
  

  

 

  

  תשע"ט תמוזבס"ד, 

  2019יולי 

 ,הורים יקרים שלום וברכה

השבת מפגישה אותנו עם דמותו של בלעם. בלעם פיתח את היכולת  נוקראפרשת "בלק" אותה 

לסייע בידם להילחם בישראל להביט בעין רעה לכדי אומנות. משלחות הגיעו אליו כדי להפציר בו 

  בכוחו הגדול הנעוץ במבטו השלילי.

מוסד חינוכי שחפץ להתקדם ביחד עם תלמידיו חורט על גדלו את האנטיתזה לבלעם. מי שרוצה 

עין טובה שמגיעה לכדי אומנות.  עין טובה.בענווה גדולה לזכות לקדם תלמידים חייב לסגל לעצמו 

ות שבה הוא חי, ולגלות את הנקודה הטובה שקיימת ובוערת היכולת להביט על תלמיד ועל המציא

  בו.

אנו שואפים לפתח בליבנו ובלב תלמידנו את העין הטובה. שכל תלמיד יביט על עצמו בעין טובה, 

ומבט זה יתרחב מעגלים מעגלים, על החברה בה הוא חי, בביתו, במקום מגוריו, בישיבה, ועל 

  חים להיות חלק ממנה. החברה הישראלית כולה שאנו כל כך שמ

  מפורסמים דבריו של ר' נחמן מברסלב, בתורה רפב' בליקוטי מוהר"ן:

    צאצאצאצאמְ מְ מְ מְ לִ לִ לִ לִ וְ וְ וְ וְ     שׂ שׂ שׂ שׂ פֵּ פֵּ פֵּ פֵּ חַ חַ חַ חַ לְ לְ לְ לְ     יךיךיךיךרִ רִ רִ רִ צָ צָ צָ צָ  ררררמוּ מוּ מוּ מוּ גָּ גָּ גָּ גָּ     עעעעשָׁ שָׁ שָׁ שָׁ רָ רָ רָ רָ     אאאאהוּ הוּ הוּ הוּ שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ     יייימִ מִ מִ מִ     וּ וּ וּ וּ ילּ ילּ ילּ ילּ פִ פִ פִ פִ אֲ אֲ אֲ אֲ וַ וַ וַ וַ     תתתתכוּ כוּ כוּ כוּ זְ זְ זְ זְ     ףףףףכַ כַ כַ כַ לְ לְ לְ לְ     םםםםדָ דָ דָ דָ אָ אָ אָ אָ     ללללכָּ כָּ כָּ כָּ     תתתתאֶ אֶ אֶ אֶ     ןןןןדוּ דוּ דוּ דוּ לָ לָ לָ לָ     יךיךיךיךרִ רִ רִ רִ צָ צָ צָ צָ         ייייכִּ כִּ כִּ כִּ     עעעעדַּ דַּ דַּ דַּ "

    תוֹ תוֹ תוֹ תוֹ אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ןןןןדָ דָ דָ דָ וְ וְ וְ וְ , , , , בבבבטוֹ טוֹ טוֹ טוֹ     טטטטעַ עַ עַ עַ מְ מְ מְ מְ     וֹ וֹ וֹ וֹ בּ בּ בּ בּ     אאאאצֵ צֵ צֵ צֵ וֹ וֹ וֹ וֹ מּ מּ מּ מּ שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ     ההההזֶ זֶ זֶ זֶ     יייידֵ דֵ דֵ דֵ יְ יְ יְ יְ     ללללעַ עַ עַ עַ וְ וְ וְ וְ     עעעעשָׁ שָׁ שָׁ שָׁ רָ רָ רָ רָ     ינוֹ ינוֹ ינוֹ ינוֹ אֵ אֵ אֵ אֵ     טטטטעַ עַ עַ עַ מְּ מְּ מְּ מְּ הַ הַ הַ הַ     תוֹ תוֹ תוֹ תוֹ אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ בְּ בְּ בְּ בְּ שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ , , , , בבבבטוֹ טוֹ טוֹ טוֹ     טטטטעַ עַ עַ עַ מְ מְ מְ מְ     ההההיזֶ יזֶ יזֶ יזֶ אֵ אֵ אֵ אֵ     וֹ וֹ וֹ וֹ בּ בּ בּ בּ 

   """"תתתתכוּ כוּ כוּ כוּ זְ זְ זְ זְ     ףףףףכַ כַ כַ כַ לְ לְ לְ לְ     תתתתמֶ מֶ מֶ מֶ אֱ אֱ אֱ אֱ בֶּ בֶּ בֶּ בֶּ     תוֹ תוֹ תוֹ תוֹ אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ההההלֶ לֶ לֶ לֶ עֲ עֲ עֲ עֲ מַ מַ מַ מַ     ההההזֶ זֶ זֶ זֶ     יייידֵ דֵ דֵ דֵ יְ יְ יְ יְ     ללללעַ עַ עַ עַ     תתתתכוּ כוּ כוּ כוּ זְ זְ זְ זְ     ףףףףכַ כַ כַ כַ לְ לְ לְ לְ 

המשפטים הללו עוסקים במבט של האדם כלפי זולתו, אך ר' נחמן לא עוצר בכך וממליץ לאדם 

  להתייחס כך כלפי עצמו:

י י"ּכִ י"ּכִ י"ּכִ ֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו..."    "ּכִ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב ּכְ ׁש ִלְמצא ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו..."ָצִריך ָהָאָדם ְלַחּפֵ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב ּכְ ׁש ִלְמצא ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו..."ָצִריך ָהָאָדם ְלַחּפֵ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב ּכְ ׁש ִלְמצא ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ ֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו..."ָצִריך ָהָאָדם ְלַחּפֵ ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב ּכְ ׁש ִלְמצא ּבְ ׂש ּוְלַבּקֵ   ָצִריך ָהָאָדם ְלַחּפֵ

העין הטובה הזאת כוחה במבט הטוב שמביט עלינו ריבונו של עולם. בכל בוקר, בעת שפותחים 

תך", אנו מודים לרבנו של עולם את עינינו, אנו אומרים "מודה אני לפניך מלך חי וקיים... רבה אמונ

הגדול שהוא נותן בנו בכל יום מחדש, ומכח אמון זה אנו מתחילים יום חדש למען שמו אמון על ה

  באהבה. 

  נתפלל שנזכה לפעול מתוך אותו מבט גדול על עצמנו, ובעבודתנו החינוכית.

  

  אה. אנו בעיצומו של החופש הגדול כשפנינו כבר נשואות לעבר שנת הלימודים הב

ההערכות הפיזית בעיצומה, הכנת בניין הכיתות והפנימיות, קידום אמצעי התקשוב ושיפור פני 

הכיתות. לא פחות מכך ההכנה החינוכית והמקצועית, בלב של העשייה שלנו בישיבה, בקידום 

  עבודתנו בחינוך, בקודש ובתחומי הדעת המגוונים.  

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

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

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

  המחנכים המסור.

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

התיכון. מדובר במערכת גדולה ומורכבת שאותה הוא מנווט ביד בטוחה תוך מציאת פתרון ומענה 

  לכלל ולפרט על צרכיו המגוונים. 

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

  לנו לחלום ולפעול כדי לחיות את החלומות.

  

  

  המשך קיץ נעים וחופש מהנה ובטוח

  הרב חיים איזנטל 

  ראש הישיבה


