בס"ד

"כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה'" (ירמיהו ל ,יז)
הורים יקרים שלום וברכה,
בהמשך להודעת ראש הממשלה ושר החינוך  ,נאלצה מערכת החינוך לסגור
את בתי החינוך ולמנוע הגעת התלמידים לבתי הספר ,אנו שותפים לקיים
המצווה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ,פועלים ע"פ הנחיות משרד הבריאות
ומשרד החינוך.
במשרד החינוך עוברים ללמידה מרחוק באופן המותאם לגילאים השונים.
אין המדובר בימי חופשה לתלמידים אלא שינוי צורת הלימוד.
משרד החינוך התארגן באחריות רבה לספק מענה לימודי לכלל תלמידי ישראל
בעיקר במקצועות הליב"ה ,אנו במנהל החינוך הדתי (חמ"ד) נערכנו לספק
מענה גם בצד התורני רוחני ,רגשי.
המענה יינתן בשלושה מעגלים:
• בית ספרי – המורים והנהלת בית הספר יקיימו תקשורת בין המורים
לתלמידים בקישורים לשיעורים ,בתפילה משותפת ובשיעורים דיגיטליים
שיועברו באופן ישיר.
• אתר ייעודי של חמ"דיגיטלי בשעת חירום – בו ריכזנו חומרי לימוד
רבים ואליהם יפנו המורים שיפגשו את התלמידים ברשת.
• אולפני השידור של חמ"דיגיטלי  -בו נעביר שידורים חיים (שגם יוקלטו)
במגוון נושאים :הלכה ,פרשת שבוע ,תנ"ך ,הכנה לחג הפסח ,לימוד יומי
(דף יומי ,רמב"ם יומי וכו').
תפקידנו כהורים בימים מורכבים אלו להיות בראש ובראשונה משענת לילדינו,
לכל אחד ברמתו הוא להסביר את המצב ,להיות ער לחרדות או למצבים חריגים
ולעדכן בכל שינוי את צוות בית הספר שיעמוד לרשותכם בכל עת.
חשוב לשמור על שגרה בבית ככל האפשר .אנו מצפים מהתלמידים להשתתף
בפעילות הלמידה דרך הרשת ,נשמח לעזרתכם בעניין.
לצד הלמידה המקוונת חשוב לעודד הילדים ללימוד תורה לשמה ,לתפילה ,
ברכות ולפעילות גופנית במרחב הביתי ,חשוב לעודד לקרוא ספרים להנאה,
לשחק משחקי קופסא ,לעסוק באומנות וביצירה ולהיות שותפים במשימות
הבית ובהכנות לקראת חג הפסח.
בשבוע הנוכחי אנו בשבוע החמ"ד ,שבוע בו אנו מעלים על נס את דגשי החמ"ד,

ננסה לעשות זאת מרחוק ,בהנגשת משימות וסרטונים והמשך העיסוק באבני
היסוד של החמ"ד ,לצד משדרים רבים שיעסקו בעיקר להכנת הילדים לחג
הפסח הבא עלינו לטובה.
במרומי פתח ישיבת חכמי לובלין ביקש מייסדה ,הרב מאיר שפירא זצ"ל ,לחקוק
את הפסוק "לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם" ( תהילים ל"ד ,י"ב) כאשר
נשאל מדוע בחר דווקא בפסוק זה לכותבו על שער הישיבה השיב כי זה המבחן
האמיתי של הישיבה ,כל עוד התלמידים נמצאים בישיבה בסוג של "חממה" הם
צדיקים ומתמידים ,טובים וראויים ,המבחן האמיתי מתחיל כאשר יוצאים אל
החיים ללא המסגרת של ביה"ס /הישיבה.
נראה שקריאתו של דוד המלך יפה בעת הזאת ,תלמידנו רכשו כלים ומיומנויות
לניהול זמן ,אחריות ,יכולת למידה עצמית ,ועתה המבחן שלנו לראות כי הכלים
שרכשו מסיעים להם לעבור הימים הללו בהיותם בבית.
ביחד איתכם ההורים נסייע ,נלווה ונעשה שיוכלו לעבור הימים הללו בחיזוק
האמונה ,ובמיצוי מיטבי ומועיל של הזמן להמשך צמיחתם.
נחזק בתפילה ,בלימוד תורה ,במעשי חסד ובתפילה ,בבחינת "תשובה תפילה
וצדקה מעבירים את רוע הגזרה".
לפני חג הפסח תתקיים בנו התפילה " :כל המחלה אשר שמתי על מצרים לא
אשים עליך כי אני ה' רופאיך".
מאחלים לכולנו בריאות טובה,
שושנה נגר
מנהלת מינהל החמ"ד

