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 נקודת מפגש
 

אצלנו החודש הענקנו את הכותרת: "בסימן שירת רבים וניגון היחיד". חשפנו בפני מנהל  לביקור מטה מול מחוז שהתקיים

המנהל וצוות המטה את העשייה המחוזית בתחומים השונים תוך מתן דגש על שיתופי הפעולה בין המשרד ו"השטח", את 

ליחיד. התחלנו את הביקור הפעולות המערכתיות, המורכבות ורבות המשתתפים לעומת עבודת הסולו ומתן תשומת הלב 

בקידום נוער, תל אביב. משם נסענו לראות פעילות משצי"ם באתר הגיחות שעל גדות הירקון ומשם לקידום נוער, נתניה. נפתח 

 .   מפקחת ממונה קידום נוער, חדוה בכראת הירחון, ברוח הביקור, בדברים של 

 
 לא לוותר לאף אחד לא לוותר על אף אחד

 
כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו אך  המשפחות האומללות אומללות הן כל אחת לפי דרכה. אנחנו בקידום טולסטוי אמר ש

למצוא פתרון מערכתי לנערים ולנערות, כל אחד לפי דרכו. תוך כדי חיפוש לא  -נוער מתמודדים עם המשימה המאתגרת 

כל בלטיפול פרטני גם  םשתוא ומערכתי המובנ פתרון תןבמקונפליקט יומיומי יש . הםמתפשר אחר מקומות הכוח והעוצמה של

פרט ופרט. פתרון מעשה ידי חייט. אנחנו האגף לחליפות אישיות במפעל הטקסטיל הגדול שלנו. אנחנו מביאים את התפיסה 

המערכתית לתחומים הטיפוליים שבדרך כלל מתמקדים בפרט. מציעים דרכים להשגתם ולמדידתם, מציעים את העוצמה 

לא מוותרים על אף אחד. ומאידך, בתוך התפיסה המערכתית, ממשיכים ומפתחים  -המטופלים שלנו  טובתערכת החינוך למבש

עם האתגר האישי שלהם  להתמודדותרזולוציה נכונה למטופלים שלנו. כדי להציע לכל נערה ונער את הנתיב המתאים להם 

תמהיל מנצח של שמירה וכבוד  זהוו לא מוותרים לאף אחד. לחברה הישראלית כשווי חובות וזכויות. אנחנ ותולהתחבר

ת לכך שהצוות נמצא באופן קבוע ו. מתוך מודעההנגשה של כל טוב המינהלולאוטונומיה המקצועית, הערכה של הייחוד, 

של  . שיח של חוויות רגשיות והמחשהמיכה וליווי בהתמודדות עם המצוקהמנגנון קבוע לתקיים  ,במצבים רגשיים כואבים

גילה קלדרון מנהלת אביב:  -תודה למארחים שלנו: בתלהתנהלות חלופית ללא ויתור על עמידה ביעדים ושאיפה להצלחות. 

דורית אינדי, מנהלת היחידה , אירית רגב, מנהלת אכפת )המחלקה לקידום נוער( תל אביב, האגף העל יסודי במינהל החינוך

ששי שאבי, מנהל  גילת סיימון, מנהלת האגף העל יסודי, מינהל החינוך נתניה.נתניה: ובהטיפולית וצוות היחידה וכמובן הנערים. 

 .אבי טללה, מוביל תכנית מסע, ולצוות כולוול המחלקה לקידום נוער

 

 

 
 

 
תוצר ממפעל העוגיות של 
 מיומנויות קידום נוער בת"א

 צילום א. ב"כ

 

 

 באתר הגיחות של של"ח
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 נקודה מהלב

מצטרפים מהלב! מפגשים חגיגיים לרכזי החינוך החברתי בפתח תקווה, נתניה וחוף השרון/  -למחוז תל אביב

