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גלגלי השגרה נעים ב"ה ,ואנו חווים ימים רציפים של עשייה חינוכית ולימודית שבהם 

ברצוני לשתף אתכם במה שעבר על בנכם  נבנית הקומה העיקרית של התלמידים.

 בחודשים האחרונים ולספר על המתוכנן בהמשך.

צירת מעגל חברים חדש, התאמה לרמה כיתה ט' מאופיינת כשנת התאקלמות, י

הלימודית הנדרשת והתרגלות לחיי פנימייה ולשהייה מחוץ לבית. אנו מרגישים 

 שהתלמידים עשו כברת דרך משמעותית בחודשיים האחרונים בכל התחומים.

אפרוש לפניכם את אשר נעשה לפי סדר היום ולאחר מכן אזכיר אירועים יחודיים 

 ים:שחווינו בחודשים האחרונ

, פונים התלמידים לניקיון 7:00לאחר תפילת שחרית, המתקיימת בכל יום בשעה 

 החדרים בפנימייה ולאחר מכן לחדר האוכל לארוחת בוקר.

שיעור זה הוא השיעור הראשון הפותח את היום. בשיעורים אלו  –שעורי אמונה 

מגוון המחנכים נפגשים עם כל תלמידי הכיתה. בכוונתנו לעסוק בשיעורים אלו ב

 נושאים:

שאלות בענייני אמונה שהתלמידים מעלים או  -הלכות שמיטה . אמונה -הלכה

 שנראה לנו נכון שצריך לעסוק בהם ופרשת שבוע. 

השנה אנו לומדים את מסכת סנהדרין. התחלנו ללמוד לפי חלוקה  – שעורי גמרא

בקצב לקבוצות על מנת לאפשר לכל תלמיד ללמוד בקבוצה בה הוא יוכל להתקדם 

ובצורת הלמידה המתאימה לו, ישנן קבוצות בכיתות, ישנה קבוצה קטנה וישנה 

  קבוצה בבית המדרש.

לאחר מבחנים במתמטיקה, אנגלית ומדעים שובץ כל תלמיד על פי  -לימודי תיכון

רמת הלימוד שאובחנה על ידי צוות המקצוע כמתאימה ביותר לרמתו. ברצוני לציין כי 

מאוד ויש להם ניסיון רב באבחון רמת התלמידים, אולם יחד  צוותים אלו מקצועיים

עם זאת לפעמים ישנם טעויות ואם אתם חושבים שבנכם עדיין לא שובץ ברמה 

 המתאימה לו הנכם מוזמנים ליצור קשר ולשוחח על כך.

 
 המשך בדף הבא//



 

 
 

שבוע בשעות אחר מעגלי שיח קבוצתיים המתקיימים עם המחנכים בכל  -מעגלים

הצהריים. מעגלי שיח אלו מתקיימים בקבוצות קטנות יחסית כאשר כל כיתה מחולקת 

לשלוש. אלו מפגשים נעימים )לא רק בגלל הכיבוד( המזמינים לשיח אמיתי ועמוק 

ומאפשרים הכרות קרובה ללא ציניות. מפגשים אלו יעסקו במשך השנה במגוון 

גיל  –בחברה, לחץ חברתי / קבוצתי ומיניות הסתגלות, הטרוגניות נושאים כגון 

 ההתבגרות.

 

בימים ראשון שני ורביעי מתקיים סדר ערב. בזמן זה כל אחד יכול לבחור  -סדר ערב

על פי רצונו האישי את החלק שלו בתורה. ביום ראשון מתקיימות חברותות של 

ם תלמידי תלמידי השכבה עם תלמידי השמינית. לימוד זה יוצר קשרים משמעותיים ע

 הישיבה הבוגרים. 

