
  
 

 

 

שלישי י"ג ניסן תש"ף יום  

2020אפריל  07  

  ם לקראת חג הפסחאיגרת להורי התלמידי

  

  הורים ותלמידים יקרים,

 

  נמצא בשעה מיוחדת, שעה שהיא מבחן עבור העולם, מדינת ישראל ואנו כמובן בתוכה.  כולו  העולם

  נפתח בתפילה לבורא עולם שישלח רפואה שלימה לכל חולי עם ישראל, וחולי העולם כולו.

עלינו להכיר טובה לכל האנשים במדינה שעושים לילות כימים כדי להתמודד עם הנגיף, אנשי 

שירותים חיוניים ועוד, לא לקבל זאת כמובן מאליו, וכמובן להיות קשובים בריאות, כלכלה, 

  להוראות מצילות חיים שהם מוציאים ומעדכנים את הציבור בישראל.

ליבנו עמכם כלל המשפחות המתמודדות עם מציאות מורכבת של שבירת שיגרה והסתגרות בבתים, 

ציאות יומם מורכבת אף יותר. יחד עם ובמיוחד ליבנו עם משפחות ילדי החינוך המיוחד, אשר מ

זאת, אנו עדים מידי יום למחוות מרגשות ואנושיות הממלאות את ליבנו בגאווה גדולה ונשתדל 

  לסייע ככל הניתן במסגרת המגבלות הקיימות.

חיובית בבית, השקעה בזמן איכות משפחתי ובחוויות חיוביות יכולה לנתב את המתח אווירה 

 דווקא בתקופה זו שמחתי לראות את החוזק של הישוב בחינוך,  ור כולםלמקום בונה ומחזק עב

  .בתרבות ברווחה,

בזכות האחריות האישית,  .בתמיכה במצבי משברוחוסן של קהילה נמדד ביכולת העזרה ההדדית, 

שימו לב אחד לשני, נסו לראות מי יכול לקבל מכם ,  נתמודד גם עם אתגר זה  ותחושת התמיכה יחדו

עלינו לזכור שככל שהמצב הנוכחי מחייב התארגנות מחדש, כולנו  .תמיכה ומי צריך את עזרתנו

  ו.שותפים להתמודדות ומדובר בתקופה שתחלוף ונוכל לחזור לשגרת החיים המוכרת לנ

 ה הביא על המצרים את מכת בכורות נתן משה לבני ישראל הוראות מדויקות"בזמן שהקב 

 שנאמר:

 )כג-שמות יב' כב( איש מפתח ביתו עד בוקר...ולא יתן המשחית לבוא אל ביתכם  לנגוף""..ואתם לא תצאו 

נמצאנו למדים שבזמן שהמשחית נמצא בחוץ המקום הבטוח ביותר הוא הבית שבו נמצאת 

 המשפחה הישראלית.

וכמו במצרים בימים ההם כך גם בזמננו המגפה כפתה עלינו להסתגר בבתים ,אבל אנו יודעים שזו 

הזדמנות להכנס פנימה עם המשפחה ומשם לשאוב את הכח והעוצמה של עם ישראל ושל הישוב 

 שלומי.

  לתרום ולשמור על שגרה בתוך האתגר . כולם השתדלו להמשיך לתת,

  

  

  



  
 

 

 

  

אנו , בכוחן של עיתים קשות אלה ללמדנו הלכה למעשה ערבות הדדית מהי. לנו יש חלק נכבד בכך

אנו מקדשים   .הלוקליות: המשפחה, הקהילה הקרובה והמדינה לומדים מחדש את חשיבותה של

את הדיבר "כבד את אביך ואת אימך" בכך שאנו מקפידים לשמור על האוכלוסייה הוותיקה 

אפשר לומר  .שבינינו. כמו כן אנו מתנסים בטכנולוגיות למידה חדשניות וביוזמות בכל היבטי החיים

  .המשתנכי אנו עדים עוד בחיינו לעולם ההולך ו

לשולחן הסדר, ניאחז במסורת רבת שנים ונספר את סיפור יציאת מצרים. אומנם  נסבהשנה 

  .בצמצום, אך אני בטוח שכל היקרים לנו יחגגו עמנו ויהיו קרובים לליבנו

שאנו צוותי החינוך בשלומי על כל שלביו: לחזק את כל צוותי החינוך ולציין להודות ומבקש 

מורות, מורים, רכזים, מנהלים, , גננות, סייעות, של המרכז הקהילתי המחנכות במעונות היום

  מטפלים, פסיכולוגים, צוות הנוער ועובדי אגף החינוך עומדים לרשותכם בכל עת.

  אנא המשיכו לשמור על הוראות משרד הבריאות!

  

  חג פסח כשר ושמח                                                                                                                    

  

  יוחאי כמיסה

  ךנהל אגף החינומ


