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   כיתות ט'  –להורי מחזור ל"ו 

  
  רב, שלום

  
זה עתה סיימנו ב"ה שליש שני לאחר תקופה ברוכה ומשמעותית של למידה. 

  וננצל הזדמנות זו לשתף מעט ממה שעברנו וכן לעדכן את שצפוי לבא.
מקצועות הקודש כאמור עברנו תקופה עמוסה וברוכה של לימודים מבחנים הן ב

שהמחזור ככלל למד יפה ועמד במשימות , אני שמח והן במקצועות החול
הלימודיות בצורה טובה מאד. לתלמידים שעדין לא מתפקדים כראוי אנחנו 

  משתדלים לעוררם ולנתבם לכוון זה.
אנחנו רואים חשיבות עלינה במפגש אתכם ההורים ועם הבנים,  – יום הורים

אנחנו  מפגש ענייני שעוסק בהתקדמותו והתפתחותו של הבן בתחומים השונים.
רואים את הקשר הישיר בין מפגשים אלו להתפתחותם של הבנים. יישר כוח 
לכל ההורים שהגיעו ביום זה. הורים שנבצר מהם להגיע מתבקשים ליצור קשר 

  עם מחנך הכיתה על מנת לתאם מועד אחר.
יום של  קופה זו קיימנו ימי עבודה ביישוב עופר שבכרמל וכןיחד עם זאת גם בת

לוגיות באתר "אושא" (ליד שפרעם), ריצת נווט עם תצ"א בשביל אוחפירות ארכי
   .מצורפות תמונותהגולן ועוד. 

  
המועדון המחזורי , נו נהנים מאד ממבנה הפנימיה החדשב"ה אנח – פנימיה

, מחדר המוזיקה ועוד. ישנם אמנם תקלות של מבנה חדש ואנחנו שהולך ונבנה
  משתדלים שהם יתוקנו במהירות.

ציין שישנם תלמידים שמתנהלים בצורה שמזיקה למבנה  ולרכוש חשוב לי ל
וכנים היקר שלרשותם ולא עומדים בכללי הפנימיה כפי שהוסברו להם. איננו מ

ו קומת הדרך ארץ והכבוד לרכוש היא נ, מבחינתלקבל מציאות זאת בשום אופן
ל מאבני הייסוד בבניית אישיותם של הבנים ולכן מעבר לחיוב כספי שיוטל ע

  תכם.ץ להגיב בחומרה רבה. בתקווה להבנתלמיד שייגרם נזק על ידו אנחנו נאל
  

את חודש אדר פתחנו בהכנסת ספר תורה בישיבת ההסדר כאן  -  חודש אדר
בחספין, התלמידים הצטרפו לתהלוכה בשירה וריקודים מרוממים. והשבוע טיול 

  תגר ומשמעותי שמסתיים היום בעז"ה.אשנתי מ
תהיה מלאת שמחה  "זכור", שבעז"ה יחזרו לשבתשישי התלמידים  ביום

  של שבת קודש ומחיית עמלק מהמוח והלב.ועוצמות חיוביות 
  יתקיימו לימודים. א אדר י" –י' בשבוע הבא : בימים ראשון ושני 

  נה לפורים. כנצא לצפת ליום ה י"ב אדרביום שלישי 
  .ת פוריםאיתקיימו שעורים בישיבה לקר ,תענית אסתר י"ג אדר, יעייום רב

  ים ישיבתית. בלילה קריאת המגילה ומסיבת פור



נה מלאת כוחות ב"ה אנו זוכים בשנים האחרונות למסיבת פורים מיוחדת במי
התלמידים נפגשים עם קדושת עמוק ופנימי. ולטוב  ועוצמות שמכוונים לקדושה

  פורים באמת. 
לקנות יין או כל משקה משכר או ! אנו אוסרים באיסור חמור להביא חשוב לציין

מים וזו תהיה השתיה החריפה היחידה אחר. אנו נשתה "לחיים" בבתי הר
  המותרת לתלמידים.

  
אנחנו שמחים להזמין אתכם לשבת הורים ובנים בשבת פרשת  שבת הורים
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  בברכת חודש טוב ושמח
  שמואל וגליין וצוות המחזורהרב 

  
  

  

  



  
  

  

  



 


