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 בס"ד

 

 )תשפ"א( בצל הקורונה לושהשלושים וששבוע  מכתב המנהל
 העצמאותיום ו זיכרוןיום ה

 ציינו את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, וגם טקס זה היה במתכונת שונה לחלוטין יומייםלפני 
הרכזות  -טקס שעמלו עליו רבות  תוך בית הקברות הצבאי באשדוד,טקס שנערך לראשונה ב ,מצולם מהעבר, עת ערכנו טקס

 מחנכי/ות הכיתות וזאת באמת הזדמנות נוספת להביע הערכה ותודה החברתיות יפעת וסיוון, ומימשו אותו בצורה מושלמת
  מוזמנים לצפות, ממליץ שוב לא לפספס!!! –

המחיר האישי היקר ביותר, אלא גם תהליך בנייה של היסטוריה  הזיכרון הוא לא רק יום התייחדות עם אלו ששילמו אתיום 
". ביום הזה אנו קוראים בשמם של לעולם ייגמר לא... התחיל הכל כאןוזיכרון החיוניים כל כך להבטחת המשך עצמאותנו. "

לימוד תולדות חייהם ומעשיהם, מחייה את זכר הבנות  .יהם ומותםהנופלים, מתייחדים עם זכרם ומספרים את סיפור חי
במותם השאירו לנו ובליבנו חלל  –לא לחינם נקראים המתים "חללים" והבנים ונותן בהם פנים ומשמעות, בלב ובמחשבה. 

  .ציוו לנו את החיים במותם -מעט מאיתנו מת איתם, מעט מהם ממשיך לחיות איתנו עמוק, 
שחיבק את ילדיו, ַנַשק לאשתו , הלך ולא שב. את המפקד שקרא 'אחרי' ורץ תחת אש צולבת לפני  זוכרים את האבּכּוַלנּו 

חייו על מנת להציל את הפצוע, את הבן, את הבת, את האב... שהרי, ביום הזיכרון הזה, כבכל  ַפקּוַדיו, את החובש שהקריב את
ה חד משמעית זועקת בקול שבר בלתי מתפשר את שאנחנו מנסים בכל יום דמעותינו. צפיר יום זיכרון, נפתחים הסכרים מעל

רֹור ַלַיגֹון. שלא נפחד, ִּכי ַביֹום הזה  ֵמַחדש לעכל, להבין, להסתיר. היא ַמן ַקצּוב, דחוס כמעט, ִניֶתן דְּ ֵאב, דורשת ֵשֵלזְּ ּכְּ זועקת בְּ
רֹון הנ לא צריך לפחד. לא צריך להתעלם. צריך ִזיּכְּ כך קשה. ואת  -הוא קשה. כל –ופלים, כמו כל דבר שיסודו אמת לזכור. ּוְּ

 שנות עצמאות, אנו הופכים להוקרת תודה חרישית, שזולגת מהעין ללחי, שלושו הקושי הזה, שאנחנו סוחבים על גבינו שבעים

פי שכתב בשירו וכ. למתים, כי זו דרכה של הארץ הזאת –משלימה מעגל, מן החיים  כמו –ומסיימת את דרכה באדמה הקשה 

ְבִכי ּוְמלּוִחים ֵרַגֵביה ַלה ֵשַמְתקּו ֵאֵרץ:" המשורר נתן יונתן  ".ַלֵתת ַיְכלּו ַאֵשר כֹּל אֹוַהֵביה ַלה ֵשַנְתנּו, חֹוֵפיה כֹּל כֶּ
יום הזיכרון נקבע בצמוד ליום העצמאות למדינת ישראל, שהוא יום חג ושמחה לכולנו. החיבור בין יום הזיכרון ליום 

הוא חיבור בלתי נתפס: כיצד אפשר לעבור מיגון לשמחה במהירות שכזו? שני האירועים הצמודים הללו, מביעים  העצמאות
החיים בשקט ובשלום, לבין המלחמה והמוות. דווקא ביום העצמאות עלינו לזכור שהחירות והריבונות שלנו  את הקשר בין

 ביןבצל ההתמודדות עם נגיף הקורונה, , האלה בימיםו למען אחרים. נכונותנו אנו להקריב את חיינ כמדינה הושגה בזכות
היום הזה  :שתף גם באופן אישיל מבקש אני – , בין עבר, הווה ועתיד, בין קושי לתקווהרעים לחלומות מתוקים זיכרונות

