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נפגשנו לא מזמן בשבת לך לך לשבת הורים 

ומאז הספקנו ב"ה לחוות תקופה משמעותית ונעימה, 

פעילויות חיי פנימיה, יחד עם  ימודיםטובה של שגרת ל

שבנכם אני מבקש לתת לכם טעימה קטנה מהאווירה לקראת סיום שליש א'  וחוויות חשובות.

 חי וצומח בה, ולעדכן ולשתף אתכם בנעשה בישיבה.

היה נחמד וגם זכינו השנה ששבת ההורים תהיה בכתה י' ולא בכתה ט' כבכל שנה. 

, מאמץ בגרותלגלות הרבה  שכבהלהתחיל את 'אחרי החגים' בעשייה שדרשה מהמוצלח 

שיקפה  מאידך,להם לאן הם מסוגלים להגיע בעבודה משותפת ו הראתהאחריות, עשייה שגם ו

  .כיחידים וכשכבה מקומות שדורשים מהם עדיין להתקדם גם

התחלקו לצוותים שונים ועמלו רבות לפני השבת ובמהלכה כדי שתחוו את האירוח החבר'ה 

שותפות של הירתמות והלראות את ה משמחהיה  .ואנו מקווים שאכן כך היה.. בצורה נעימה

חווינו ב"ה שבת עמוסה  הבנים ובעיקר שהכל נעשה באווירה חברית, שמחה ומפרגנת.

לימוד הורים , בן, סיור למאגר-סעודות, שירה, הצגות ופאנל, שיח הוריםתפילות,  –ומשמעותית 

השותפים הרבים הצוות ולכל אני מבקש להודות לכל . ועוד הרקדה, הבדלה מוזיקלית, ובנים

עד  על הטירחה וההשקעה המרובה והחשיבהובייחוד לאם הבית ירדנה , השבתבהצלחת 

על ההגעה והשותפות, ועל האווירה המפרגנת תודה גם לכם ההורים . לפרטים הקטנים

 �� ...הם יודעים לעשות הכל –שאם צריך עזרה בבית מהיום חשוב שתדעו . והנעימה

מסגרת השעות של כתה י' )במיוחד לאחר שנת קורונה(, המבחנים לקראת סוף 

 –השליש לצד הרצון והצורך בחיי חברה פעילים בנוסף לעשייה והדרכה בסניף 

דורשים מהתלמידים להסתגל לכך מבחינה טכנית ונפשית. בעליית מדריגה זו יש בעיני ערך 

 סומת מאדם בוגר להתמודדות עם עשנדרש חשובה יכולת מפתחתבפני עצמה, בכך שהיא 

 וניהול חיים מגוונים ועשירים בצורה נכונה.  וריבוי משימות

נראה שרוב התלמידים לומדים להתמודד עם הדרישות הלימודיות, אולם חלקם עדיין מתקשים 

הן בנוגע ללמידה למבחנים ועשיית מטלות והן בהקפדה  –באיזון נכון בין חיי החברה ללימודים 

על שעות השינה, מה שמוסיף לתחושת העומס והעייפות. אנו משתדלים ברמה הכיתתית נכונה 

והאישית לעזור לתלמידים לבנות כלים ואחריות, מקפידים על שעת הכניסה לחדרים ונמצאים 

בשיח מתמיד על כך. בעז"ה לאחר חנוכה ניעזר גם ביוסי יפה, ממורי הישיבה הותיקים, שידריך 

 . זמןהניהול נכון של ן למידה ואת התלמידים על תכנו

 

 

נערך בישיבה בוקר ייחודי בנושא יחס התלמידים לרכוש הישיבה. הבוקר נולד שבועות  3לפני כ

לאורך שנים  שלצערנו נוכח על סדר היום הישיבתי , נושאמצורך חינוכי שלנו לעסוק בנושא זה

רבות אך לא מספיק מדובר חינוכית עם התלמידים. הרב חיים הוביל מהלך ובו נטלו חלק צוותי 