 אליזבט יוגר סטפ, מדריכה מחוזית לחינוך חברתי ערכי

יח, למידה בהמשך להצטרפות פתח תקווה, נתניה וחוף השרון למחוז ת"א התקיימו בחודש אדר שני מפגשים חגיגיים של ש

חברתית משותפת והוקרה לרכזי החינוך החברתי ברשויות אלו. במפגשים השתתפו מפקחי מטה מחוז ומנהל ח"ן, ראשי אגפי 

החינוך ברשויות אלו ומדריכות מחוזיות מאזורים שונים בארץ. נוכחות הרכזים של פתח תקווה, נתניה וחוף השרון היתה 

גית של הרכזים ובפתיחה מוסיקלית מרגשת: בפתח תקווה, מקהלת ביה"ס "בר לב" מרשימה. המפגשים החלו בקבלת פנים חגי

בניצוחה של הגב' אסתר ברנשטיין שרה שני שירים והכניסה את כולנו לרוח חג הפורים ובנתניה ניגנו במקצועיות ובחן הרכב של 

את הדגשים של החינוך החברתי ערכי   תלמידי תיכון טשרניחובסקי בניצוחו של מר אורי רייסנר. בשני המפגשים הצגתי 51

תשע"ד והיוזמות המיוחדות של מחוז תל אביב בחינוך החברתי ערכי יסודי. לאחר צפייה בסרטון קצר הובילו -לשנה"ל תשע"ג

מדריכות החינוך החברתי היסודי סדנא ושיח משתף בין עמיתים סביב השולחנות העגולים בנושא למידה חברתית משמעותית 

פרו של דב דרום "אקלים של צמיחה" וארבעת המימדים ללמידה משמעותית: חוויתי רגשי, קוגניטיבי, יישומי )בהשראת ס

התנהגותי וערכי( תוך שיתוף בפעילות חברתית משמעותית שכל רכזת הובילה בביה"ס. לאחר סיכום והמשגה של התהליך 

של המפגש ערכנו טקס הצטרפות למנהל ח"ן וכל  במפגש שיתפו הרכזות בתובנות מהתהליך שעברו במפגש. בחלק האחרון

רכזת קיבלה תעודת הצטרפות למנהל ח"ן. הערב הסתיים בשירה משותפת של שירי נתינה וקבלת תיקיית חומרים. תודה רבה 

למנהלת ביה"ס בר לב הגב' דולי מטולה על הכנסת האורחים וקיום המפגש בבית הספר ולד"ר שירלי עצמון, מנהל מרכז פסג"ה 

נתניה על העזרה הרבה וקיום מפגש הרכזים במרכז פסג"ה נתניה. תודה מיוחדת לצוות מדריכות החינוך החברתי יסודי שתכננו 

ארגנו והובילו יום משמעותי זה, לאורית צאירי וצוות מדריכות האגף, לחנה שוורץ וצוות מנהל ח"ן ולמפקחות הכוללות על הסיוע 

 ימים אלו. והשותפות בארגון וביצוע מוצלח של

 

 

 

 

 עיצוב תעודה: חגית פרחיה חכם



 

 
 9012אדר תשע"ג, פברואר  -שבט

 מרכז ההדרכה
 

 נקודות צבע
 

שנה תשיעית לפסטיבל "הרצל הזהב" והוא הופך למותג/ הדרה ספרא, סגנית מנהלת מה"ד, מנהלת פדגוגית 
 ל הפסטיבלש

 
 מי -מציאות או אמנות: "השנה הפסטיבל נושא .בהרצלייה 9-ה השנה זו התקיים ונוער תלמידים לסרטי" הזהב הרצל" פסטיבל

 סרטים 64 נבחרו מיון לאחר. הארץ מרחבי ותקשורת קולנוע מגמות 08-מ סרטים נשלחו לפסטיבל ".התסריט את כותב

 חברה ממינהל צוות הנחה" ויוצריו סרט" בנושא הסדנאות את .א"ת במחוז יותרשו 0-מ סרטים 50 מתוכם בפסטיבל להשתתף