חיי הפנימיה מלאים בתוכן ועשייה. ישנם חוגים רבים, ישנן פעילויות של  -פנימייה 

המדריכים ושיעורי ערב. אנו קוראים לתלמידים להיות שותפים בפעילויות אלו מחד 

ומאידך לדעת לאזן ולקחת אחריות על החובות הלימודיות שלהם. ישנו חדר מיוחד 

מכונה ה'מחרשה' בשעות הערב מגיעים מתגברים במקצועות בפנימייה ה

השונים)בעיקר מתמטיקה ואנגלית(על מנת לעזור לתלמידים בשיעורי הבית ולהתכונן 

למבחנים. אנו שמים דגש רב על שעות השינה של התלמידים מתוך הבנה שדבר זה 

 חשוב מאוד לבריאות הגופנית ולתהליך הגדילה התקין, והכרחי ליכולת של

 22:30התלמידים לתפקד במהלך יום הלימודים. כניסה לחדרים מתבצעת בשעה 

כיבוי אורות. מתוך הבנה שהפלאפון הרבה פעמים מהווה גורם  22:45ובשעה 

ומוחזרים לתלמידים בבוקר  22:30מעכב/מפריע לשינה הפלאפונים נאספים בשעה 

 לאחר סידור חדרים. 

 שוב את נושא היציאה משטח הישיבה.בהזדמנות זו אני מבקש להדגיש בפניכם 

יציאה משטח הישיבה אסורה ללא אישור המחנך ולרוב אישור ההורים. באחריות 

התלמיד שמשתחרר לעדכן את המדריך שלו שהוא לא יישן בלילה בפנימייה על מנת 

 שהמדריך לא יצטרך לחפש אותו בלילה.

עקיבא. לשמחתנו לאחרונה הסתיים חודש הארגון של תנועת בני  -בני עקיבא 

היו שותפים לעשייה בסניפיהם, ואנו מעודדים אותם בפעילות  תלמידים רבים 

חשובה זאת. יחד עם זאת עלינו לדאוג לכך שהפעילות בסניף לא תמנע מהתלמידים 

להשקיע ולהתמיד בלימודים. האיזון הוא עדין ואני מבקש את שיתוף הפעולה גם 

בתם, ושזאת הדרך לשילוב מוצלח בין מצדכם, מתוך הבנה שאנו פועלים לטו

 הלימודים, ובין החשיבות הגדולה בעשייה בסניף.

פעילות זו הינה מאבני היסוד של העשייה החינוכית  -פעילות חינוכית חברתית

שנעשית בישיבה. פעילות זו מתקיימת במופעים כלל ישיבתיים כגון שבתות ישיבה 

  אשר אפרט עליהם בשורות הבאות. וערב סליחות בירושלים ובמופעים מחזוריים 

 המשך בדף הבא//



 

 
 

בכל שנה כיתה ט' מטיילת בשביל חוצה גולן לאורך השנה מתוך רצון – שביל הגולן 

להכיר לעומק חבל ארץ זה שבו נלמד בעז"ה בארבע השנים הקרובות. השביל 

מחולק למספר מקטעים ואנו פוסעים בו מדרום לצפון. פתחנו את השביל בשני ימי 

השביל באנדרטה לזכר אלי כהן ז"ל שם התקיים טקס הפתיחה טיול, התחלנו את 

שאורגן על ידי תלמידים מהמחזור. ביום שישי ערב שבת חיי שרה הלכנו קטע נוסף 

של השביל כאשר החברה הגיעו בסיום הקטע  לבית הכנסת באום אל קנאטיר  ופנינו 

ותים שונים על צפונה בדרך אל החרמון. בפעילות זו חולקו כלל תלמידי המחזור לצו

מנת שכל אחד יהיה שותף)מוזמנים לשוחח עם בניכם באיזה צוות הוא היה שותף 

ומה הוא עשה(.  פעילות זו מביאה את הערכים שאנו מחנכים אליהם לידי מימוש 

ומפגישה את התלמידים עם צדדים נוספים באישיותם שלא מגיעים אליהם דרך 

ה מאיר אשר מוביל את כלל הפעילות של הלמידה בכיתות. ברצוני להודות לרב אמצי

השביל בהרבה מאוד השקעה וחשיבה מתוך ניסיונו הרב ומתוך התמסרות גדולה 

שפעילות זו תהיה משמעותית ביותר עבור תלמידי השכבה. את רוב השביל נטייל 

 בימי שישי של שבתות ישיבה.

