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 ( 1202) פ"אתש ,פסחערב  –ת יו"ר הלשכה אגר

 חברות וחברי לשכה יקרים, 

 

 יצא ממצרים,  הואבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו " 

 (סחים קט"ז,ע"בפ) " הגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים: 'ונאמרש    

 

 ...תיציאת מצרים איננה אירוע היסטורי חד פעמי, היא אירוע מתמשך, פעולה שאיננה פוסק

 
 רבה עוד יותר! יש לו משמעות שבחג הזה  הביא את אותו ציטוט, אלאגם השנה בחרתי ל

 ונחגוג את ליל הסדר. מאוחדות ו   מורחבותבעוד מספר ימים נשב יחד, משפחות 

 נסתיימו, שעות אחרונות של עבודה ורוח החג נכנסת אט אט לסדר היום. לכנסת בחירותה

 

 כינו לרוח חג זו! כמה שחיכינו, כמה שחיו

המא שחלפה  השנה  עהתגרת  איתה  ומורביאה  במישור   דותליות  העסקי,  במישור  הבריאותי,  במישור 

 הפוליטי ועוד. 

אלה כל  חלפונדמה    אבל  נרכי  לפחות  או  עתה,,  לעת  משהו  לנו    געו  שיאפשר  החג בעזה"ש    לחוגמה  את 

 בשמחה אמיתית. 

שבחג הזה המונח , אלא  פשוטה לקיוםאינה    ש ממ  שחווינו זאת  המצווה לחוש את יציאת כאילו אנחנו אלה

מק ממצרים"  מש"יציאה  העשיציאה    –ת  מעובל  אל  יציאה  מהמגבלות,  יציאה  החדשה  ימהסגרים,  יה 

 חסרה לנו.כך  כלוהברוכה, המשך בשגרת החיים ש

 

ידענו לשמר   זו  ללא הפסקה, זאת תוך  שאמה    –  ואחווה  אחדותבשנה  פעילות עסקית כמעט  פשר המשך 

 התפרנס. ל, ומאפשר לנו להמשיך לעבוד ווסגרלפני כל סגר שמחריג אותנו השמאים המצאת מסמך משפטי 

ר על הכוחות  , להתגביכולתי לפעול למען כלל חברי הלשכהכל שב  אעשה  –על עצמי  זה מכבר  כפי שקבלתי  

קיימים(ולהפתעתי  רי  )שלצע  לפלג אותה  המנסים ולעדיין  מטרות הלשכה,  בקידום  עוצמה תוך  מ  המשיך 

 לכידות!ו

כך תבוא  ועל    –המטלות  המסייעים בביצוע  ובים  וטם  רביחברות וחברי לשכה    בקרבינולשמחתי, מצויים  

 ברכה. עליהם ה

 

מץ על מנת שהלשכה  ונעשה כל מאואנוכי    חברי ועד הלשכה,  מזכירות הלשכה  -נעמוד לרשותכם  כתמיד,  

 מבורכת! בפעילותה ה יחד אתכם שיךתמ

 !כשר ושמחפסח  חג בברכת              

 "ר הלשכה , יוחיים מסילתי