. הפסטיבל ביום להשתתף באו הארץ ברחבי ס"מבתי תלמידים 018-כ .צופים וקהל היוצרים בהשתתפות, א"ת במחוז ונוער

: כמו בסדנאות ערכיים-יםחברתי דיונים לצד ארט וידיאו בנושא" משפיע צילום" או" מצלמה מול משחק" כמו מעשיות סדנאות

בסיום היום התקיים טקס חלוקת הפרסים לבתיה"ס  .הרבים הנוער בני מהשתתפות תססו" אומן סדנת" או" ויוצריו סרט

תיכון רוטברג רמת  , ביה"ס התיכון פלך עקרון  ,כפר הנוער לבנות "אילת השחר" רמת הגולן   בתיה"ס שזכו: שסרטיהם זכו.

תיכון אלון רמת  ,תיכון בן צבי קריית אונו, תיכון רבין כפר סבא ,תיכון רבין תל מונד, צליהתיכון היובל הר, השרון

 .תיכון מקיף ו' אשדוד, תיכון לאומנויות ע"ש תלמה ילין גבעתיים, תיכון אוסטרובסקי רעננה ,השרון

 יכול בכך החפץ כל .אביב תל זבמחו המינהל של ההדרכה במרכז מקוטלגים, הקודמות השנים של אלה כמו, הפסטיבל סרטי כל

 ימים תוך בדואר ולקבלו   hadarasa@education.gov.il סרט במייל להזמין, למשתמש הידידותי הקטלוג את במייל לקבל

 !עלות ללא זאת כל. ספורים

 

 

 

"הרצל הזהב" 

התפרסם במקומון 

 רמת גן גבעתיים
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 נקודת התחדשות

תקוה. באדיבות ורד חכם, מדריכת -מורה לשל"ח, קידום נוער, פתח שלי ספרברתכנית של"ח ביחידת קידום נוער/ 

 ליבה בק"נ

הנערים הגיעו למפגש עם רעיון כללי על של"ח ומהר מאד גילו שאלו  .לפני כשבועיים פתחנו קבוצת של"ח בהיל"ה פתח תקווה

בעיקר על כך שלומדים כאן מיומנויות  במפגש הראשון עברנו על התכנית בכלליות ודיברנו .מיומנויות אליהם הם יכולים להתחבר

במפגש הזה גם למדנו להכיר אחד את השני  .שהאדם הקדמון ידע, בעצם אנחנו הולכים להתחבר לטבע ולארץ ישראל הישנה

והנערים הצליחו במשימות שניתנו להם תוך  ODT במקומות מפתיעים של לסמוך אחד על השני ולא לפחד ליפול, תרגלנו תרגילי

במפגש  .הבנו שיש לנו קבוצה שצריך לאתגר, כי הם מסוגלים לאתגרים שמציבים בפניהם .ולה מדהים בין חברי הקבוצהשיתוף פע

בניית  -הלכנו על אתגר מיוחד   ,השני עברנו לבישולי שדה, הסברנו על סוגי מדורות ומטרתן וראינו דוגמאות של כירות וטאבונים

וכנפיים בתנור   ,עזרים ויחד בנינו תנור מבוץ ובו הכנו תפו"א אדמה אינדיאני במדורה תנור, שעבר בהצלחה מרובה, הנערים קיבלו

קה לא ע"י גפרור או מצית )זה דללא רק שהתנור עבד לתפארת והעשן יצא מהארובה בצורה פלאית, האש הו .שהיו טעימות במיוחד

מצפים כבר למפגש  .ת האירוע למרגש במיוחדאחד הנערים הצליח להדליק את המדורה עם אבן אש, מה שהפך א  )למתחילים

 ...הבא

 

 

 נקודת ציון

 כהן מנהלת מרכז ההדרכה-איריס בנטוב

 
שנה למרידות בגטאות, ערכנו   08במסגרת ציון 

במכון משואה יום עיון לרכזי החינוך החברתי 

 (6.2.53 -)שהתקיים ב ולמנהלי משלחות. היום

האחראית על  -היה פרי יוזמה של שוש גורמן

מ"מ ממונה  -משלות פולין, ורד פינקלשטיין

חינוך חברתי קהילתי, ומרכז ההדרכה המחוזי. 

