
 
 

 

 יום רביעי כ"א ניסן, מוצאי חג הפסח, ה'תש"פ
 "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל"

  
 

 אל שלוחי ושלוחות הרבי בשדה הניהול
 שלום וברכה !

  
 

אחד ממפקחי הרשת הוותיקים והמוערכים היה הרב אלכסנדר בן נון ע"ה, אשר במסגרת תפקידו זכה 
באחת היחידות בשנות הכפי"ם המוקדמות,  להכנס מס' פעמים ליחידות אצל הרבי בה עסקו בענייני חינוך.

י עבר על הכללים שכללה עשרה כללים בחינוך. הרב -שניסח מניסיונו העשיר בחינוך  -הכניס לרבי רשימה 
 ".חסר כאן כלל אחד חשוב ויסודי והוא שבחינוך אין כלליםואמר "

   
בתקופה האחרונה קיימנו התייעצויות רבות עם המנהלים, המנהלות ואנשי חינוך נוספים ובחנו מזוויות 

ף שונות את כל נושא הלמידה מרחוק, העקרונות והנהלים הנדרשים כתוצאה מהמצב בו אנו נמצאים ובנוס
קיימנו סקר הורים ארצי בנושא זה, והמסקנה מכל הנ"ל היא שבתקופה זו בה התלמידים בבתיהם, לא 
ניתן לקבוע מסמרות במודל ההתנהלות והציפיות מול התלמידים, ההורים וצוותי החינוך. וכל מודל שיקבע 

א מנותק מהמציאות ע"י משרד או אגף כזה או אחר, גם אם הוא מתאים לחלק מההורים וצוותי החינוך, הו
 של חלק גדול מההורים וצוותי החינוך וממילא אינו בר יישום לחלק מאיתנו.

  
השליחות שלנו בחינוך החבד"י ובמחויבויות אי לכך, בתקופה זו אנו צריכים להיות מחוברים מאוד למטרות 

( וכמו כל בית חב"ד )בהתאם להוראות שיגיעו אליכם דרך המפקחים הבסיס הנדרשות ממשרד החינוך
להשתמש בכל המשאבים האפשריים העומדים לרשותנו בכדי לקדם בקרב כמה שיותר תלמידים את 

 מקסימום המטרות החינוכיות האפשרי בזמן זה.
  

אגפי הרשת גויסו לפיתוח מענים מגוונים שיסייעו ליישום השליחות בשדה החינוך בתקופה זו, צוותי 
 שמתייחסים לשני תחומים מרכזיים:

 
 מגוון אמצעי תקשורת ללמידה מרחוק על טהרת הקודש.      א.
מענים חינוכיים רוחביים ככל האפשר, בכדי לספק תוכן איכותי מחד ולהקל הן על צוותי החינוך והן       ב.

 על ההורים, בתחומים בהם ניתן שכל הילדים ילמדו יחד ולא ידרשו ללמידה אינבדואלית.
  

בכדי שתוכלו להשתמש כראוי בכל המשאבים שאגפי הרשת מעמידים לרשותכם, חשוב מאוד לוודא 
ם מטעמכם שנמצאים בקבוצות הרכזים של הרשת, אכן נמצאים בקבוצות אלו ומעבירים בצורה שהרכזי

 מסודרת אליכם או ישירות לצוות החינוכי )כפי שהוגדר על ידכם( את כל המידע הנדרש.
  

 קבוצות הרכזים הפעילות והאחראים עליהם מטעם הרשת:

  ר' לוי אברמוביץ –רכזי/ות תקשוב ותקשורת 

 בנים: ר' שמעון לוין. בנות: גב' חי'ה קפלן. –חסידי 'נרות להאיר' -רכזי/ות חינוך חברתי 

  בנים: ר' נחום רבינוביץ. בנות: גב' חנה פלדמן. –רכזי/ות לימודי קודש 
  

שיסייעו מצורפים בזה מס' מסמכים בהם מפורט מידע חיוני ומגוון מענים חינוכיים מותאמים לתקופה 
ליישום השליחות, שגובשו וייושמו ע"י צוותי אגפי הרשת, בהמשך להיוועצות הרחבה עם המנהלים 

 לחצו על שמות הקבצים והורידו: –והמנהלות ובהתאם לסקר הארצי שקיימנו 
 
 מטרות חינוך חב"ד.     א.
 לניהול בשעת חירום ברשת חינוך חב"ד.הצעות מעשיות  –חישוב מסלול מחדש      ב.
 כא ניסן תשפ.-אמצעי תקשורת לשעת חירום ברשת חינוך חב"ד      ג.
 ב' אייר תש"פ.-מענים חינוכיים כ"ג ניסן      ד.
 מערכת כיתתית שבועית לדוגמא.     ה.
 

זמן והמורכבויות שצפות כתוצאה מהם חוסמים לכם את חשוב מאוד: באם הנכם חשים כי אתגרי ה
הדרך ואינכם מצליחים לתפקד בצורה מיטבית מסיבות שונות, אישיות, התנהלות מול צוות, הורים, 
פיקוח וכד', אל תתמודדו לבד. צרו איתנו קשר ונסייע לכם להתמודד עם האתגרים בחשיבה, בליווי 

 עץ'.ובסיוע מעשי ובאופן של 'תשועה ברוב יו
  

 בברכת קיץ בריא והצלחה רבה בשליחות החינוכית !
 שנזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה.

 אליהו קריצ'בסקי

https://drive.google.com/file/d/1yQgVJFghjmwFfZ5XLgHJpBcGuxEhUF6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yQgVJFghjmwFfZ5XLgHJpBcGuxEhUF6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt3IVcGQOXvO0cLLzK2SS3K_ot1FFmO1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ywn9oWYZCsR1vXphctB3XTnKLe3_UnZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWCtBLuM01ijPEd5Rei43unjcAfFHvzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htbKYRCvAMJeUtiXFA1N-pgOLK74Op2B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1htbKYRCvAMJeUtiXFA1N-pgOLK74Op2B/view?usp=sharing

