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 הורים יקרים שלום וברכה,
אנו נמצאים בתקופה מיוחדת בשנה הנקראת על שם ההפטרות שאנו קוראים בשבתות אלו "שבע 

". אחרי קריאה על נבואות קשות על חורבן ונפילה של עמנו אנו מגיעים לקרוא שבע דנחמתא

 הפטרות מאחרי תשעה באב ועד לראש השנה את דברי הנחמה של הנביאים.

"האבודרהם" )ר' יוסף דוד אבודרהם כתב ספר הלכה, מנהגים ופרושים על התפילה( מסביר שסדר 

הוא לא מיקרי אלא יש בהם סדר פנימי וכביכול מתקיים "שיח" בין ההפטרות. בשבת  ההפטרות

קראנו את דברי הנביא המפורסמים: "נחמו נחמו עמי", הקב"ה מנחם אותנו בכפליים, והנה ואתחנן 

"ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני",  מתחילה ההפטרה במילים:שבת, אותה קראנו בבפרשת עקב, 

הנביאים אלא מבקשים מה' שהוא ת אל אומר לרבש"ע שאנו לא מסתפקים בנחמכביכול עם ישר

רוצים את נחמת ה' עד שהנביאים אומרים כלפי ה': "עניה סוערה לא אנו עצמו יפעל את הגאולה. 

, עם ישראל ממאנים בנחמתנו ומבקשים שאתה הוא שתגאלם, ת ראה(נוחמה" )כך נקרא בהפטר

)הפטרת שופטים(, אחרי כן מתואר תהליך  אנכי הוא מנחמכם" עד שהקב"ה מבטיח ואומר: "אנכי

ההתעוררות והחזרה של עם ישראל לעצמו, לכוחותיו מכח אור ה' המופיע בנו "קומי אורי כי בא אורך 

וכבוד ה' עליך זרח" )הפטרת כי תבא(, עד שאנו מגיעים למקום של שמחה בה' "שוש אשיש בה' 

 . תגל נפשי באלוקי" )הפטרת ניצבים(

שלנו את "ג' דפורענותא",  המתוך המבט הזה אנו יכולים לומר שאנו, עם ישראל, חווינו בהיסטורי

את המאורעות הקשים שהיו לנו לאורך השנים, ועתה אנו נמצאים בתוך התגשמות דברי הנחמה 

 של הנביאים. הקב"ה מנחם אותנו, מסייע לנו ומאיר לנו פנים בגאולה. 

האישי והלאומי ירד בעקבות  חקלה עבור אנשים רבים, ולעיתים המצב רוהשנה האחרונה הייתה לא 

שלא בוחן  אחרמגיפה הקורונה, האסון במירון ועוד. ברגעים אלו יש להביט על המציאות מתוך מבט 

הסוקרת  האת המציאות רק לפי מה המתרחש כאן ועכשיו, אלא מרחיב את המבט לפרספקטיב

ק אנו נמצאים בתקופה נפלאה של הארת פנים וסייעתא דשמיא שנים רבות. בראייה כזאת, ללא ספ

 גדולה, של פריחה במובנים רבים של עם ישראל בארצו.

נתפלל שהשנה הבאה עלינו תהייה מבורכת, תוסר המגיפה מעלינו ומעל העולם כולו ונתבשר 

 בבשורות טובות.

 הערכות לשנה הבאה: •

בישיבה, אך מבינים שאין הדבר תלוי רק בנו אנו נערכים לשנה מליאה ורגילה של לימודים 

, ומגיפת הקורונה יכולה להכתיב לנו מציאות בה נאלץ לפעול גם בלמידה מרחוק. כחלק וובהיערכותנ

, דבר אנו מבקשים מכלל התלמידים להגיע לתחילת השנה מחוסניםמההשתדלות שלנו ושלכם 

וגעת פחות באנשים מחוסנים וכך לא שיקל עלינו מאד להתמודד עם תופעה של עליה בתחלואה, הפ

 תופר שגרת הלימודים בישיבה. 