חנה שורץ, מנהלת ח"ן במחוז ברכה את 

המשתתפים, איה בן נפתלי, מנכלי"ת המכון 

ערכה למשתתפים היכרות עם המכון ועם מה 

ים ולמבקרים. שהוא מזמן למשלחות, לתלמיד

המשתתפים פעלו בשלוש תחנות סדנאיות: 

על המרד כביטוי  -שנה למרד 08סדנה בנושא 

סדנה בנושא זהות  של מחויבות לקהילה,

 בה ניתחנו את יחס החברה הישראלית -וזיכרון

 החברה על -למושג גבורה וסדנת קליטת עליה

בהרצאתה: כוחו של חזון בשינוי המציאות. יום העיון הישראלית כחברה הנבנית מעליות ארצה. פרופ' חנה יבלונקה חתמה את היום 

וכן ללמידת עמיתים בכל הקשור לניהול הנושא בבית הספר. מכון  להתעמקות של בעלי התפקידים בתכניםהיה הזדמנות מצוינת 

משואה השכיל להרחיב את השיח אל מעבר ל"גבולות השואה", כך למשל, הפעילות בנושא זהות מצליחה להגיע לכל משתתף 

תודה לאיה בן נפתלי ולסימונה קורנפלד על הליווי הצמוד  ולאפשר לו לשאול, להתחבט ולנסות להגדיר את זהותו מהיבטים מגוונים.

 של התהליך כולו, ועל האירוח החם.

   

 : ורד פינקלשטיין בעיצו

דיווחים  (באדיבותה של שוש גורמןבכוונתנו לשלב בירחון )חודש הבא ההחל מ 
 פוליןהמשלחות לוחוויות ממסעות 



 

 

 

 נקודת נתינה 

אירית גן. להלן חלק מדברי ההמלצה/ -לנערה מרמתע"י שר החינוך וענק האות הנוער המתנדב ע"ש אלעד ריבן 

 מנדלסון מאיר, מנהלת מחלקת הנוער, ר"ג. מפקחת רשותית: מירי דוד

 

 

וחצי  3ענת ריידר הינה חברת מועצת הנוער העירונית מזה 

שנים. כחברת מועצת  הנוער העירונית, מובילה ענת  ויוזמת 

מת: פרוייקטים רבים לפיתוח תרבות הפנאי של בני הנוער כדוג

ערב כישרונות צעירים, ערבי להקות נוער ואף מפיקה אותם 

בפועל.  ענת הינה נערה בעלת קסם אישי רב, כריזמטית, 

בעלת יכולת ארגון  ותקשורת בין אישית מצויינת. תמיד 

ראשונה להתנדב ובמהלך השנים בחרה ענת לתרום לחברה 

ושגרתה רצופה בהתנדבות במסגרות ייחודיות :"יהודה 

, צער בעלי חיים PDDל", בי"ח דנה, חונכת ילדה בעלת וישרא

ומועצת התלמידים בתיכון "אהל שם". חשוב לציין כי ענת ריידר 

 מאמינה באחריות חברתית ואצלה זהו אורח חיים.

 
 נקודת חוזק

, רי" בני ברק/  רועי דימנדיום מנהיגות, קבוצת "אח

מדריך "אחריי!",  חניתה פרייברגר, מתאמת פעולות 

 שושונה גורמן מכנסת רשותית: נוער. 

 

היום יום ייחודי עבור בני הנוער מקבוצת "אחרי!" בבני ברק. 