ים נשארים אנו עושים מאמצים מרובים שסוף השבוע שבו התלמיד – שבתות ישיבה

לשבת יהיה מלא ומשמעותי. למרות הקושי הכרוך בלא להיות בשבת בבית אנו 

רואים בשבתות הישיבה כאחד המוקדים המשמעותיים בהם נבנית ומתעצבת 

דמותם הרוחנית והאשיותית של תלמידינו. אנסה במספר שורות לפרוט על פי סדר 

 השבתות את אשר חווינו בשבתות הישיבה האחרונות.

אורח השבת היה הרב ערן יונגר, רב בקהילת רמת אביב -

בצפון ת"א ,הפועל רבות במסגרות שונות של תורה בתל אביב ו"מתנחל" בשכונה 

היוקרתית כדי לקרב ולהתקרב לעם ישראל. הרב ערן הרים את המבט של כולנו על 

 תפקידנו למען עם ישראל והרצון לקרב ולהכיר את היהדות לכולם.

חמישית ואורח השבת, גולן ואך, -היתה שבת קטנה של שמינית -

העביר שיחות מעניינות על תפקידו כראש יחידת החילוץ וההצלה של מדינת ישראל. 

משלחת זו פעלה במקומות שונים בעולם כולל האסון שאירע במיאמי בשנה שעברה. 

ת תלמידי השמינית אחה"צ בשבת היה לימוד משותף של שתי השכבות בהנחיי

 שהכינו את דף הלימוד והנחו אותו.

אורח השבת היה הרב הרצל ניקר מהיישוב עלי. הרב  -

הרצל שיתף אותנו על מסע התשובה האישי שהוא עבר מנער חילוני למהדרין אשר 

במהלך השיחה חווה את כל חוויות לרב במכינה ומעביר שיעורים ברחבי הארץ. 

 הדגיש הרב הרצל שהתורה לא צריכה לעמוד בסתירה לחיים. 

 
 המשך בדף הבא//



 

 
 

אורחי השבת היו אליעזר ושרה רוזנפלד מכוכב השחר.  -

אליעזר, נגן קלרינט וחלילית ידוע)הבעלים של תזמורת החתונות הניגון שבלב( 

. אשתו שרה, שגילה את כח הניגון לאחר טרגדיה אישית של אובדן אחיו בפתאומיות

, 6אשת טיפול משפחתי במקצועה שגם היא למודת טרגדיה של אובדן אם בגיל 

מגוללים יחד את ההתמודדות שלהם עם אובדן שניים מילדיהם, יצחקי ומלאכי, כל 

אחד בנסיבות טראגיות אחרות ובתקופת חיים אחרת. בסיפור קולח, בליווי שירים 

עזר ושרה למשך שעה וחצי בסיפור שכולו השזורים בסיפור החיים ריתקו אותנו אלי

אמונה וגבורת הרוח, בחירה מחודשת בכל פעם בחיים ובטוב, בניגון ובשמחה, גם 

כשהחושך גבר וכיסה את כל אור המציאות. במוצאי שבת זכינו להפרד מהשבת 

 לצלילי נגינתו של אליעזר בשירה וריקודים שחתמו שבת מרוממת וייחודית.