החינוך של הרמים והמדריכים וגובשה קבוצת תלמידים מובילה מהשמינית והשביעית שנטלו 

 /המשך בדף הבא/



שהוקם באמפי על ידי אורי  חלק בחשיבה והוציאו לפועל את הבוקר הזה. קדם לבוקר זה מיצג

מרחבי הישיבה, תמונות של הרס וחשבוניות של תיקונים שצולמו  חפצים שבורים , שכללוביד

היקף התופעה והצורך בשינוי המחיש לתלמידים באופן ויזואלי את  בהגדלה. המיצג המטלטל

משמעות הנזקים מהצד הכלכלי, ואת המראה המכוער ועלויות התיקונים הגבוהות את  המצב,

של ההרס שהרבה פעמים אמנם נעשה מרשלנות ולא מכוונה תחילה אך הוא תוצאה של יחס 

דיון שגורר רשלנות כזו. במהלך הבוקר התחלקה הישיבה ל מכבד ביחס לרכושלא מספיק 

כזו הונחתה על ידי  שולחנות עגולים במרחבי הבניין וכל קבוצהבקבוצות רב שכבתיות סביב 

או ר"מ כשהדיון נסוב על שיקוף המצב לפי ראות עיני התלמידים \תלמיד מקבוצת החשיבה ו

בקבוצה, חשיבה אודות הגורמים למצב ומחשבות מעשיות כיצד ניתן לקדם את הישיבה ליותר 

לאחר אכפתיות. כל קבוצה הציגה מסקנה מעשית אחת במליאה ישיבתית שהתקיימה באמפי 

צוות התלמידים הייעודי יחד עם אנשי הצוות ימשיכו לפתח את המהלך החינוכי לתיקון ן, והדיו

 המצב בהתאם למסקנות שעלו בשיח הישיבתי. 

 מאמינים שהעלאת הנושא תביא להפנמתו ע"י התלמידים ולשיפור ביחסם לרכוש.מקווים ואנו 

 

הבנת  –העמקה בנושא 'תורה' בבוקר בעת המחנך שבחודשיים האחרונים עסקנו ב

הקשר המהותי של עם ישראל לתורה, חשיבות לימוד תורה וההבדל בינה לבין לימודי חול, 

  .מהתלמידים לובשאלות אקטואליות ובנושאים שע סקנוכמובן גם ע לימוד גמרא ועוד.

עסקנו גם בהלכות שמיטה. חלק ניכר מהלימוד התבסס על הסרטונים המצוינים של הרב יוסף 

צבי רימון ועל כך אנו מודים לו. סיכמנו את הלימוד במבחן מסכם על הלכות שמיטה, ולפני 

החשיבות והזכות לעסוק בהלכות אלו. הרב רימון נענה המבחן הרב חיים דיבר איתנו על 

   .קישור לסרטוןמצ"ב טון ברכה קצר לתלמידי המחזור. לבקשתנו, והפתיע בסר

 

לכנרת.  בליל ט"ו חשון ניצלנו את הירח המלא ויצאנו בהפתעה לטיול רגלי מחספין

לאחר שהיו מונחים במעטפה בתוך התיק.  ,במהלך ההליכה התלמידים התנתקו מהטלפונים

מטר האחרונים עשינו בריצה של כל  500-את השעות הליכה הגענו אל הכניסה לחוף כינר ו 6

נבו המדריך יחד עם צוות תלמידים חיכה לנו  שם ,עייפים ומרוצים . סיימנו כמובן בכנרתהמחזור

 תה חם וקרואסונים. היה מאתגר, מגבש ומהנה. בשפינקו 

בשבת חיי שרה אורח השבת היה הרצל ניקר, איש חינוך מהיישוב עלי, ששיתף אותנו בסיפורו 

 האישי של חזרה בתשובה, בחירה בטוב וביכולת להיות בתנועה מתמדת של התקדמות.