חייו בנושא ק"מ והשתתפות בסיור מודרך  0.1כלל מרוץ של 

מוזיאון בגין. ב ,מנחם בגין של ראש הממשלה לשעבר,נתו ומש

כץ -החמה משכונת פרדסצאת יצאנו לפנות בוקר, עוד לפני 

התרגשו לקראת היום המאתגר. כשהגענו  כולםלעבר ירושלים. 

היינו עוד הלומי שינה, אך מהר מאד, החבר'ה התאוששו והחלו 

חימום,  לנוע בגאווה לבושי חולצות "אחריי!" לעבר אזור הכינוס.

קילומטר! מרחק כזה  0.1 לדרך!!! מתיחות לפני הריצה ויצאנו

אף אחד לא האמין שיהיה מסוגל לסיים. אבל כעת תחושת 

המסוגלות של הנערים והנערות מרקיעה שחקים. "אנחנו יכולים 

לאחר המרוץ הקשה  לעשות הכל!! רק צריך להתמיד ולא לוותר"

אך המהנה בין רחובותיה של ירושלים ומסביב לעיר העתיקה 

במוזיאון. הסיור היה מרתק והכיר לנו נקודות המשכנו לסיור 

מבט חדשות ומעניינות על ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין 

ועל ההיסטוריה של המדינה בכלל. בתום הסיור הייתה תחושה 

שהחבר'ה מלאים בכוחות מחודשים, הם רוצים לצאת ולעשות, 

לתרום לחברה ולמדינה שלהם. הם מבינים שהדרך להצלחה 

ולעתים גם כואבת. אבל היום הם יודעים שיש  קשה, ארוכה

להם את הכלים וכעת הם יכולים להעביר את הכלים האלה 

 הלאה. 

 

 

(, לאחר פעולה מאומצת בנושא, ובטקס צנוע וערכי, 5....3החודש )
בהשתתפות מנכלי"ת משרד החינוך, מנהל מינהל חברה ונוער וראש 

 .  מזל טוב! הוכרז שיין כאתר שימור אתרים עיר פתח תקוה



 

 

 

 

  

בני נוער ממחוז תל אביב  22. -כ
( ביום 5....1.השתפו החודש )

ות במרכז הארצי לפיתוח מנהיג
מנהיגות, בפארק אריאל. הכנס, 
שנערך ביוזמת ובביצוע מחוז המרכז 
כלל, בין היתר,  פעילות אתגרית 

 ממנה ניתן להתרשם בצילומים.
צילום:  .)בתמונות, הפארק האתגרי

 א. ב"כ( 

 ...  נקודות 2דרך 

נכתב בעיתון על ההוקרה לש"ש  .מוריקים ומוקירים בנתניה
ורד פינקלשטיין,  /בשבט 'ולחיילים וגם על פעילות ת. הנוער בטו

 מכנסת רשותית
 

  "המוקירים": על הציטוטו כתבות צבע 2ון(. גם נתניה שלנו בעיתון )המקומ

זה לא דבר של מה בכך לבצע שנת שירות, על חשבון הזמן הפרטי, לפני 

שירות צבאי ולעיתים במהלכו, במטרה לקדם ערכים ולסייע ככל שניתן 

מתנדבים ומתנדבות מכל רחבי הארץ, בחרו  08-בפעילות חינוכית וערכית. כ

בר, העיר נתניה הצדיעה למתנדבים. בנתניה לפעול בעיר נתניה. בשבוע שע

פועלים שני צוותים של חיילי הנח"ל, צוות מגרעין תנועת הצופים וצוות 

מגרעין תנועת התרבות, מד"נים ומורות חיילות, ש"שיסטים )שנת שירות( 

מתנועות הצופים, הנוער העובד והלומד, "אחריי", יחד, מכבי צעיר וחברת 

והמתנדבות", כך  מסר יאיר חסיד מנהל תחום  המתנדבים 08המתנ"סים." 

