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 !שלום וברכה היקרים והוריהם לתלמידינו

 

וים שמכתבנו מוצא אתכם ואת בני ביתכם בטוב ובבריאות נחים מהשנה העמוסה נופשים ומק

 .ונהנים

 נוכחות היתה',  מועד בונגשנו לבגרותל בימי תגבור במתמטיקה " שנהסיימנו אתבימים אלו 

 ,טובה ורציניתהיתה וירה הלימודית הא, כמעט מלאה של כל התלמידים הזקוקים לתגבור הלימודי

 .היה טובשקבלנו מהם בכל אופן המשוב . מאמינים שהתלמידים הצליחואנו 

 . היה יפה מאוד'א  ואחד לבוגרי כיתה ט" י קיימנו מפגש כיתתי אחד לבוגרי  כברבמהלך החופשה

ד מפגש אחד פייתנו לקיים לפחות עוה צ" בע. יישר כח למארגנים.שאר הכיתות בהכנות למפגשים

 .או שניים במהלך החופשה

 

נרחיב על משמעות הניסוי , "בית מדרש לחיים " שם הניסוי -כז ניסויבה אושרה כמרה הישי"ב

 .בכנס ההורים שנקיים בתחילת השנה

 

 :נושאים' ט אנו מבקשים להדגיש מס"ל הבעל"לקראת שנה

כתב שנשלח אליכם הסברנו במ, הטלפונים הסלולארייםהתחלנו השנה בהקפדה על נושא  .א

טהרת הנפש בכל הקשור . ופניות המחשבהין טהרת הנפש יאת חשיבות הנושא לענ

, בכל הקשור לעדכון האינטנסיבי המסיח את הדעת במשחקיםופניות המחשבה , לצניעות

 .'סרטים וכו

 ,  עדיין היו תלמידים. אם כי היתה התקדמות יפה, לא היתה מושלמתלצערנו ההצלחה  

 והדבר גרם לעימותים ומתח  עליהם להביאשנאסר  עם מכשירים סלולאריים עו       שהגי

 .מיותר      

, כ מכשירי הסלולאר נרכשים וממומנים על ידכם"מאחר ובד, הורים יקרים 

אנו נחרצים בעמדתנו כי . בידכם להחליט עם איזה מכשיר בנכם יגיע לישיבה 

 . מזיקים לנפש ולפניות הלימודית,מכשירים בעלי אינטרנט ויכולת הכלה של סרטים 

   3אין להגיע עם מכשירים דור , ושא בכל הנוגע לנתר שאתל הבאה נקפיד בי"בשנה 

  )עם כל המסכים הגדולים למיניהם( ".ומעלה     "

במקרה  וימצא פעם ,  הוא ילקח ויושב להורים בלבד,שימצא בידו מכשיר כזה תלמיד     

 .ל"נהנוספת ילקח המכשיר עד תום ש

 .לכך שבנכם יצויד במכשיר מתאים דאגו מ למנוע אי נעימות אנא "ע

, לשמחתנו. בשנה שעברה התחלנו בהקפדה על תלבושת אחידה. בנושא התלבושת .ב

בתחילת השנה תיעשה שוב רכישה . ה הבחורים הפנימו את הצורך ועמדו במשימה"בס
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החדשה נעשה זאת '  טלכיתה,  כמו כן.כך שלכולם תהיה התלבושת המתאימה, מרוכזת

 .שנה בצורה מסודרתהבתחילת 

 מכתב . בפרויקט השאלת ספרים לכל תלמידי הישיבהמשיכיםאנו מ. השאלת ספרי לימוד .ג

 .יןינא התיחסותכם המהירה לענ, ב "צמ

 על מנת לשתף , עם הצוות החינוכי בתחילת השנה,אנו מתכננים מפגש של כלל ההורים .ד

שמוע מכם ולהבהיר את העקרונות החינוכיים ל, אתכם בתהליכים שאנו עוברים

אנו מצפים , )28,8(ב באלול "רביעי כ המפגש יתקיים ביום .והמסגרתיים של הישיבה

תוכנית . מוזמנים גם לפתיחת שנת הלימודים'  הורי כיתה ט.להשתתפות מלאה של ההורים

 .ב"מצ

עוז  "ממשיכה ביתר שאת את רפורמתהישיבה , ה" בשנה הקרובה בע-"עוז לתמורה" .ה

מה שבוודאי יעזור , שאמורה להוסיף שעות הוראה פרטניות לתלמידים רפורמה, "לתמורה

בתקווה , לפעימה השלישיתכרגע נכנסים . גים בתחום הלימודישלקדם אותם לה

   .ה"ל תשע"בשנהלהשתלבות מלאה 

ניצולו לבניה חיובית , ופשבאתר הישיבה תוכלו למצוא מאמרים להורים בנושא תכנון הח .ו

 .של הקשרים המשפחתיים והתמודדות עם הקשיים שהחופש מזמן
 

   .     פור לקראת השנה החדשהינשמח מאוד לשמוע מכם הצעות ורעיונות לש

       

 :למכתב זה מצורפים 

 .ל הבאה"רשימת ספרי לימוד לשנה. 1

 .ל"דף התארגנות לשנה. 2

 .חופשות וטיולים, ירועיםא, ל הבאה שבתות"ז לשנה"לו. 3

 או לשלוח ל"בתחילת שנה חתום כבר ונבקש להחזיר(אישור יציאה לפעילות חברתית . 4

 )  או במיילבפקס

 .  תוכנית יום הגיבוש לתלמידים  ומפגש ההורים עם הצוות' לכיתה ט. 5

 .כםניצול הזמן לדברים חיוביים ושימרו על עצמ, אנחנו מברכים אתכם בהמשך חופשה נעימה

 ,בברכה

 הרב צבי שפיגל                  הצוות החינוכי                  הרב יעקב אזולאי

  מנהל התיכון            ראש הישיבה                                                                    
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 :ל"תאריכים חשובים לפתיחת שנה' מס

 ו באלול"י ט יום רביע-' כיתה טיום גיבוש 

 ).ב"תוכנית מצ() 21,8(ו באלול " יום רביעי ט-'מפגש הורים כיתה ט

 : ל"פתיחה סדירה של שנה

 16:30 בשעה 25.8אלול ב' יטיום ראשון -'כתה ט

 ).תוכנית תשלח בהקדם(.ימי גיבוש-)25-26,8(באלול ' כ'  ימי ראשון שני יט-ב"י-'כיתות י

 ).ופשהלמעוניינים להיערך בח (נושאי למידה 

 :בגמרא

 בבא מציעא פרק שני  מסכת : ' יא-' טותכת

 .ד"דף ל-א"ט ע"מדף כ קידושין מסכת :ב"כתה י

 ."מקור חיים"קיצור שולחן ערוך  בחודש אלול  נלמד את נושאי החגים מתוך :בהלכה

 :תכנית השבתות ואירועים לתקופת החגים 

 )תכנית תשלח בסמוך (17:30בשעה ) 28,8( באלול  ב"כרביעי  ביום  כלליערב הורים

 . ישיבה -" ניצבים  וילך"שבת פרשת 

 . צום גדליה לאחר הצוםראשוןיום  עד ,סיום הלימודיםבאלול לאחר ח " כשלישיה מיום "חופשת ר

 .11:00 בתשרי בשעה ה" כראשוןעד יום בתשרי '  חחמישיכ וסוכות מיום "חופשת יו


