלמיד ותלמידה  ,לעומת זאת ימי החופשה מובילים החוצה ,החופש הגדול הוא אתגר
לקחת את כל הערכים עליהם התחנכו תלמידינו ולהביאם לידי ביטוי מתוך אחריות
אישית .נישא תפילה ש"האוהל" בו שהו תלמידנו כל השנה יאפשר להם להישאר

נאמנים למסגרות החיים ולערכים עליהם התחנכו.
מנהלים מנהלות יקרים ,בשעה בה יוצאים תלמידנו לחופשה רשמית זו העת להכיר
תודה והערכה רבה לעבודתכם המסורה לאורך כל השנה ,שנה מאתגרת ,שנה מורכבת
אשר זימנה מנהיגות בתקופה של חרום ,אי ודאות .....
הכתוב בישעיה אומר" :ויעופו נערים ויגעו ובחורים כשל יכשלו ,וקווי ה' יחליפו כוח יעלו
אבר כנשרים ירוצו ולא יגעו  ,ילכו ולא יעופו" .עייפות ויגיעה הם שני שמות נרדפים
בעברית ,אולם ישנו הבדל יסודי ביניהם" ,עייף" מתייחס תמיד לעייפות הבאה מכישלון,
מהשתדלות שאיננה מביאה להגשמת הרצון ,כך גם אמר עשיו '' -הלעיטני נא מן
האדום האדום הזה כי עייף אנוכי''.
יגיעה היא ההיפך מזה .יגיעה היא תוצאה מעבודה ,מפעולה שאדם רואה ברכה בה
ונהנה מפירותיה .היגיעה מפרה ,מרווה נחת ,האדם שמח בעצמו ובקיומו ,יודע הוא כי
חידש משהו ,יצר  ..יש מטרה לחייו ויש ערך לקיומו ,כי הוא פורה ויוצר .כולנו בתפילה
ליגיעה טובה בסוף שנה ,לתחושת סיפוק מהדברים שזכינו להגשים ,לקדם ,לחולל כל
אחד בבית חינוכו ויחד כולנו בחמ"ד.
שנת הלימודים הציבה בפני כולנו אתגרים ויעדים ,חלומות ושאיפות ,בהחלט ידוע לי כי
נדרשו הרבה כוחות נפש ,השקעה של אנרגיות וזמן מסירות אין קץ כדי לממשם וכדי
להתמודד עם משימות היום יום המחייבים כל כך .ראויים כולכם ,המנהלים והמנהלות,
לברכת חזק ואמץ ,הערכה ותודה גדולה ,אני מאמינה כי הכוח לעבור אתגרי התקופה
התאפשרה בעיקר בזכות מסירות הנפש שלכם ,המנהיגות שלכם ומידת המעורבות
והאחריות לשלום תלמידנו ,להתקדמותם בתהליכים ובהישגים ועל כך הערכתי הרבה
לכם.
למרות הסיום הרשמי יודעת כי כולכם עסוקים בתכנון השנה הבאה  ,להמשך סגירות
נדרשות ,בי"ס של הקיץ ,חמ"ד של חופש ,תוכניות עבודה ,גיוס מורים ועוד .לכשתגיעו
לחופשה מאחלת לכם חופשה טובה ונעימה בבחינת "וקווי ה' יחליפו כוח" לכם ולכל בני
ביתכם.
במהלך החופשה לא נוציא את 'מנהיגי חינוך' מידי שבוע  -ישיבת הצוות הקבועה שלנו.
אך בהתאם לצורך השעה ואירועים שאנו מתפללים שלא יקרו ,נעדכן בעידכונים
מיוחדים את החשוב לעדכן.
בברכה חמה ומתוך תודה גדולה,
שושנה נגר