 הנוער במחלקה לחברה ונוער המרכז את פעילותם בעיר , "פועלים בבקרים 

 

ומרכזי הנוער". המפגש המיוחד, שכלל טיול קצר  בפעילות חינוכית וערכית בתוך בתי הספר, ואילו בשעות אחר הצהריים במועדוני

בשמורת האירוסים וצעידה בחוף הים, הסתיים בביקור במוזיאון חיל החימוש בעיר, בו הוקרן סרט קצר המתאר את פעילות 

מנהלת המתנדבים, החיילים ומתנדבי שנת השירות  בנתניה. באירוע ההוקרה בירכו את המתנדבים נציגת מינהל החינוך העירוני, 

פורמאלי, מנהלת המחלקה לחברה ונוער חיה גוזלן, ונציגת צה"ל נטע -יסודי גילת סימון, נציגת העמותה לחינוך בלתי-האגף העל

על "המוריקים" נאמר בכתבה כי העיר ומחלקת חברה ונוער שלה גאות על ההתגייסות של כל תנועות הנוער לפעילויות ברגר. 

 חג טו' בשבט. בכתבה צוינו כל התנועות המשתתפות וסופר על הפעילות עם ילדי העיר. ישר כח.קהילתיות בכל רחבי העיר לציון 

 

 

 מחרבתלשל"ח  מורים השתלמות
 בנושא, גיורא בר - שורק לנחל טורה
האומה. תודה  ההר כערש סדנת

  .ד"חמ -לאורלי בליצקי, מנחת של"ח

 



 

 

 

 נקודת העצמה

מפקחת  .ים/ רינת גבאי, מח' הנוער בבת נערות פרלמנט

 רשותית: מירי דוד

 הנושא. ארצי נערות פרלמנט ים בבת התארח( 20.2) חמישי ביום

 הפרלמנט במסגרת". חברתי לשינוי אישי מסיפור - וזכויות נערות"

, סדנאות ליום ים בבת התארחו הארץ מרחבי שונים מישובים נערות

 ייחודיות בסדנאות" רמות" ספר בביתהחל  היום. ופרלמנט שיחות

 נערות, בעבודה נערות יםבנושא ב"קצ רכזי צוות ידי על כתבושנ

  נערות, האינטרנט במרחב נערות, וחינוך נערות, הספר בבית

 

 

 לזכויות וחברתיים ציבוריים מאבקים על ומעשיר מרתק לפאנל -( העירונית הספרייה) התרבוטק למרחב עברו משם '.וכו בתקשורת

 פעילה - סושנסקי אילנה, מיניות להטרדות החוק הצעת לתיקון" הלוחמות" וצתקב בוגרת - ורדיניאן דיאנה: מפי בישראל נערות

 על - הציבורית הסנגוריה - עורקבי מיכל ד"עו, אירועים באולמי המועסקים נוער לבני קיבוצי עבודה הסכם למען" הרשת" בארגון

 דיאנה. מירטנבאום דנה ד"עו הנחתה הפאנל תא. וההצלחה האתגר על - ובמאית שחקנית - דבורין דנה, המשפט בבית נערות זכויות

 "להיט זה בספרייה מסיבה!  "מאוד נהנו הבנות - בספרייה קריוקי במסיבת הנערות סיימו הערב אינטימית. את חתמה בהופעה גולבי

 עבודתה את להציג הזדמנות תקבל רשות כל ושם האישה מעמד לקידום לוועדה נגיע אפריל ובחודש" בבית" לעבוד תמשיך רשות כל

 ייחודי מודל לבניית שלנו השותפות" מעכי איתך" מארגון דין עורכות ליוו כולו היום את 'וכו בחקיקה, בפעולה – אותה לקדם ולנסות

 שלקח חלק בהצלחת היום. מי לכל שלהן. תודה הזכויות לבחינת נערות עם לעבודה

 

 

 עץ שרוצה לפרוש כנפיים???
יום הביקור הנה אחד מהדברים שראינו ב

קידום נוער, נתניה, ואולי זו מחווה קטנה ב
 , ז"ל לשמוליק קראוס

המשמעות של מילותיו של  אתבין כמי שה
 יענק'לה רוטבליט:

 
 צר היה כל כך

 וכרחמהייתי אז 
 לפרוש כנפיים ולעוף!

