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 דבס"
 2020, באפריל 7

 "פ , תשניסן יג'
 (2020) תש"פ ,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

 
 שונה! מעט היה תהחגיגה  –שנה ה חגוג את ליל הסדר.כולנו ל פחות מיממה נשבבעוד 

שרים חים נוספים נים ואורמשפחה ובכללם ילדים, נכדים, ניהכאשר בני  השולחןסביב  הסבהההרגל של 

 .הזמניות מכח הנסיבותלעת עתה יפה הזה, נעצר לו הההרגל  "חד גדיא"...נשתנה?" או  בקול "מה

  חה הגרעינית בלבד ונקרא את ההגדה.פ עם בני המשהשנה נשב 

 שהו מיוחד.בה גם מ אולם יש ,והזמת יש משהו מוזר בישיבה המצומצאמנם 

הלשכה  צמתה של ועו  בכלל לאשל עם ישרהאדירה עוצמתו  נים נתגלתהחרוהאשלושה  –לך השבועיים במה

 לזולת!  והנתינה כל הקשור לערבות הדדיתבפרט ב

מזון ייע בהחזרת בנו של חבר לשכה בטיסה מיוחדת מחו"ל, סייעו באספקת מנות סחברי הלשכה נרתמו ל

   ולות.שכלים ולמשפחות חולמשפחות סח בתרומת הגדות של פחג לניצולי שואה ול

והאם יש דרך כזו או  מעט טלפונים הורמו אליי על מנת לברר אם יש מאן דהו הצריך סיוע לקראת החג לא

 ?אחרת לעזור

  את הדברים.בסיפוק עת ראותי  ,הלשכהכיו"ר י נתמלא ליבעד כמה במילים ר קשה לתא

 

 רבה! בלכידותינו טמונה עוצמהחברים יקרים, 

ת ליל  אש בעזה" והיא זו שתסייע לנו לעבור ,בעת הזו לכלל האמיתיתהובילה לדאגה עוצמה זו היא ש

 . דרשנולה נ האחרתבדרך ופה הקרובה ואת התקהסדר 

 ותם של שמאיפעילבחשיבות היטב ם מכירים העולה כי  מצוי עם מקבלי ההחלטות יבו אנ ציףקשר הרמה

למשק  לסייע כדיתימשך תינו זו ויעשו כל שצריך על מנת שפעילו ,הבניהן למשק הישראל ולענף המקרקעי

 מחדש קדימה!כהרגלו ולזנק , הקושיהישראלי לצלוח את 

 

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
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