
 
 

 ' אייר, ה'תש"פז שישייום 

 לסדר "קדושים תהיו, כי קדוש אני"

 

 אל השלוחים והשלוחות בשדה החינוך

 שלום וברכה !

 

בימים אלו בהם אנו עדים לדרישה מצוותי החינוך לצאת לביצוע שליחותם החינוכית תוך לקיחת סיכון 

על  הקפדהכמובן ב) נחשפים לצוותי חינוך רבים שבמסירות גדולהאנו לבריאותם ומסוים אישי 

מפחיתים את הסיכונים  בסייעתא דשמיא גדולהש חינוך ומשרד הבריאותות של משרד היהנחה

נערכים להגיע למוסדות החינוך  (הקיימים, כפי שנראה בעליל במצב הכללי באה"ק יחסית למצב בעולם

ט כשמדובר ות ובפר-ות היקרים-בכדי לספק את המענה החינוכי הנדרש על טהרת הקודש, לתלמידים

באלו שזכו ונבחרו לעסוק במוסד הקדוש בנשיאותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שנקרא ע"ש כבוד 

 קדושת אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון זיע"א.

אי אפשר שלא להזכר במסירות נפשם של החסידים, אשר במשך דורות רבים ובפרט בדורו של כ"ק 

נוך על טהרת הקודש, תוך לקיחת סיכונים אישיים רבים אדמו"ר הריי"צ פעלו להפעלת מוסדות חי

ים לחיות חיים יהודיים וחסידיים וכפי שהורה מכך הרבי והודות למסירות נפשם זוכים היום רבבות יהוד

 במכתב כללי לאנ"ש, בסמיכות ליום ההילולא י' שבט, תשל"ב:

רתו והלכו בדרך אשר הורנו אשר בודאי לעורר עוד הפעם את כל אחד ואחת שלמדו תו –"ושליחותי' קא עבדינא 

לעשות בכיוון האמור ובמרץ  –גם עתה עושים כן, ואת כל אלה הרוצים להסתפח אל נחלתו, וכל חובבי תורה ומצוה 

הדרוש, בהתמסרות נפשית וגופנית ועל אחת כמה וכמה בממון, הן בביסוס מוסדות 

כגון  על חדשים בכל מקום שאפשר, וכדרשת חכמינו ז"לאלו -הקיימים והן ביסוד מוסדות הקודש טהרת על החינוך

 ".ויאדיר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה –זה 

במצב לחזק את ידיכם ולהוקיר את פועלכם המיוחד, זאת כמובן בנוסף לפעילותכם החינוכית  וברצוננו

את תקופתנו, ולהזכיר את המפורסמות על הברכות להם אתם בוודאי זוכים,  הבלתי שגרתי המאפיין

בכלל עוסקים בחינוך לכפי שמובא ומפורסם רבות בספרי אגרות הקודש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, 

 ובמוסדות רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק בפרט.

ובנוסף ברצוננו לבקש אשר כל אחד ואחת מצוותי החינוך אשר צוק העיתים לא מאפשר להם להגיע 

לפעילות פיזית במוסדות החינוך )אם בגלל הוראות משרד הבריאות, הרבנים וכד'( ונשארים בביתם 

א קבלת שכר כלל על ימים אלו )חל"ת וכד'(, ימשיכו וימלאו את עם אישורים רפואיים או אפילו לל

ות המוסדות(, באמצעים השונים של למידה מרחוק, -שליחותם כפי שהיה עד כה )בתיאום עם מנהלי

 ות כ"ק אדמו"ר נשי"ד.-הכנת שיעורים וחומרי עזר לפעולות השונות וכד', כיאה לשלוחי

על המשך פעילותם של 'הבל פיהם של תינוקות של בית רבן', ובוודאי זכות פועלכם בשמירה יום יומית 

 תזרז בפועל ממש את ביאת גואל צדק, בגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו אמן.

 

 בברכת חסידים !

 הנהלת הרשת
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