ש ישיבת ההסדר התקיימה התוועדות עם הרב אייל יעקובוביץ, ראבערב ראש חדש כסלו 

עשרות תלמידים מהשכבות השונות ישבו יחד כשעתיים באווירה של דיבוק חברים, בצפת. 

לשירה, ניגון ושמיעת דברי חסידות שפותחים את הלב להתקדם בעבודת ה' ובתביעות של כל 

 אחד מעצמו להיות קצת יותר ממה שהוא עכשיו.

. התפעלנו מאד לראות את בעשייה בסניפיםבמהלך חודש הארגון היו רוב התלמידים עסוקים 

המסירות וההשקעה של התלמידים בחודש ארגון תוך שהם שומרים )בגדול..( על רצינות 

למידה טובה. בלילה הלבן בסיום חודש הארגון יצאו הרמי"ם ונתנאל המדריך לבקר ווהתמדה 

 מקרוב בחלק מהסניפים ולפנק את המדריכים העייפים בד"ש מתוק מהישיבה.

עשינו בוקר  שיעורי הבוקרשינינו קצת אווירה באחד הבקרים ובמקום  ביום רביעי לפני שבועיים

 כיתה. החבר'ה הכינו פעילות ומשחקים, וארוחת בוקר עשירה ומפנקת.

פעילות שעניינה הוספת אור, וביל צוות הפנימיה יחד עם השמינסטים האחרון ה בליל חמישי

'ערב מאירים', של  –ומגוונת  פעילות מושקעת המיונתינה. התקיחסד לימוד תורה, בדגש על 

https://drive.google.com/file/d/1RkuSg6KVbCSvW9XnU1a4Qe9XGxEPl-6V/view?usp=sharing


: בניית פינות ישיבה למועדונית לילדים בסיכון, שימוח קשישים בקצרין, חלוקת מגוון פעילויות

 צ'ופרים לחיילים, לימוד בחברותא עם אנשים מבוגרים ביישוב, שיעורי תורה ועוד. 

 ר החדש' בעבודה בכרם על יד תל פארס שבגולן. להתנדבות עם 'השומבבוקר יום שישי יצאנו 

 בגבורה, שיתפו אותנובשבת האחרונה, שבת וישב, נפגשנו עם אליעזר ושרה רוזנפלד ש

בפשטות ובפתיחות בסיפורם האישי, ששוזר אובדן וכאב גדול לצד תעצומות אמונה מופלאות 

 וכוחות נפש ואמון בטוב בצורה מעוררת השראה.  

בן שיש ו. כמבחלק מהאירועים שותפות התלמידים הייתה חלקית ואפילו קצת מאכזבתאציין ש

הרבה סיבות טובות למה לא להשתתף ואין כאן המקום לדון בכל מקרה מתי נכון לוותר ומתי 

לא פעם תלמידים נקודה מהותית, שחשוב שגם אתם תהיו מודעים לה:  ציגחשוב לי להלא, אבל 

ת המוקד העיקרי בלימודים, ואת העשייה החברתית כדבר שאפשר וגם הורים נוטים לראות א

די בקלות לוותר עליו לטובת דברים חשובים או סתם אם לא מתחברים. אנו כצוות, רואים את 

, ייחודיות של הישיבהבעשייה החינוכית ובחלק מהותי ביותר כהפעילות החברתית המגוונת 

, לפעמים אפילו במחיר של ויתור על עליה ולכן ממליצים להתאמץ על ההשתתפות ולא לוותר

אבל כל פעילות )כמעט( היא משמעותית ומוסיפה  פותהשתת תלא בכל פעילות יש חוב .למידה

 תהיו שותפים לכךנשמח שגם אתם ההורים יצירת האופי המחזורי. לבניין האישיות הפרטית וב

ולתרום בכך לעצמו ף כמה שיותר שותלא לוותר, להיות  בןאת ה ובמידת הצורך תעודדו

 ולשכבה.

