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 הורים יקרים
 שלום וברכה,

 
בית מקדשנו בתחושות  עומדים אנו בימי 'בין המיצרים', ימים של זכרון וחסרון של

שנת היובל לחידוש התיישבותנו  –בות. ממש עכשיו מסיימים אנו את שנת התשע"ז מעור
. השבעים להקמת מדינת ישראל שנת –בירושלים, ביש"ע ובגולן, ובפתחנו שנת התשע"ח 

תחושות של גאולה והודאה לרבש"ע על כל הטוב שגמלנו, ועל הזכות להיוולד בדור של 
, עוטפות אותנו בעת שכזאת. ומאידך, תקומה וגאולה, דור של התיישבות, צבא ושגשוג

דנו ית עוד לא ביממש בימים אלו דאגו אויבינו להזכיר לנו כי עוד לא הגענו ליעודנו, הר הב
 )עם כל הכבוד לדברי מוטה גור...(, ועוד ניצבים לפנינו אתגרים לא מעטים בגוף ובעיקר

 ברוח שהיא יסוד הכל.
הרב קוק זצ"ל בפתגמו לחודש תמוז חיבר בין ימים הללו בתקופת הגאולה לאתגרי החינוך 

, שאינם צריכים "מבין המצרים נגאל עם על ידי מורים חמושים בגבורה רוחניתבאומרו: 
שפה רוחנית אחרת, המאופיינת בגבורה הרב קוק תולה את הגאולה ב למקל חובלים".

 קשר של נועם, של שיח, של קרבה והעצמה. –רוחנית ובקשר אחר בין המורה לתלמיד 
הן בתוך הצוות  העמקת השיח החינוכיבשנה הקרובה בעז"ה נשים לנגד עינינו כנושא את 

כמה מאתגרי החינוך והצמיחה העומדים בפנינו . ננסה לברור יתוף התלמידיםוהן בש
 השיח האישי. נשתדל להעמיק ולחזק גם את , ולבררם יחדבשנת השבעים למדינת ישראל

הגברת  –כל זה כמובן יחד עם שאר משימותינו בין הצוות לתלמידים, ובינם לבין עצמם. 
ברור לי כי חיזוק השיח הקודש בחיי הישיבה ובבית המדרש, העצמת הלמידה ועוד. 

 והקשר יהוה מנוף לכל התחומים השונים. 
שינוי משמעותי העומד בפנינו הוא המעבר אל הפנימיה החדשה, ההולכת ומושלמת בימים 
אלו ממש. כל התחלה חדשה היא הזדמנות לשיח חינוכי במבחר סוגיות שמזדמנות לפתחנו 

בות הפנאי בפנימיה, היחס לרכוש, חיי חברה בתוך המחזור ובין מחזורים שונים, תר –
 . נקוה בעז"ה ששינוי זה יהיה לברכה ולצמיחה.סטנדרטים של נקיון ועוד

ואם בפנימיה עסקינן, הרי שזו הזדמנות להודות למנהל הפנימיה המסור איציק כהן, 
שנפרד מאיתנו לאחר שש שנים, וליצחק בן חורין, רכז החינוך החברתי בשנים האחרונות, 

של מסירות ונתינה ללא גבולות וללא שעות. נאחל בהצלחה לדותן זכריה, בוגר על שנים 
הישיבה, וליאיר גרשוני שיכנסו לנעליהם. ובנוסף, נודה לעמותת רוח הגולן והעומדים 

 בראשה שדחפו, גייסו והביאו לבניית הפנימיה החדשה.
יזנטל שיכהן אני שמח לבשר כי בשנה הקרובה יצטרף אלי להובלת הישיבה הרב חיים א

כסגן ראש הישיבה במקביל לתפקידיו כמחנך ורכז שכבה. בטוחני כי שותפותו תתרום 
 רבות להתפתחותה של הישיבה.

 ושני דברים לסיום,
ברצוני להזכיר כי החזקת מכשיר חכם מותנית בהתקנת סינון של רימון או נטספארק, לא 

השנה נעסוק בעז"ה חינוכית נאפשר להחזיר מכשיר כזה ללא סינון. מעבר לכך, במהלך 
 בחיים לצד המכשיר ואתגריהם. אני עדיין ממליץ למי שמסוגל להסתפק במכשיר טיפש...

וכמנהגנו מידי שנה, נפגש גם השנה בשבת הקרובה, פרשת מטות מסעי, כ"ח תמוז, לשבת 
ישיבה. שבת חשובה ומשמעותית למפגש וקשר של המחנכים והתלמידים. אנו מצפים 

 כולם בשמחה רבה.לפגוש את 
 זמנם יגיע...( –)המפגש לא כולל את העולים לכיתה ט' 

 המשך קיץ טוב,

 
 בברכה
 הרב מוטי פרנקו
 ראש הישיבה

 


