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 כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים" )אריאל הורוביץ("

 
 

 ,חברים יקרים
 

העולם, המדינה וגם קיבוצנו עוברים בימים אלו תקופה שאין לה אח ורע בדור  
 האחרון.  

דווקא לפני חג החירות נשללות מאיתנו חירויות שהיו עד לאחרונה כה מובנות מאליו,  
 כה שגרתיות.  

הגים הטבועים בנו נאלצים להשתנות, והתנהלותנו היומיומית לובשת עשרות מנ
צורות משונות ומחייבת מאיתנו כושר הסתגלות שלא נדרשנו לו לפני כן. אנו מוצאים  
עצמנו בתוך מים סוערים במציאות משתנה ואפילו מפחידה, שיש לה השלכות על כל  

 תחומי חיינו. 
 לנסות ולהסתכל על המציאות אחרת? אבל אולי, רק אולי, דווקא עכשיו עלינו 

, לצד הגבלת החופש, לצד הכללים, התקנות וההנחיות, קיבלנו גם אור  דווקא עכשיו
 גדול המאיר כאלף שמשות דווקא את כל הצדדים הטובים בנו. 

 אנו חשים כמה המקום שבו אנו חיים חופשי ומלא אפשרויות.  דווקא עכשיו
, הרקפות בין הסלעים, המתגלים במעשי אנו מרגישים את האנשים דווקא עכשיו

 נתינה, סולידריות וסיוע מכל עבר. 
אנו מפרגנים יותר לזולת, מכבדים האחד את השני, סבלניים וסובלניים   דווקא עכשיו

 יותר מאי פעם.
המושג קהילה מקבל פנים ושמות, צבעים וגוונים שלא תמיד ראינו  דווקא עכשיו

 בעבר.
לחוות   ו נקלענו הוא ההזדמנות הגדולה ביותר שקיבלנוואולי, רק אולי, המצב אלי

כקהילה חירות אמיתית, לצאת מחוזקים מהמשבר, ולהעמיק את שורשי הקהילה  
 שנה.  70בקרקע, לחזק ולבצר את העץ שנשתל כאן לפני 

, ועל כך שלצד הגבלת  אולי, רק אולי, זה הזמן לעצור ולהודות על כל הטוב שיש לנו
 נכפו עלינו, זכינו לחירויות רבות אחרות.  החירויות הפיזיות ש

בזמנים אלו אנו, חברי המזכירות, חשים גאים בקהילה שנוצרה בנחשון בזכות כולכם, 
בזכות המנהלים, הצוותים, הוועדות, הענפים, המתנדבים והמסייעים בכל התחומים. 

 .רגשתמאוד מהמעורבות של רבים כל כך בנושאים שונים ומגוונים מורגשת, ובמיוחד  
בהזדמנות זו כשחג החירות בפתח, ננצל את ההזדמנות לאחל לכולנו, שתפסח עלינו  
התקופה המאתגרת הזו במהרה, שנצא בקרוב מאוד לדרך חדשה מחוזקים כל אחד  
באופן אישי וכולנו כקהילה, והפעם כאשר אנו מכירים ומוקירים את החופש האמיתי, 

 החופש שבלב כל אחד מאיתנו. 

 
 אה שלמה לחולים, בידוד קל למבודדים, וחזרה מהירה לשגרה לכולנו! מאחלים רפו

 חג פסח שמח לכל קהילת נחשון, 

 
מאיתנו, חברי הנהלת הקהילה מני טובול, מורן פלג, ליאור שניר, דייויד הירש, 

כלילה רוקח, עופר פוקס, קיש, רותי שוב, יונתן דה פורטו, עמרי שפטס, עפר נאור  
 ויאיר מרום. 

 


