ְש ֵמי תכלת זּכים,
ציפורים מצייצים,
ִמזְ מן לא שמעתי,
קצת אפֹור ,טיפה שחֹור,
ְש ֵמי תכלת ואור.
רזיה בן גוריון
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חברים יקרים!
בדרך כלל בתקופה הזו אנו זוכים ליהנות מכל טוב האביב  -שפע צבעים וריחות שעוטפים
אותנו לפרק זמן קצר וחמקמק" .כתנות פסים לבש הגן וכסות רקמה מדי דשאו "...כל החצר
והשדות מלאים .גם האביב הזה ,במיוחד לאחר חורף כה גשום ,מבקש ומתחנן שנחטוף אותו
בשתי ידיים וננשום מלוא האף והריאות .מסיכה על הפה והאף? הכיצד?
אבל הנה כן השנה בהחלט נשתנה הלילה הזה – ולא שינוי קטנטנן – נתבקשנו והונחינו
להישאר בבית .איך אפשר?
תקופה זו מעמידה בפני כולנו אתגרים שלא הכרנו כמותם בעבר .מכורח הנסיבות ולטובת
שמירה על בריאותנו ובריאות קרובינו אנו נאלצים לנהוג בצורה שונה לגמרי ולנהל סדר יומנו
בריחוק מהקרובים והיקרים לנו ביותר .לא נוכל לקיים סדר משפחתי רחב ובוודאי שלא נוכל
לקיים סדר בקיבוץ ובקהילה .מי שיגיע בהגדה לשיר "ליל שימורים" אולי יעלו בו מחשבות
נוגות ויבין באור אחר את השורה "שהיו מסובין בבני ברק "...שהיתה לאותם חכמים תנאים
מהמשנה הזכות לקיים מצוות מסובין של פסח בבני ברק הבריאה של אז  -והנה נגזר עליו
לחגוג לבד ...איך זה קרה? ועוד כיוצא בזה אשר בהחלט השתנה מדרך הרגיל של הלילה הזה
ליל הסדר השנה.
אבל ,אף על-פי-כן ולמרות הכל ,אנו בטוחים שזו גזירה שנוכל לעמוד בה ,בגלל שאנו מבינים
שהמטרה היא מטרת קודש שאין נעלה ממנה – הצלת חיים.
אנו מבקשים להודות לכולכם על המאמץ העילאי שאתם עושים לעמוד בהתנהלות היומיום
המכבידה הזו .אנו מודים גם לכל המתנדבים העושים במלאכה ומסייעים לשמר את התנהלות
הקיבוץ והקהילה בעת הזו .צוות חוסן יישובי (צח"י) ורבים רבים אחרים שנקראים לסייע.
אולי הברכה הכי טובה היא שרק נחזור במהרה לשגרה :שנצא מסגר לחירות ,מלבד ליחדיו,
מהבית לחצר המשק ומהחצר אל השדות והמרחבים .אנו מאחלים לכל אחת ואחד מכם ,לחוד
וביחד חג אביב שמח ,בריאות ועמידות .הלוואי שנעבור את התקופה הזו בשלום ונצא ממנה
מחוזקים עם תקוות חדשות.
חג שמח ושנזכה לימים טובים וקלים הרבה יותר
צור אדר ,מנהל קהילה

מוני מרוז

