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 להלן מספר עדכונים חשובים, אנא קראו מכתב זה בתשומת לב.  

עשיתם לנו ביום על ההפתעה המרגשת ש ,םריהורים יק ,לכם בתודה גדולהנפתח 

ראשון האחרון, על הפרחים, הדברים החמים שכתבתם ועל התופינים שהבאתם לנו 

כהערכה לצוות המורים על עבודתו. לא מובן מאליו בכלל! מילות ההערכה והתודה 

שלכם מרגשות אותנו ונותנות לנו כח להמשיך להשקיע ולעשות מאמץ לקדם 

 ותפות.ולהצמיח את הבנים מתוך תחושת שליחות וש

של השנה ואנו שמחים שהצלחנו ללמוד בצורה  סיום השליש הראשוןאנו לקראת 

רציפה במשך שליש זה על אף שהקורונה עדיין אתנו ומקווים שנוכל להמשיך כך גם 

בעתיד. במהלך שליש זה חשנו היטב את השפעות התקופה הארוכה בה התלמידים 

יכר שדברים בהם היינו מורגלים היו בבית ולמדו מרחוק. יש לכך היבטים רבים ונ

ולקיים תהליך להעלות לשיח , בשנים רגילות אינם מובנים מאליהם ויש צורך לדבר

יש בכך אתגר חינוכי שלכאורה נראה שאין צורך להתעסק איתם. נושאים חינוכי ב

הן בהתנהלות היום יומית מול התלמידים והן שאנו מודעים אליו ומתייחסים אליו 

פת שלנו על הצרכים המשתנים והמענים החינוכיים הנדרשים בעת בחשיבה המשות

הזו. באם אתם יודעים או שומעים על נושא מסוים חינוכי או אחר הדורש התייחסות 

 שלנו, נשמח שתעדכנו את מחנך הכתה או אותי.

השבועות האחרונים היום עמוסים בלמידה אינטנסיבית ובהרבה מבחנים שהצטברו 

אנו מודעים לאתגר שהיה בכך לבנים. העניין נבע מאילוצי לוח  לשבועיים מרוכזים.

הזמנים שהושפע מהטיול השנתי ומחודש הארגון שאילצו אותנו לדחות את 

המבחנים לתקופה זו. יחד עם זאת יש חשיבות להתמודדות של הבנים גם עם 

מצבים של עומס התנסות חשובה בלקיחת אחריות על הלמידה ועל ההתארגנות 

לקראת מבחנים. חשוב שתעזרו לבנכם לקיים חשיבה רפלקטיבית על  הנכונה

גיע לשליש השני התקופה הזו, מה הצליח יותר ומה פחות כדי להסיק מסקנות ולה

 עם כוחות להמשיך ללמוד ולהתקדם. 

בי"ב בטבת יתקיים יום הורים בו תוכלו לפגוש את המחנך וצוות המורים ולשוחח 

שלישי זה. הודעה על לו"ז ליום זה תצא איתם על ההתקדמות של בנכם ב

 בנפרד. 

צוות המחנכים ואני בישובים השונים, עברנו  ביקרנו שבת הארגוןביום חמישי שלפני 

בסניפים ושמחנו לפגוש את הבנים במהלך ההכנות האחרונות לקראת השבת. ניכר 

 היה שהבנים שמחו על הביקור והמפגש המשמעותי מחוץ לחטיבה.  

 

 
 המשך בעמוד הבא//



 

 
 

 

 

על שם אילן  בתחרות החללגם השנה יש לחטיבה נבחרת תלמידים המשתתפת 

רמון. חבורת תלמידים מכל הכתות נפגשים ללמידה של נושאים שונים הקשורים 

בחלל בהובלת והנחיית בניהו כהן )המורה למדעים( ואחת למספר שבועות 

בא מתמודדת בשלב נוסף של התחרות. השבוע התבשרנו שהנבחרת עלתה לשלב ה

 בתחרות לאחר שצלחה את השלב הראשון. נאחל להם הצלחה רבה בהמשך!