אדם  בחיי. בזכותם אנידרך בכל החלטה החברים שאיבדתי לאורך הדרך מהווים עבורי מצפן ואבן הוא יום עצוב לי במיוחד, 
 סבלני, מקבל, מעניק ותורם. אני גאה לחיות במשפחה ובין חברים הבוחרים כל יום מחדש לשרת את המדינה -טוב יותר 

' ה מקיף ת"משפח ונפגעי ולחללי בכלל לנופלים כבוד לחלוק אני מבקש זאת ובהזדמנות ולהעניק לכולנו חיים טובים יותר.
 אזולאי שחר, ל"ז מאיר יוסף, ל"ז אמגר טל, ל"ז טובול מוריס, ל"ז מרציאנו מזל, ל"ז אילוז דוד, ל"ז אייש חופית - בפרט

 המשפחות את ונַחֵבק עת בטרם שנגדע חייהם סיפור את יחד נספר שכולנו חשוב, ל"ז בסקביץ ויבגני, ל"ז לנסקי טניה, ל"ז
  נזכור ונוקיר בחיינו ובחיי המקיף לעד. ילדכם נאמץ אתכם אל ליבנו באהבה, ואת ,השכולות

 .להיות ראויים -רק לדבר אחד  למול המחיר הכבד ששילמנו, ,ונתאמץ כולנו ןיתמי 
 

הבא שבוע בועל כן,  בשעה טובה, בעקבות החיסונים, הקורונה במגמת ירידה משמעותית, ומעצמאות לעצמאות

ביטול : החינוך ובתוכה המקיף חוזרים לשגרת למידה פיסית מלאהולראשונה מפריצת המגיפה, כבר יותר משנה, מערכת 
 בכיתותחוזרות ללמידה  ,די"-ז' כלל השכבות, –והמכללה  התיכון ,, חטיבת הבינייםהחובה במילוי הצהרת בריאות יומית

לימודים ברגעים אלו אנו מאשררים באופן סופי את המערכת הקבועה לחודשיים האחרונים שנשארו לנו בשנת ה. ותמלא
חשוב לציין, אנו מתחייבים לעשות כל  .שנעדכן ככל שיהיו עדכוניםכמובן המערכות יופצו באמצעות המחנכים ו. הנוכחית

מסיכה על האף )כל הזמן(  –לכל הפרה של הכללים  ומרהאל ידינו לשמור על התלמידים ועל הצוות ועל כן, נתייחס בחלש
 )הנהלים המחייבים המלאים מצורפים במסמך נפרד(. מהמקיף.כל תלמיד/ה שיפר את ההנחיות יורחק במיידי  –וריחוק 

, אנו נבצע את יום ההורים מרחוק ולא פיסית יום ההוריםאנו כעת בסוף רבעון ג', בימים הקרובים תקבלו את מועד 
את  השליםלצמצם/להיא המרכזית המטרה כש ,במקיף, אך חשיבות יום ההורים מקבלת משנה תוקף עם החזרה המלאה

של ילדכם בשלושת הצירים העדכנית את תמונת המצב הפערים. במהלך יום ההורים המחנך/ת יציג/תציג בפניכם 
ההתייחסות . יעדים אישיים מותאמיםתגדירו , וביחד )תלמיד+הורה/ים+מחנך/ת( רגשי, חברתי ולימודי –המרכזיים 

בתעודות סוף השנה. ברור לכולנו שלחלק מהפערים, ובכל אחד מהצירים, נזדקק ליותר  ביטויבוא לידי לעמידה ביעדים ת
מחודשיים, אך כפי שציינתי המטרה היא לבנות תכנית אשית לכל תלמיד/ה מתוך הכוונה לייצר לו/ה חוויות הצלחה ולבנות 

 לו/ה תחושת מסוגלות, וכמובן שהתכנית תימשך גם לתוך השנה הבאה. 
 

חשוב   -מיליוני אנשים מאות, בעולם כבר התחסנו כל יום שעובר מסכן אתכם ואת יקירכם, התחסןרוצו ל
אנו ממליצים לכל המתלבטים למהר לי להדגיש, אף אחד, וודאי שלא אנחנו, נחייב את מי מכם להתחסן, יחד עם זאת, 

 .האישית את החיסון ישירות למול קופת החוליםלתאם  למהרו, ולהתייעץ עם רופא המשפחה

 מנהל המקיף שלומי פייער,                 ,מון בריאותה


