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!לתושבי השכונה היקרים ר"דבר היו
 ומר תודה ועוד הפעם תודהללדעת 

בליל הסדר בהגדה של פסח אנו קוראים את ההיסטוריה של עמינו וכיצד הוא התהווה ההגדה מספרת את 
בודה זרה וכל הצרות והתחלואות שעברו את עמינו ועד לגאולתו ביציאת היותנו בתחילת הדרך עובדי ע

 .מצרים 

ונשאלת השאלה מדוע עלינו להרבות בסיפור יציאת מצרים בלספר את כל הצרות הללו מדוע איננו מסתפקים 
 ??ה על הטובות ועל יציאתנו ממצרים איזה תועלת יש בלספר מהיכן הגענו"בלומר תודה להקב

 :על השאלה נספר סיפור קטן על מנת לענות

ל התגלגל ממקום למקום "אדם שהיה בשואה עברו עליו צרות גדולות מאוד ומחלות נוראות האדם הנ
במהלך היותו בבית החולים מצא אותו דודו אדם מכובד מאוד ובעל נכסים גדולים ובזכותו . ואיכשהו ניצל 

 .ל בחייםניתן היה לממן את שהותו בבית החולים וכך הוא יצא וניצ

 .לאחר מכן דודו עזר לו בשיקום החיים 

 .ל הגיע לפרקו ומצא אישה ודודו העשיר סייע לו בהכנת החתונה ובחתונה עצמה"האחיין הנ

ביום החתונה הגיע דודו לחתונה והאחיין לקח אותו לריקוד ונישקו על לחיו ואמר לו תודה על העזרה בהכנת 
 .?? "תודה "אתה אומר לי התעצבן ואמר לו כך סתם  דודו .החתונה

מגיע רק ביום החתונה לאחר שאני טיפלתי בך ברגע האימה ובטיפולים הקשים שעברת ולולי זה לא " תודה"ה
 .על כל הדברים הללו ולא רק על החתונה" תודה"היית מגיע ליום החתונה עליך היה לומר לי 

נו מקבלים והדברים הטובים שאנו חווים על המתנות שא" תודה"אנו רגילים תמיד לומר  -זהו המשל והנמשל
 .אבל שוכחים שגם בדברים הרעים יש דרך מכוונת ודרכה מגיעים לדברים הטובים 

וזה מה שבהגדה של פסח רוצים לחנך אותנו עלינו להודות על הגאולה ובת בבת לא לשכוח מהיכן הגענו וגם 
בתקופת השפל של עמינו לא היינו מגיעים  על זה עלינו להודות ולדעת שלולי הטיפול של ריבונו של עולם

 .לתקופת הגאולה ביציאת מצרים

לריבנו של עולם גם על  גם בתקופתנו אנו חווים תקופות לא קלות ועלינו לעבור אותם ולא לשכוח להודות

התקופה הקשה ולדעת שמאחורי הקלעים יש מנהיג  שמנהיג אותנו ודרך הדרך הקשה מגיעים לתקופה יפה 

: וכך נעשה בליל הסדרוטובה ומי ייתן ונדע להפנים זאת ולדעת שמתוך הקושי והשעבוד יוצאים לגאולה 
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ועל כל זה נגיד  -המשובח שטרחו להכין לנו  ונסתכל על התפריט, נסתכל על כלי הבית, נסתכל על בני הבית

גם אם . ותודה לכל מי שטרח וסייע בידינו להגיע לערב הזה, הזו ה שנתן לנו את החירות"תודה לקב. תודה

 .אפשר וצריך מדי פעם לעצור ולומר תודה -וגם אם זה מובן מאליו , אלו דברים שהתרגלנו אליהם

ר המינהל הקהילתי עלי לעצור בפרוס עלינו חג החירות ולומר "כיו,כמו בפרט במשפחה של כל אחד ואחת 

תודה לבורא עולם על הפעילויות שהצלחנו לעשות למען תושבי השכונה בסיועם של צוות המינהל ומתנדבי 

 ! השכונה אשר עושים ימים כלילות למען תושבי השכונה 

הצלחנו לשנות את פני המינהל  חברי ההנהלה היקרים אשר בסיועם ובעידודם–עלי לומר תודה לחבריי

 .יעתא דשמיא אנו מתווים דרך חדשה אשר משקפת את רצון תושבי השכונה יובס

תודה ענקית לכל המסייעים ותודה לעיריית ירושלים על התמיכה הענקית בפרויקטים השונים אשר נעשים 

 .למען רווחת התושבים

המינהל וצוות עובדי  י"נ מר אביעד קמיר  קהילתיהמינהל הולומר תודה למנהל ובהזמנות זאת ברצוני לברך 

 !!.אשר פועלים ימים כלילות למען התושבים וניכרים הדברים  הקהילתי המסורים 

 .להשתתף בכל פעילויות המינהל אשר יתקיימו בחג הפסח ולאחר מכן   שכונות המינהלתושבי אני מזמין את 

 

 !ולבני משפחותיהם ל  שכונות המינהבברכת חג פסח כשר ושמח לכל תושבי 

 

 יחיאל שוסהיים

 " מיתרים"ר המינהל הקהילתי "יו

 

 

             


