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 חג פסח לרגל  -איגרת מנהלת המחוז

 

ב לשולחן סדר הפסח ונציין את חג החירות  .בעוד מספר ימים ִנסַּ

הוא . לתקופה שבה שועבדנו ביד קשה, הזיכרון הקולקטיבי שלנו נושא אותנו אלפי שנים לאחור

 .מזכיר לנו את המאבק בעבדות ושעלינו לקבל אחריות על הגורל האישי והלאומי שלנו

הירוק , הכינרת מלאה על גדותיה -מתקיים השנה בתום חורף ברוך גשמים  , חג האביב, הפסחחג 

 .משובב נפש והפריחה הבשומה מרחיבה את הלב

רובנו ספונים בבתים . האווירה שונה מבעבר, שבהם אנו נערכים לקראת הפסח, בימים אלה

הנגיף מזכיר לכולנו כמה . נוונמנעים ממגע פיזי קרוב בשל התמודדות עם נגיף חדש שפרץ לחיי

 .כולנו מקבלים שיעור בסדרי עולם ובענווה. אחריות ומחויבות מוטלת עלינו

הרי שהמכה האחת עשרה , אם בימי אבותינו הבדילו עשר מכות מצרים בין יהודים למצרים

 .אינה מבדילה בין אדם לאדם ובין עם לעם, שהושתה עלינו בעת הזו

לנו אנשי החינוך יש חלק . ללמדנו הלכה למעשה ערבות הדדית מהיבכוחן של עיתים קשות אלה 

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

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

. בטכנולוגיות למידה חדשניות וביוזמות בכל היבטי החייםכמו כן אנו מתנסים . הוותיקה שבינינו

 .אפשר לומר כי אנו עדים עוד בחיינו לעולם ההולך ומשתנה

ב לשולחן הסדר אומנם . ניאחז במסורת רבת שנים ונספר את סיפור יציאת מצרים, השנה ִנסַּ

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

 .י מבקשת להודות לכם מעומק הלב על מחויבותכם ועל מסירותכם בתקופה זואנ

 .אני גאה בכם ומעריכה אתכם מאוד

 .ושנדע למצוא גם את הטוב בכל מה שאנו חווים, שלל פריחות מרהיבות, חג חירות שמח

 .אני מאחלת לכם ולבני משפחותיכם בריאות איתנה ושמחה

 הפסחא. לבני העדה הנוצרית חג שמח לרגל חגו
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 אביגיל מגידנה גרוסשנפסח / 
 שנפסח על כל מה שמיותר ומעכב

 שנפסח
 על מה שגורם לנו כאב

 שנדע להישאר
 היכן שיש לנו תקווה
 שנצא מתוך החושך

 רק למקום של אהבה
 שנפסח

 על כל המילים המצמצמות
 שנפסח

 על הפחדים והחומות
 שנדע לצאת

 למסעות של יצירה
 החוקים והתורהשנמצא בתוכנו את 

 שנפסח
 על כל חשבונות העבר

 שנפסח
 על מקום שכבר נסגר

 שנפתח את הדלת
 לארץ של דבש

 שנאפשר לעצמנו
 להתמלא מחדש...

 
 

 בכבוד רב,

 
 ד"ר אורנה שמחון

 מנהלת המחוז
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