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איגרת להורי התלמידים לקראת חג הפסח
הורים ותלמידים יקרים,
העולם כולו מצא בשעה מיוחדת ,שעה שהיא מבחן עבור העולם ,מדי ת ישראל וא ו כמובן בתוכה.
פתח בתפילה לבורא עולם שישלח רפואה שלימה לכל חולי עם ישראל ,וחולי העולם כולו.
עלי ו להכיר טובה לכל הא שים במדי ה שעושים לילות כימים כדי להתמודד עם ה גיף ,א שי
בריאות ,כלכלה ,שירותים חיו יים ועוד ,לא לקבל זאת כמובן מאליו ,וכמובן להיות קשובים
להוראות מצילות חיים שהם מוציאים ומעדכ ים את הציבור בישראל.
ליב ו עמכם כלל המשפחות המתמודדות עם מציאות מורכבת של שבירת שיגרה והסתגרות בבתים,
ובמיוחד ליב ו עם משפחות ילדי החי וך המיוחד ,אשר מציאות יומם מורכבת אף יותר .יחד עם
זאת ,א ו עדים מידי יום למחוות מרגשות וא ושיות הממלאות את ליב ו בגאווה גדולה ו שתדל
לסייע ככל ה יתן במסגרת המגבלות הקיימות.
אווירה חיובית בבית ,השקעה בזמן איכות משפחתי ובחוויות חיוביות יכולה ל תב את המתח
למקום בו ה ומחזק עבור כולם דווקא בתקופה זו שמחתי לראות את החוזק של הישוב בחי וך,
ברווחה ,בתרבות.
חוסן של קהילה מדד ביכולת העזרה ההדדית ,ובתמיכה במצבי משבר .בזכות האחריות האישית,
ותחושת התמיכה יחדו תמודד גם עם אתגר זה ,שימו לב אחד לש י ,סו לראות מי יכול לקבל מכם
תמיכה ומי צריך את עזרת ו .עלי ו לזכור שככל שהמצב ה וכחי מחייב התארג ות מחדש ,כול ו
שותפים להתמודדות ומדובר בתקופה שתחלוף ו וכל לחזור לשגרת החיים המוכרת ל ו.
בזמן שהקב"ה הביא על המצרים את מכת בכורות תן משה לב י ישראל הוראות מדויקות
ש אמר:
"..ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר...ולא יתן המשחית לבוא אל ביתכם ל גוף" )שמות יב' כב-כג(
מצא ו למדים שבזמן שהמשחית מצא בחוץ המקום הבטוח ביותר הוא הבית שבו מצאת
המשפחה הישראלית.
וכמו במצרים בימים ההם כך גם בזמ ו המגפה כפתה עלי ו להסתגר בבתים ,אבל א ו יודעים שזו
הזדמ ות להכ ס פ ימה עם המשפחה ומשם לשאוב את הכח והעוצמה של עם ישראל ושל הישוב
שלומי.
כולם השתדלו להמשיך לתת ,לתרום ולשמור על שגרה בתוך האתגר .

בכוחן של עיתים קשות אלה ללמד ו הלכה למעשה ערבות הדדית מהי .ל ו יש חלק כבד בכך ,א ו
לומדים מחדש את חשיבותה של הלוקליות :המשפחה ,הקהילה הקרובה והמדי ה  .א ו מקדשים
את הדיבר "כבד את אביך ואת אימך" בכך שא ו מקפידים לשמור על האוכלוסייה הוותיקה
שבי י ו .כמו כן א ו מת סים בטכ ולוגיות למידה חדש יות וביוזמות בכל היבטי החיים .אפשר לומר
כי א ו עדים עוד בחיי ו לעולם ההולך ומשת ה.
הש ה סב לשולחן הסדר ,יאחז במסורת רבת ש ים ו ספר את סיפור יציאת מצרים .אומ ם
בצמצום ,אך א י בטוח שכל היקרים ל ו יחגגו עמ ו ויהיו קרובים לליב ו.
מבקש להודות ולחזק את כל צוותי החי וך ולציין שא ו צוותי החי וך בשלומי על כל שלביו:
המח כות במעו ות היום של המרכז הקהילתי ,ג ות ,סייעות ,מורות ,מורים ,רכזים ,מ הלים,
מטפלים ,פסיכולוגים ,צוות ה וער ועובדי אגף החי וך עומדים לרשותכם בכל עת.
א א המשיכו לשמור על הוראות משרד הבריאות!

חג פסח כשר ושמח
יוחאי כמיסה
מ הל אגף החי וך