 
 

 )צילום: א. ב"כ(



 

 

 

 

 נקודה מאהבה

 למורי השל"ח  ,אתי רביאןהחולמת והיוזמת, של"ח בשבילי הלב, יום ירוק/ מכתב התודה של  3.9.12 

 , לכם שלום ח"השל מורי חבריי

 משולבים חלקכם, ולסייע להצטרף ביקשתם כולכם, הלב שבילי פעילות למען התגייסותכם על אליכם הערכתי את להביע ברצוני

, לב ורוחב אהבה של מקום, יותר וטוב נכון למקום שלנו התלמידים ואת אותנו מביאה זו מבורכת פעילות. השנה לאורך בתוכנית

 יצרו, טעמו, כלניות ראו, בטבע טיילו, שמחו, חייכו תלמידים מאות בזכותכם. והנאה סיפוק של מקום, וקבלה נתינה של מקום

 להיות גאה אני. רחב ולב גדול חיוך עם, וחום אהבה המון עליהם הרעפתם .השנה לאורך איתם שמשתלבים ריםחב עם ונהנו

 . ואיחוד שמחה, נתינה של חג, בפתח כשפורים. ותורמת מפרגנת, מבורכת משפחה,  ח"השל ממשפחת חלק

 ם טֹוב; ַלֲעשֹות אֹוָתם, ְיֵמי ִמְׁשֶתה ְוִשְמָחה, "ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַפְך ָלֶהם ִמָיגֹון ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליוֹ 
 ּוִמְׁשֹלַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ּוַמָתנֹות ָלֶאְבֹיִנים"

, האחווה את נגביר אנו. לפחות עניים לשני מתנות שתי חסד איתם לגמול לעניים נתינה וחובת לזה זה מנות משלוחי נתינת י"ע

 !!!שבנו והחסד הרחמים מידת את גם  וכמובן ,בישראל ורעות אהבה

 

 

  

 
 

...רגע לפני סיום, וכמה רגעים לפני  
פסח )היות שלא נתראה לפני... והיות 
שעדיין מוקדם לאיחולי חג שמח(. הנה 
 הרהורים על חירות, ממוחה הקודח

 .והכשרוני של שרה רוטקופ הרמתי



 

 

 
 1ליון מס' יג

 9002ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 
 1ליון מס' יג

 9002ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 
 1ליון מס' יג

 9002ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 

 9012אדר תשע"ג, פברואר  -שבט
 מרכז ההדרכה

 

 נקודת עומק

פרשת "תצוה", והפרשנות המובאת להלן, מקשרות יפה את המסרים הערכיים של חג  פרשת השבוע בזיקה לשל"ח/

 אביב תל' א עירוני מתיכון ח"לשל מורה, מדוויל פורים עם אלו של יום המעשים הטובים/ דני

 וןבאדיבות גילה פרץ, מנחת של"ח וידיעת הארץ ויוזמת הרעי

 .ספר שמות ,תצוה פרשת את הכנסת בבית קראנו שבתב

ה" ַצוֶּה וַאתָּ ת תְּ ֵני-אֶּ ֵאל בְּ רָּ חו, יִשְּ יָך וְּיִקְּ ן ֵאלֶּ מֶּ ִתית זְָּך ַזיִת שֶּ אֹור--כָּ ַהֲעֹלת: ַלמָּ ִמיד, ֵנר לְּ  "תָּ

ה: "משמעית דח יותר שלנו הפרשה. הקודש וכלי המשכן להקמת יקרים חומרים לתרום ישראל נדרשו הקודמת בפרשה  ְתַצוֶּה וְַאתָּ