בסוף חודש חשוון נערך בישיבה בוקר ייחודי בנושא יחס  -כושמעגלי שיח היחס לר

התלמידים לרכוש הישיבה. הבוקר נולד מצורך חינוכי שלנו לעסוק בנושא זה 

שלצערנו נוכח על סדר היום הישיבתי לאורך שנים רבות אך לא מספיק מדובר 

של חינוכית עם התלמידים. הרב חיים הוביל מהלך ובו נטלו חלק צוותי החינוך 

הרמים והמדריכים וגובשה קבוצת תלמידים מובילה מהשמינית והשביעית שנטלו 

חלק בחשיבה והוציאו לפועל את הבוקר הזה. קדם לבוקר זה מיצג תמונות וחפצים 

שבורים שהוקם באמפי של הישיבה, מיצג זה המחיש לתלמידים באופן ויזואלי את 

גבוהות בחשבוניות שצולמו על מראה ההרס של חפצי הישיבה , עלויות התיקונים ה

גבי לוחות גדולים והנכיחו מה משמעות הנזקים מהצד הכלכלי,  ואת המראה 

המכוער של ההרס שהרבה פעמים אמנם נעשה מרשלנות ולא מכוונה תחילה אך 

הוא תוצאה של יחס לא מספיק רציני שגורר רשלנות כזו. במהלך הבוקר התחלקה 

תיים במרחבי הבניין וכל קבוצה כזו הונחתה על הישיבה לשולחנות עגולים רב שכב

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

התלמידים בקבוצה, חשיבה אודות הגורמים למצב  ומחשבות מעשיות כיצד ניתן 

לקדם את הישיבה ליותר אכפתיות. כל קבוצה הציגה מסקנה מעשית אחת במליאה 

 יבתית שהתקיימה באמפי לקראת סוף המפגש.היש

ביוזמת תלמידי השמינית , התקיימה - התוועדות לקראת ראש חודש כסלו

התוועדות לקראת ראש חודש כסלו עם הרב אייל יעקובוביץ, ראש ישיבת ההסדר 

בצפת. עשרות תלמידים מהשכבות השונות ישבו יחד כשעתיים לשירה, ניגון ושמיעת 

חים את הלב להתקדם בעבודת ה' ובתביעות של כל אחד מעצמו דברי חסידות שפות

 להיות קצת יותר ממה שהוא עכשיו. כיבוד, ריקודים ודיבוק חברים. 

חופשת חנוכה המתחילה היום מגיעה ב"ה בזמן, לאחר רצף גדוש בפעילויות  -חנוכה

 חברתיות ובלמידה. 

 

 המשך בדף הבא// 



 

 
 

קבוצה ייעודית שפעלה  ביום חמישי האחרון הובילו השמיניסטים ,ובראשם -ערב אור

במשך כמה שבועות בהובלת אורי ידוב , את תלמידי הישיבה בערב אור, ערב שכל 

מהותו להוסיף אור. במגוון דרכים והצעות נפרסו לתלמידי הישיבה עמדות עשייה, 

לימוד ופעילות מגוונות שכל תלמיד שבחר להשתתף יכול היה למצוא עצמו במקום 

ה שהתקיימו בבית המדרש דרך אמירת תהילים לרפואה, שמדבר אליו. משיעורי תור

בניית ספסלי עץ למועדון שנצרך, אפיית עוגות וחלוקה לחילים, לימוד עם קשישים 

בביתם ועוד כהנה וכהנה פעילויות. בסיום הערב התגייסו השמיניסטים לניקיון הבניין 

אותה כשתגיע  כולו על מנת לתת אור לעובדת הניקיון של הבניין, שושי, ולהפתיע

בבוקר לבניין נקי ומוכן, ובנוסף חיכתה לה ארוחת בוקר ותשורה קטנה. החבר'ה 

פעלו עם הרבה לב וזה היה ניכר לאורך כל הערב. יישר כח גדול לקבוצה המארגנת, 

 לכל אנשי הצוות שהתגייסו ולמובילי האירוע הישיבתי.

