
 

 
 

 תשפ"א באלול כ"ובס"ד, 

02/09/2021 

 

 

 הורים יקרים שלום ואור.

 

 שנת הלימודים תשפ"ב נפתחת היום בשמחה ובתפילה.

אנו שמחים לשובם של התלמידים לאחר חופשת הקיץ ומתפללים שנזכה השנה לשגרה ברוכה של 

 נוכחות בישיבה ובפנימייה.

 ום המערך הפנימייתי של הישיבה.חופשת הקיץ שחלפה הוקדשה כבכל שנה להתארגנות ולקיד

במהלך החודשים האחרונים, קלטנו מספר מדריכים חדשים ואף קיימנו ימי הכשרה מרוכזים 

שכללו סדנאות והרצאות חשובות הקשורות בחינוך ובגיל ההתבגרות, גיבוש צוות, ישיבות עבודה 

 ועוד.

 טבית ומתפללים שאכן כך יהיה.אנו מאמינים שצוות הדרכה איכותי הוא ערובה לעבודה חינוכית מי

 2אימהות בית,  3מדריכים,  11נכון להיום צוות הפנימייה שלנו כולל מנהל פנימייה, רכז הדרכה 

 אנשי תחזוקה, אחות, אחראי ניקיון והגינה ואחראי רכש.

 בסיום המכתב תמצאו את חלוקת הצוות לשכבות השונות ומספרי טלפון של הצוות.

חינוכי של הישיבה ומהווה  –השלמה חינוכית חשובה למערך הלימודי  מאחר והפנימייה מהווה

מעין תחליף לבית חשוב שתראו בצוות הפנימיה כתובת לכל עניין חינוכי או אישי שיכול לסייע 

 לבנכם ותרגישו נח לפנות בכל עניין, שאלה או בקשה.

מיות, הוחלף ציוד במסגרת ההכנה לשנת הלימודים עברו הפנימיות צביעה כללית של כל הפני

 שבור ותוקנו כל הליקויים שבאופן טבעי נוצרים במהלך שנת הלימודים.

 ₪ 120,000מעבר לכך, בפנימיית י"א הוחלף כל הריהוט, הארונות והספריות בעלות כוללת של 

 כמו כן המועדונים חודשו ובקרוב יותקנו שני מטבחונים חדשים בשני מועדונים.

מרכז למידה שפועל מידי ערב ומאפשר מתן  –יה את "המחרשה" בשנה שעברה פתחנו בפנימי

מענה לימודי כמו סיוע בשיעורי בית, הכנה למבחנים ותרגול בתוך הפנימיה. בשנה שעברה פעלנו 

 בחדר זמני ובימים אלו מסתיימת הקמתו ואבזורו של חדר ייעודי ובו ריהוט ואווירה מותאמים.

תי, הוחלפה התקרה כולה, הותקנה מערכת תאורה חדשה גם בגזרת חדר האוכל חל שינוי משמעו

 ווילונות חדשים נפרשו על פני כל החלונות.

זוהי הזדמנות חשובה להודות לעמותת "רוח הגולן" על ההשקעה המרובה ברווחת תלמידנו, 

 בניכם.

יום, חשוב לנו להדגיש כי כחלק מה"אני מאמין החינוכי" שלנו אנו רואים את הפנימייה לא רק לס

כמקום שנותן מענה לצרכי המגורים של התלמידים אלא אף ובעיקר מקום להתפתחות חינוכית 

ואישית המחנך לערכים משמעותיים ואישיים. לאורך השנה מתקיימות במסגרת הפנימייה פעולות 

ות ומשמעותיות שכוללות פעולות של מדריכים, מבצעים שונים ופעילויות ערכיות רב חינוכיות רב

 שכבתיות.

בין הערכים האישיים שאנו מחנכים אליהם חשוב למנות גם את השמירה על הרכוש, מניעת 

ונדליזם, הגינה אישית ועל סדר וארגון. אימהות הבית והמדריכים עמלים עם התלמידים על נקייון 

י פעם אף בודקים את מצב ניקיון הציוד האישי כמו מצעים, מגבות וכד'. אנא סייעו לנו בכך יומי ומיד

 ובדקו מידי פעם שהציוד השונה מגיע הביתה לכביסה.

 מקווים שנזכה יחד לשנה מלאה בעשייה משמעותית וברוכה.

יתקבלו  מזמינים אתכם ליצור קשר, לשתף, לשאול ולבקש בכל עת. )גם דברי חיזוק ומילה טובה

 תמיד בברכה(

 רצ"ב מספרי הטלפון של אנשי צוות הפנימייה בדף הבא:

 

 שנה טובה ובריאה לכם ולבני משפחותיכם
 מנהל פנימייה וצוות הפנימייה –דותן זכריה 



 

 
 

 

 

 

 

 

 צוות פנימייה תשפ"ב

 

 

 

 

 

 0548117815 דותן זכריה מנהל פנימייה

 0556651727 אורי ידוב רכז הדרכה

 0545465492 סוזי אלי אחות

 כתה ט'

 0544378797 קטי וויצמן אם בית 

 הראל מולד מדריכים 

 הילל קלרמן. 

 תומר כספי. 

 אריאל כצנלסון

0507745155 

0544594122 

0523960979 

0546209309 

 כתה י' 

 0545380714 ירדנה בראל אם בית 

 נתנאל פנש מדריכים 

 נבו ינאי

0545757711 

0507776297 

 כתה י"א

 0506711771 דקלה שוורץ. בית אם 

 דביר שחר מדריכים

 יחזקאל )חזקי( אפרתי

 יאיר גרשוני )עולים(

0526560709 

0556652323 

0585646868 

 כתה י"ב

 0544378797 קטי וויצמן  אם בית

 אלירז טרבלסי מדריכים

 רועי ארקש

0545919808 

0542026357 