מפי ינון כהן. ינון, תושב אבני איתן נכה  שיחה מרתקתביום חמישי האחרון שמענו 

צה"ל קטוע שני רגליים סיפר לנו על הפציעה ועל תהליך ההחלמה והשיקום הארוך 

 3כות הקשה. הוא נשוי עם שעבר. ינון חי חיים מלאים ושלמים על אף הפציעה והנ

ילדים, עושה סקי, גולש גלים, משחק כדורסל ורץ. המסר החשוב שינון העביר לבנים 

הדרך בה אתה תופס את עצמך ומחליט  ,ל אף האתגר והמרוכבות הפיסיתעהוא ש

להתגבר על הקשיים יוצרת את התודעה שלך ואת הדרך בה אתה חי. ניתן בקלות 

  י שבוחר להתמודד יכול להתגבר על כל מכשול. אבל מ להיכנע למצב הקיים

העצמה אישית, גיטרה, כלבים, )אופניים,  חוגי ההעשרהלאחר חנוכה נתחיל את 

בחטיבה  בסיום הלימודיםבימי חמישי בערב. התלמידים יישארו משחקי כדור( 

. לאחר מכן יאכלו ארוחת ערב בחדר האוכל של 16:00-17:15ויצטרפו לחוגים ב 

 יעלו להסעות הביתה.  17:45בהישיבה ו

של תמר שנה הבאה בשיח ב 'מעבר לכתה טתהליך ההכנה לבכתות ח התחלנו את 

, מהי בחירה ההיועצת והמחנכים על הנושא. הוסבר לתלמידים על תהליך של בחיר

כרות שלי )התלמיד( עם עצמי. חלק מהתלמידים יאמיתית ואיך בוחרים, בדגש על ה

יכונית שאנחנו חלק ממנה ואנו שמחים על כך. יחד עם ממשיכים ללמוד בישיבה הת

יכירו לעומק את הישיבה ויבחרו  ישת"חזאת חשוב לנו שגם התלמידים שממשיכים ב

להמשיך ללמוד בישיבה. בנוסף,  כחלק מהתהליך אנו רוצים להכיר לתלמידים 

מקומות נוספים. לאחרונה התלמידים פגשו נציגות מישיבת מירון שבאו לספר על 

עצמם ובתקופה הקרובה יגיעו לחטיבה נציגים של מוסדות לימוד נוספים מהגולן 

( על מנת לחשוף ולהכיר לתלמידים את המוסד החינוכי )אלב"ש, תמר, רגבים בגולן

שלהם. אנו רואים בתהליך זה חשיבות גדולה כדי לאפשר חשיבה רצינית ומעמיקה 

חשוב מאוד שגם ם לו ביותר. לבחירת המשך דרכו של בנכם במוסד חינוכי המתאי

אתם ההורים תקיימו שיח עם בנכם על המשמעות של הבחירה להמשך דרכו ועל 

ההרשמה למוסדות החינוך התיכוניים נעשית למוסד אותו הוא בוחר.  ושלההתאמה 

 באופן מקוון ובהמשך נודיע לכם פרטים על הדרך והזמן לעשות זאת. 

. במסגרת תכניות חינוכיותלאחר חנוכה יתחילו לפעול בחטיבה עוד מספר  בעז"ה

וקבוצת  אומנות לחימהשל ת ותכנית שילוב והכלה מספר תלמידים ישתתפו בתכני

העצמה חברתית לחיזוק הביטחון העצמי וכישורים חברתיים. צוות המחנכים אמון על 

 הפניית התלמידים לקבוצה המתאימה. 

 

 
 המשך בעמוד הבא//



 

 
 

 

תכנית של השנה המחנכים יעבירו בכתות שעורים במסגרת  במהלך השליש השני

תכנית מובנית העוסקת בנושא ההתבגרות בדגש על התבגרות מינית. שהיא  עלומים

צוות המחנכים יקבל ליווי והדרכה מצוות התכנית ויעביר את התכנים במספר יחידות 

מפגשים גם בכתות. הליווי המקצועי של צוות התכנית ייתן מענה למחנכים לאורך ה

לדברים שיעלו בשיח שיהיה בכתות. אנו נעדכן אתכם סמוך לתחילת התכנית בפועל 

 מעורבים בשיח חשוב זה.תהיו כדי ש

עם הפסיכולוגית  מפגשי הדרכה רשת רוח הגולן מציעה להורי התלמידים ברשת

והרב אברהם ליפשיץ. המפגשים מתקיימים בזום. מומלץ בחום  אילנה סטרובינסקי

 בקובץ המצורף. והרשמה לסדרת מפגשים זו. פרטים  להצטרף

של חנוכה" מדוע נר ביחיד לא  נרבברכת הדלקת נרות חנוכה אנו מברכים "... להדליק 

נרות? הרי אנו מדליקים מספר נרות. במובן הפשוט הברכה היא על עיקר המצווה שהיא 

ו מסביר לנו את להדליק נר אחד בכל יום. הרב קוק בדבריו בעולת ראי"ה על ברכה ז

נשמה מיוחדת בעם ישראל שמביאה לעולם את הגוון המיוחד  -המשמעות שיש לכל נר  

שלה ויחד עם שאר הנרות מביאים את האור השלם של כל ישראל. החובה להכיר בכך שכל 

אחד הוא נשמה מיוחדת, אור מיוחד מביאה אותנו להכיר במקומו וחשיבותו של כל אחד 

ק מהאור הגדול והאיתן של כלל ישראל שביכולתו מתוך אחדות של מאתנו ומכך שאנו חל

כולם לגרש את החושך. מתוך ההכרה בברכה על כוחו של כל נר בעם ישראל אנו באים 

 להכרה שבעוצמת החיבור של כל הנרות. 

מאחל לכולנו שנזכה להכיר בייחודו וחשיבותו של כל נר ונר ומתוך כך להאיר 

 חד את עם ישראל והעולם כולו.באור גדול של כל הנרות י

    

 

 

 