ום לישיבה לשאוב רוח רצנו בין מס' ציוני דרך הנמצאים בקרבת מק-מרוץ הלפיד

וגבורה מאותם האנשים שבזכותם אנחנו יכולים היום לחיות ולטייל ברמת הגולן. 

ריצה מהישיבה לצומת גרובר)צומת חספין(משם המשכנו לאנדרטת יצאנו ב

החמישה)חמישה חברי רמת מגשימים שעלו על מוקש ונהרגו. במקום זה שמענו את  

 קמת רמת מגשימים וההתיישבות בגולן.אורי מאיר ממקימי רמת מגשימים על ה

 , וצומת גוחדר..405תל סאקי, אנדרטת גדוד משם המשכנו ל

 :מצרף הודעה קצרה ממשפחת גרובר

 "שלום, אני נרגשת לקרוא את דבריכם ומעשיכם לכבודו של יוסי ז"ל.

 איזה יופי של תמונות !  אבקש מאוד להודות לכל הילדים/בני הנוער הנפלאים הללו.

 שבת שלום וחנוכה שמח

 בתיה וולף. 

 "אחות של יוסף גרובר

 

נר ראשון של חנוכה, לאחר הדלקת נרות בבית המדרש ובפנימייה,  -נר ראשון

התכנסנו למסיבות כיתתיות בבתי הרמי"ם לשמוח יחד ולפעילות כיתתית. לאחר מכן 

דיבור הרגיל התכנסנו באמפי למופע מוסיקלי של סיפור מיוחד על זמר מצליח ,שה

שלו מגמגם ויכולתו לתקשר ברצף היא בעזרת השירה. מתי שריקי, בחור צעיר 

וכשרוני, מלחין וכותב שירים, תיאר את הצמתים השונים שבהם עמד בהתמודדות 

עם מגבלת הדיבור מילדותו ועד נישואיו, האמונה שלו ומציאת הנתיב האישי 

למציאות הבעייתית עד להופעה על  שהצליח להסיט את מסלול חייו ממסכנות וכניעה

במות בארץ ובחו"ל. המופע בשיתוף הקהל היה מקסים, החבר'ה שמחו ושרו איתו 

 והאווירה המשיכה להתרומם.

 

 

 

 המשך בדף הבא//



 

 
 

לאחר ארוחת ערב חגיגית ,התקיימה הרקדה ישיבתית בהובלת הרכב מוסיקלי של 

 תלמידי השמינית, שהרקיד את הישיבה במשך שעה ללא הפסקה.

 

שיבה ביום שלישי שלאחר חנוכה. ביום חמישי של השבוע בו חוזרים אנו חוזרים לי

יוצאים לשבת המסורתית המכונה "שבת בית מדרש", שבת שמיועדת לכלל בתי 

 המדרש בשכבות השונות. 

 

של החורף שמהווה את הזמן הפורה והמוצלח של שנת אנו נמצאים בתחילתו 

הלימודים. מצד אחד אנו עושים רבות כדי לאתגר בתוכניות מצוינות את תלמידינו 

בתחומים שונים ומגוונים, ומצד שני משתדלים לתגבר את כל מי שזקוק לכך. אם 

אתם מרגישים שבנכם לא נכנס ללימודים בצורה המיטבית אנא עוררו והפנו את 

 שומת ליבנו לכך.ת

על עבודה משותפת ונעימה ועל  לרב אמציה ולרב מאיר לרב אסףברצוני להודות 

 חשיבה מתמדת כיצד להניע את הכיתות ואת המחזור כולו.

על שותפות  קטיולאם הבית אריאל, הלל הראל ותומר תודה לצוות המדריכים 

 משמעותית במעשה החינוכי.

ת ,שהפכה השבוע לסבתא בהולדת נכדותיה נסיים בברכת מזל טוב לקטי אם הבי

 התאומות. כן ירבו!

 נישא תפילה שנזכה לחורף מוצלח, משופע בגשם ובהתקדמות בכל המובנים.

 


