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 יקרים ויקרות,ותלמידות תלמידים 

 
על מיליוני אזרחים,  הירי הבלתי פוסק מעזה  -חרוניםאירועי הימים האמחפש מילים. 

מעורבות פרצו סכר שמאיים להטביע את המהומות בערים הוכן המוות וההרס הרב 
 כולנו.

 . ם וערבים, זה לצד זה, יהודיבגליל המערביבשכנות טובה אנו חיים 
 זאת מבדילה בין מגזרים ודתות. אמחלה שלעם  ,הקורונה נתשב ,התמודדנו כולנו

שמחים אנו אהבות דומות, יש לנו  ,דומים כמה אנחנועוד הזדמנות לגלות  ההיית
 מאותם אסונות, מושיטים יד וקמים לעזרה בלי חשבון. ביםמאירועים דומים, עצו

והעזרה עם הטרקטורים ומסירות הנפש, ראינו  אשתקדראינו את זה בשיטפון מהחורף 
 יהשריפות בדרום, ראינו את זה בחלוקת חבילות מזון ומוצרים בסגר את זה בכיבוי

יות. ראינו את זה אצל הרופאים, האחים, האח הקורונה, ראינו את זה בבתי החולים
מהסגרים ולהיפגש בפארקים  במבצע החיסונים ובשמחה הגדולה של כולנו לצאת

והמחסה בלילה  בפיקניקים זה לצד זה. ראינו את זה בהצלה במירון, בהצעת העזרה
  הנורא ההוא. ראינו את זה אפילו בהכנסת האורחים במימונה ובלילות הרמדאן.

 הלכנו דרך יחד.שנדמה היה 
את  ציפיםשנים של חיים משותפים קורסים, איבה ופחד מ. פרץנסדק אחד והסכר ואז, 

 ים מפשע שנפגעים ממש קרוב לביתנו.חפו רבה . אלימותהמרחב
 

ות ות והאנרגייש להפנות את מירב הכוחבסכר, הסכנה היא ברורה ומיידית,  כשיש סדק
יש להימנע ולהתנגד לכל אלימות, מילולית ופיזית,  טפון. ילסגירת הסדק ולמניעת הש

 מכל הצדדים. יש להרבות בשיח ובמפגש ולחזק את המשותף ולא את המפריד.
 

 ערב שבועות היום. חג מתן תורה.
ואלוהים התלבטו מה לכתוב על לוחות  כשמשה עלה להר סיני הואיש מדרש שמספר ש

מפורק ומפורד ופסימי הם  הברית. ואז הם סיכמו ביניהם שבגלל שהעם למטה כל כך
וחברה.  םיכתבו יחד את כל ההיפך ממה שקורה שם למטה, וזה מה שיאפשר חיי ע

אם העם גונב נכתוב לא תגנוב, אם הצעירים מנצלים את חולשת הזקנים אז  ,כלומר
כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימי חייך, אם משקרים איש לרעהו נכתוב  נכתוב

 תרצח וכו'.... לארצח הוא ממש תרבות שם למטה אז נכתוב  אם ,לא תענה עד שקר
א כי לא והיך לשוולא תשא את שם יהוה אל" הדיבר השלישיאת רוצה להדגיש אני 

  ו"שמות כ " אושוינקה יהוה את אשר ישא את שמו ל
שבו אלוהים אומר, שבסוף, כל אדם צריך לעמוד על מעשיו שלו. והוא מבקש, ודורש 

ל תעשו עבורי, כי מה שתבנו שם למטה אאל תדברו בשמי,  -שבמורד ההר  ומחוקק לעם
 אתכם ולא ינקה אתכם מאשמה או מאחריות. זה עליכם.  ליהיה עליכם, אני לא אצי
 טוב עבור בני אדם, זה עלינו.  ר כאן עולםויצלו טובים ורגישים זה עלינו. להיות בני אדם

 שנעשה ונצליח. ומתפלל מקווהאני 
 

 חג שמח לכם ולמשפחותיכם,
 אורן דרמון   

 מנהל בית הספר 