ת ֵאל ְבנֵי-אֶּ ן" להביא מצווים ישראל בני'(. כ, ז"כ )שמות" יְִשרָּ מֶּ אֹור כִָּתית זְָּך ַזיִת שֶּ ִמיד נֵר ְלַהֲעֹלת ַלמָּ  תמיד לדלוק צריך התמיד נר". תָּ

ם ֻחַקת" התורה בפי המכונה לעולם ציווי וזהו( המשכן)= מועד אוהל בחצר ֹ  עֹולָּ םְלדֹר  הפרשה היא תצוה א( פרשת"כ, ז"כ שמות" )תָּ

 את לשאת אהרון זוכה ומדוע מדוע? שואלים ואנו. משה של שמו את מזכירה שאינה,  ובמדבר ויקרא, שמות מהחומשים היחידה

 דעי כי המפרשים יש מסרב. משה, ממצרים העם את ולהוציא פרעה אל ללכת ה"הקב י"ע משה כשנשלח .משה ולא, ליבו על החושן

, ואכן. שנה 68-מ למעלה בפועל העם את המנהיג והוא ובסבלו בעבודתו העם עם נמצא אשר, אהרון הגדול לאחיו מגיע זה שתפקיד

 לקראתך יצא הוא הנה וגם הוא ידבר דבר כי ידעתי הלוי אחיך אהרן הלא" : לו אומר ה"הקב אולם מהמשימה להתחמק מנסה משה

.  להנהיג, ביותר הרם התפקיד את מקבל הצעיר משה את רואה ואהרון. לאהרון ניתן לא תפקידוה (יד, ד שמות" )בלבו ושמח וראך

 כל ועושה, למשה המשנה להיות אהרון הופך היום ומאותו. המצליח באח אמתית שמחה שמח הוא! בלבו שמח אהרון -? מה ואהרון

. טובה תחת טובה אחיו לאהרון משה מחזיר כי לנו רמסופ תצוה בפרשת .בו ותומך בעם שלום משכין אהרון. אחיו להצלחת מאמץ

 מהפרשה לגמרי נעלם משה של שמו - זאת רק ולא. אחיו למען התפקיד על ויתר, הגדול הכהן תפקיד את לקבל צריך שהיה, משה

 את אהרון נשאו" ליבו על החושן את לשאת זוכה אהרון וכך.  ולבניו לאהרון הפרשה את ולהקדיש אהרון את להעצים כדי זאת! הזו

 של ליבו על החושן את ויראה ישראל עם על יכעס ה"וכשהקב, ישראל בני שמות היו בחושן". תמיד' ה לפני ליבו על ישראל בני משפט

. בצוות היא, בישראל ומחנכים מורים, עבודתנו .האלוהים של כעסו את לרכך יוכל אהרון של כמו נקי לב רק. ויסלח יתרכך מיד, אהרון

,  זוג,  צוות שבכל נמצא טבעי באופן שהרי משניהם דוגמא וניקח שנלמד ראוי. ואהרון משה כמו. בזוגות עובדים, לרוב, ח"השל מורי

 רק ולא, לצוות חברינו של להצלחתם שלנו ובמעשים במחשבה מקום שניתן וחשוב קדימה העשייה במושכות ומושך שמוביל מי יהיה

 נעשה אלו וכל. השמחה רף את ובעיקר, האחווה רף את, ההצלחה רף את נעלה שכזו דרךב. ונפרגן נעצים. שלנו האישית להצלחה

 ומתאמץ פועל מרדכי ואילו בחזית להיות נשלחת אסתר. ישראל עם את מצילים ומרדכי שאסתר נקרא פורים בסיפור גם .נקי בלב

  .עמנו הצלתל מביאים ויחד. המלכה אסתר ולצד, ישראל עם למען הקלעים מאחורי כוחותיו בכל

 

 

 צילום: א.ב"כ, שיין. יום קודר באביב

 לחברנו יאיר מדיאל

 

 משתתפים בצערך על מות האם 

 מזל

 באהבה

 החברים במחוז

 


