
 

 

 

 תמוז תשע"זבס"ד, 
 2017יולי 

 
 

 שהנקודה המרכזית בה לצורתו המתוקנת, להכשיר את האדם "מטרת החינוך היא

 היא לעשותו טוב וישר..."

 )הראי"ה קוק(

 לכבוד 
   הורי התלמידים בחטיבת הביניים

 
 שלום רב,

 
עצמו יעדים אנחנו מקווים שבנכם מצליח לנצל את החופשה כראוי ומצליח גם ליהנות וגם להציב ל

 משמעותיים עבורו בתחומים השונים.  
אותה ננסה לבנות כהמשך לדברים  חאנו נמצאים בעיצומן של ההכנות לקראת שנת הלימודים תשע"

 , ולהמשיך לנסות להשתפר ולהתייעל במה שניתן.בשנה הקודמתהטובים שנעשו 
גש עם מחנכי כתות ו', ובשלב בימים אלו מסכם הצוות הייעוצי את תוצאות המבחנים שנערכו, אנו נפ

מאוחר יותר ורק לאחר היכרות מקסימלית של הילדים, ייבנו שתי כתות ז' שוות ככל שניתן, על פי 
 .ר"מ הכתהיכולות לימודיות, רוחניות וחברתיות, ועל פי התאמה ל

רך ההורים פנו אלינו בבקשות שונות ואנו מתייחסים בכובד ראש לצרכים שההורים מעלים ובעת הצו
 גם עורכים ישיבות משותפות לליבון הנושאים שעולים בפנינו.

, אנא עקבו בתחילת כל חודש במהלך השנה יוצא דף עדכון על הפעילות שנעשית במהלך אותו חודש
 עדכון זה ועדכונים אחריםאחר עדכון זה ובמידת הצורך עזרו לבנכם להתארגן כראוי לפעילויות אלו. 

לכן הורה שלא העביר את כתובת הדואר שלו  רך דואר אלקטרוני.נשלחים אליכם ההורים רק ד
 מתבקש להעביר את הכתובת למזכירות הישיבה.

בישיבה והוחלט שאין  הצוות החינוכי קיים דיון בנושא החזקת מכשירים סלולאריים ע"י התלמידים
להביא מכשירים אלו לישיבה. מה גם שהדבר גורם להיסח הדעת מהלמידה ולתופעות שליליות אחרות. 
אנו מבקשים מכם ההורים לדאוג שילדכם לא יגיעו לישיבה אם שום מכשיר נייד מכל סוג שהוא. 

 )פלאפון , אייפון וכו'(.
ים ארוכים. אנא דאגו שלבנכם יש את הלבוש ם נדרשים להגיע לישיבה עם מכנסהתלמידי – לבוש

 המתאים עוד לפני פתיחת שנת הלימודים.
מופיעה באתר הישיבה. אנא דאגו שלבנכם יש את כל רשימת הציוד ושיגיע מוכן  רשימת ספרי לימוד

, אנא דאגו שבנכם מקבלים את כל שובים שמקבלים ספרי לימוד מהישובלפתיחת שנת הלימודים )י
ותעדכנו איזה הקבצה בנכם שובץ במתמטיקה ואנגלית  כדי שירכשו עבורם את  הספרים בזמן,

 הספרים המתאימים ובזמן(
כדי לערוך היכרות   למניינם( יתקיים אי"ה, מפגש עם הורי כתות ז' 30.8) לול' אח, רביעיביום 

ו . השתתפותכם חשובה ומהווה חלק מתהליך שמטרתועם המחנכים המיועדים להורים עם המערכת
 להקל על קליטת בנכם לחטיבה. מכתב מפורט ישלח בהמשך הקיץ.

 אשמח מאוד אם תפנו אלי בכל הצעה, בקשה, הערה, או הארה.
 אנו מקווים שנדע לטפל כיאות בפיקדון שאתם מפקידים בידינו.

 
 בברכת המשך חופשה נעימה ומבורכת 

 הרב עמית נעמן
 מנהל החטיבה


