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  ,הורים יקרים שלום וברכה

  

  בשבת הקרובה פרשות "מטות מסעי" נסיים לקרוא בתורה את ספר במדבר.

ם במדבר. שנים יספר הנדודים המתאר את קורותיו של עמנו במדבר, מפגיש אותנו עם החי

, קשיים ותלונות, מגפות ושמחות. במדבר וירידותעמנו ידע עליות בהם של השגחה מיוחדת, 

במפח  חזרוהתורה ואף חטאנו בעגל, משם נשלחו המרגלים בתקווה גדולה וקיבלנו את 

  תהליך ארך ומשמעותי שאותו חווה עם ישראל. נפש. הסיפורים מתארים

ב: נאמר כךבתחילתה בפרשת מסעי,  ְכּתֹ֨ ה "ַוּיִ ם ֹמׁשֶ֜ י ְלַמְסֵעיֶה֖ם ֶאת־מֹוָצֵאיֶה֛ ֣ ה ה' ַעל־ּפִ  ְוֵאּ֥לֶ
ם ַמְסֵעיֶה֖ם השגחה  על פי ה'. ההדגשה בפסוק היא על כך שמסעות בני ישראל היו "ְלמֹוָצֵאיֶהֽ

מיוחדת שליוותה את עם ישראל במדבר היא זאת שהובילה אותם ממסע למסע, עד שהגיעו 

לפתחה של הארץ בסוף שנת הארבעים. ההבנה הזאת נותנת מבט אחר לכל המסע מופלא 

ובלבול, אלא יש כאן תהליך שבסופו ניתן להיכנס לארץ. ואף  יותוהזה. אין כאן רצף של טע

ש נחשים ושרפים, יש ניסיונות, זאת עוד, לעיתים העם היה יכול לחשוב שהם ללא השגחה, י

  בנות מואב מחטיאות את ישראל, אך התורה מעידה על המסעות שהיו כולם על פי ה'.

התורה, ונתנה להם מימד קיומי. שוב, אין לקרוא את סיפורי החסידות לקחה את דברי 

, אלא הם ומהם אנו שואבים את ערכי חיינו התורה רק כאירועים הסטורים שאירעו לאבותינו

  סיפור חייו של כל יהודי.

מסכת חייו של אדם רצופה במסעות. האדם נקרא "מהלך". מהלך הוא מתחנה לתחנה, 

  קום למקום במסע חייו.ממ

ל חייו של האדם הוא מסע, גיל ההתבגרות הוא שלב חיפוש הדרך. יש נערים שחשים אם כ

, מהיכן ישתו מים ומי במדבר, ללא הבנה לאן הדרך ממשיכה, לאן הולכים ומה מהמטרות

  .יספק להם מזון

אנו בישיבה משתדלים להיות עם הנערים בדרך, ולנסות בענווה לתת את הכיוון. להיות 

  לותיו, ולהוות לו כתובת של מקום מאפשר ומכוון בשנים נפלאות אלו.קשובים לתלמיד ושא

הורים יקרים, אני נכנס השנה לתפקיד ראש הישיבה אחרי שנים שהרב מוטי פרנקו הנהיג 

מקום להודות לו על כברת הדרך שהוא הצעיד את ה. כאן בידיים אמונותוהוביל הישיבה 

  מאור הפנים שמאפיינים אותו כל כך. לנעימות והישיבה, לחיבור עמוק ורחב לתורה, 

חיה ותוססת ומתפתחת משנה לשנה, ואנו נשתדל להוסיף את הנדבך לבניין הישיבה 

תפילת הדרך, שאזכה להיות  –המפואר שנקרא ישיבה תיכונית חספין. אני נושא תפילה 

נו שליח ציבור נאמן. נאמן לריבונו של עולם, שממנו מקור החיים, ונאמן לכם ההורים שא

  רואים אתכם כשותפים בדרך לחינוך וגידול הבנים לחיים של שליחות לעם ישראל. 

עשייתו הברוכה שמאפשרת לנו , מנכ"ל עמותת "רוח הגולן" על הזדמנות להודות לגבי חמו

  לחלום ולפעול כדי לחיות את החלומות.

כדי שנגיע כאן גם המקום להודות ולהוקיר את כלל הצוותים שעומלים כל השנה ובחופש 

לשנה הבאה עם הזדמנויות חדשות. לצוות חינוך חברתי, לצוות הפנימיה ומנהלה, למזכירות, 

לספריה, לאב הבית וצוותו, צוות התחזוקה, צוות תקשוב, צוותי המורים ואופיר בן אילוז 

  המנהל, הצוות הייעוצי והטיפולי, וצוות המחנכים המסור.

  

ים להתקין סינון על מכשיר הטלפון, וזה תנאי אני מזכיר שאנו דורשים מכלל התלמיד

  להחזקתו בישיבה.   
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