באם נידרש לפעול אחרת על פי הוראות משרד החינוך, וללמד מרחוק, אנו יודעים לעשות זאת, כפי 

 שעשינו כשנדרשנו לכך בשנה שעברה, וכך נעשה גם השנה. 

הדבר הנכון עבור התפתחות  אנו שואפים מאד ונעשה כל מאמץ כדי ללמד מקרוב, מתוך ההבנה שזה

 התלמידים בכל המובנים, כמובן תוך הקפדה על בריאותם ושלומם. 

 /המשך בדף הבא/                                                                                 

 

 



 

 
 

 פתיחת שנת הלימודים: •

 ( 31.8) אלול תשפ"איתחילו את הלימודים ביום שלישי כג'  'כיתות ט

 )הזמנה תישלח בהמשך עם זמנים וסדר יום מפורט(

 .12:00, בשעה (1.9) אלול תשפ"אב יתחילו את הלימודים ביום רביעי כד' "י-כיתות י

 . פרשת ניצביםישיבה, שבת  בשבתבעז"ה נפתח את השנה 

 חטיבה עליונה/נכם מוזמנים לעיין באתר הישיבה )לעדכון בתוכנית השנתית של שבתות הישיבה ה

 (.מערכת ומבחנים

 שימוש בטלפונים חכמים )סמאטרפונים(: •

אנו בישיבה מאפשרים להשתמש בטלפון חכם, ומכירים את הצורך ואת מה שניתן להפיק ממנו. יחד 

ים עם זאת אנו מבינים גם את הבעייתיות בשימוש לא מבוקר בו. אין מדובר רק בסינון מפני תכנ

שאינם ראויים אלא גם בזמנים בשעות ובמקומות שבהם תלמיד נדרש להיות בריכוז ולא עם עין 

 אחת בספר הלימוד ובעין השנייה בצפייה להודעה, אנו נשתדל להתקדם בענין זה בשנה הבאה.  

)רצוי שההתקנה תיעשה בסיוע  אנו דורשים מכל תלמיד להתקין תוכנת סינון על מכשיר הטלפון

 ההורים, והורים שמתקשים בעניין יכולים לפנות לצוות החינוכי ואנו נסייע בדבר(. 

מומלץ להתקין סינון של אחת מהחברות המתמחות בעניין: חברת נטספארק או רימון )מצורפים 

 (tsparkmobile.comwww.ne  www.smart.rimon.net.il :הקישורים לנוחיותכם

 מתחדשים: •

אנו מתרחבים השנה ופותחים ארבע כיתות ט'. לאור זאת מצטרפים לצוות המחנכים שני מחנכים 

ם על הרב מאיר מימון והרב אמציה מאיר. אנו מאחלים להם בהצלחה רבה ומברכים אות -חדשים 

 הזכות לחנך תלמידים ובחורים בישראל.

אנו משתדלים לשפר את דרכי ההוראה ואמצעי ההוראה משנה לשנה ובקיץ נמשיך ונקדם את מערך 

 התקשוב של הישיבה. 

 תודות:

כאן גם המקום להודות ולהוקיר את כלל הצוותים שעמלים בכל השנה כדי לקדם את הישיבה בכל 

חברתי, לצוות הפנימיה ומנהלה, למזכירות, לצוות הספרייה, לאב הבית התחומים. לצוות חינוך 

וצוותו, צוות התחזוקה, לאנשי התקשוב, לצוותי המורים השונים, לצוות הייעוצי והטיפולי, ולצוות 

 המחנכים המסור.

 תודה גדולה לאופיר בן אילוז מנהל התיכון על הובלה מקצועית וברוח נעימה של כלל לימודי התיכון. 

להצלחת  על עשייתו הברוכה, מנכ"ל עמותת "רוח הגולן"הזדמנות להודות למר גבריאל חמו, 

על התמיכה והסיוע בכל  ,ולעמותת "רוח הגולן כולה ולעומד בראשה הרב יגאל אריאל ,הישיבה

  רש. הנד

 בברכה מרובה, ובשורות טובות

 הרב חיים איזנטל 
 ראש הישיבה 
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