 

מעבר לחוגים הקבועים, בכל שבוע מתקיימת בפנימיה תכנית בית מדרש הכוללת שיעורי 

 מדריכים ופינת קפה מושקעת לטובת הלומדים. 

כמעט בכל שבוע המדריכים עושים באחד הערבים פעילות כיתתית, בנוסף לערבי חדר ושיחות 

 , סרט עם דיון, ערב משחקי קופסה ועוד..התקיים ערב פויקהאישיות. בחודש האחרון לדוגמה 

. התלמידים צפו במשחק סימולטני שבוע השחמט בהובלת הספרייהבשבוע שעבר התקיים 

של עשרות תלמידים מול אמן השחמט אסף סופר. במהלך השבוע התקיימו תחרויות שחמט 

 –אנו מברכם את תלמידי השכבה טורניר השחמט המסורתי. יימו בשהסתבין התלמידים, 

 צוריאל מזרחי שזכה במקום הראשון וטל שטמלר שזכה במקום השלישי בטורניר. כל הכבוד!

הן הן בהגעה לחדרים בשעה הנדרשת, אנחנו עסוקים לא מעט בייצוב המשמעת בפנימייה, 

בהקפדה והן  , הן ביחס ראוי למדריכים ולשכנים ממחזורים אחריםבניסיון לנרמל שעות שינה

ישנם תלמידים שנראה שטרם הפנימו את הנדרש מהם  על ניקיון וסדר שיאפשרו חיים נכונים.

אנו משתדלים לפעול גם  חלקם הוזהרו וחלקם כבר הורחקו לתקופה מסוימת מהפנימיה. –

מבצע ניקיון תחרותי בין החדרים, חלק מכך לדוגמה מתקיים כ -ב'סור מרע' וגם ב'עשה טוב' 

 עם הרמים והמדריכים.שיח מתמיד בנושאים אלו וכן 

 

את נר ראשון של חנוכה נחגוג בהדלקה בבתי הרמי"ם ובמסיבת חנוכה ישיבתית. ביום שני 

לישיבה  בעז"ה לקראת הצהריים נצא לחופשת חנוכה, לאחר בוקר לימוד בנושא החג. נחזור

 ות וצמיחה.ג' טבת, להמשך חורף של התקדמביום שלישי רעננים ומלאי כוחות 

 

 

 

 /המשך בדף הבא/



 

 –מצרף לקינוח, כהשראה וכתפילה, את מילות השיר היפה והרלוונטי כ"כ של חנן בן ארי 

 הילדים הללו:

 

 הנרות הללו אנו מדליקים

 כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים,

 בהם את השמן ולהיטיב הפתילותאפשר לשים 

 אבל משם זה רק תפילות.

 

 הילדים הללו אנו מגדלים

 וזה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים,

 צריך לשמור מפני הרוח ולשמור על עירנות

 …אבל משם זה סבלנות

 

 ואין לנו רשות להשתמש בהם )להתאכזב מהם(

 רק לאהוב בלבד

 -ולהתפלל לנס, כמו בימים ההם

 הזה )בסבך הזה(.בזמן 

 

 אז מנסים בתוך הבית להוסיף עוד אור

 אבל בחוץ החושך נהיה שחור משחור

 וסימני השאלה צפים ועולים,

 ומבלבלים.

 

 ובחיוך שלהם מתגלות כל התשובות

 שלמעלה מן הזמן הן כבר היו כתובות.

 יש כד קטן חתום בחותם של כהן גדול,

 -הוא לא ייתן להם ליפול

 גדול.יצא ממנו אור 

 

 ריבונו של עולם, בורא מאורות ואדם.

 עזור לנו להבין עד כמה גדולים ומאירים הנרות שנתת לנו.

 -ותן בנו הכח לאהוב אותם ללא תנאי, ולהיטיב עימם ואותם

 שיוכלו לעמוד איתן מול רוחות עזות הנושבות בחוץ.

 שידעו הם עצמם, שכל אחד ואחד מהם

 יכול להאיר עולם.

 

 

 

 


