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ן" ג מִּ לֶׁ שֶׁ ם ְוהַּ גֶׁשֶׁ ר ֵיֵרד הַּ ֲאשֶׁ י כַּ ה לֹא יָּׁשּוב-כִּ מָּׁ ם, ְושָּׁ יִּ מַּ שָּׁ ם–הַּ י אִּ ה-כִּ ְרוָּׁ ת  הִּ , -אֶׁ ֹזֵרעַּ ע לַּ רַּ ן זֶׁ תַּ ּה; ְונָּׁ יחָּׁ ְצמִּ ּה ְוהִּ ידָּׁ ץ, ְוהֹולִּ רֶׁ אָּׁ הָּׁ

ֹאֵכל ם לָּׁ חֶׁ י, לֹא .ְולֶׁ פִּ ר ֵיֵצא מִּ י ֲאשֶׁ רִּ ְהיֶׁה ְדבָּׁ ם-ֵכן יִּ י ֵריקָּׁ  "יָּׁשּוב ֵאלַּ

 

 

 

 הורים יקרים, 

פשוטים, לא  בתנאים  עבודה  עם  וגשום,  קר  שבוע  השבוע  זה    חווינו  ובתוך 

אך    ממשיכה לה הקורונה עם חבורה יקרה של צוות ותלמידים מבודדים וחולים,

 מלאים בתוכן ובשמחה!  םזכינו לימים משמעותייבחסד ה' עלינו 

 

, ובערב קיימנו לימוד  רטרקטוהנהיגה בביום ראשון כיתה י"א התחילה את קורס  

קינוח המיוחד  ה  .לקראת ט"ו בשבט עם אברכים מישיבת צפתשל כל הכיתות  

היה בהתוועדות ט"ו בשבט מרוממת שגילתה כוחות של שמחה, קדושה ואהבת  

האדמה    -הארץ את  שעובדת  לחבורה  כיאה  אמיתית  רוח  התרוממות  הייתה 

 את! ושמחה בארץ הז

 

 

ץ  )מצורף קוב  החבר'ה אכלו את הפלאפל המסורתי של מבצע דוגו  .הפנימייה ערב בנושא גבורה  צוות  הפיקביום שלישי  

 . שיחה מפי אביחי יעקב על סיפור הקרב בלבנוןשמעו  והםהסבר( 

 

 
  



 

 

הגדולה   הברכה  ובתוך  שוטף  לגשם  זכינו  רביעי  ביום 

עם    אתהז במפגש  שהתחיל  משמעותי  בוקר  קיימנו 

והצוות "שיר    המחנכים  בפנינו  פתח  יהונדב  ובהמשך 

סיפר לרגבים על תהליך גילוי שיר של ר'    הוא  -ישן"־חדש

סלומון יואל  בהווי  משה  נוגע  ברגביםישממש    .תנו 

והשיר   האיש  של  המופלא  פועלו  על  שכתב  הסיפור 

 הם מתנה לרגבים.  לו לחן מופלא  הלחיןשיהונדב ו

 .  את העשייה היומיומית שלנו חזקמ השיר מיוחד 

 ממש רוממות הרוח! 

  

הרב אורי כהן שכתב את הספר "כלים ביד כלינו" שעסק בעומק השינוי שהדור שלנו עובר עם  בהמשך הבוקר שמענו את  

הטכנולוגיה והשפעת  המסכים  אורי    .מהפכת  החיובי   הפרידהרב  החלקים  אותנו  ה חלקים  לם  יבין  ולוקחים  פוגעים 

 למקומות נמוכים כאנשים וכחברה.   

קשר עם כל על  מההחלטות המשתנות בנושא הקורונה וחשוב לנו לשמור על שגרה ואנחנו כמוסד חינוכי מושפעים    .קורונה

  . בגלל בידודים או מחלות ולא תמיד כל השיעורים יכולים לעבור בזום  הנעדרים יש מורים    .התלמידים עד כמה שניתן

שתלמיד   לנו  הכיתהחשוב  לקבוצה  מחובר  ויהיה  שהחסיר  העבודות  את  יבקש  בבידוד  מנת תנמצא  על  את    ית  לקבל 

  הקישורים לזום הכיתתי. 

אנחנו דורשים מכל התלמידים לבצע בדיקת אנטיגן מוסדית או    ,ובטוב  בשגרהעל מנת לתפקד עד כמה שיותר  ,בשלב זה

מאפשרת לנו לדעת כמה שיותר מאוחר שהנער לא חולה.   אתהבדיקה הז  .ש ולא בחמישי"לא במוצ ,ביום ראשון!ביתית 

ילקח הביתה ע"י הוריו והבדיקה של התלמידים בעלי תו ירוק שנחשפו אליו  ייתגלה חולה, הוא אם בהמשך השבוע 

סיוע שלכם בהקפדה על  זקוקים לתאפשר לנו לקיים שגרה ברגבים, אבל אנחנו ישעות! זה אומר ש 72תהיה אחרי  

נקבל  . אם  ההורים ,על ידכם תעשנהבשלב זה לא קיבלנו בדיקות ממשרד החינוך, כך שהבדיקות  .שוןהבדיקה ביום רא

 על מנת לעזור בעלויות הבדיקות.   ןבדיקות נספק אות

הצטרף . א' אנחנו ממשיכים בעוז בעבודות השונות, בהכנת החבר'ה למתכונות ולבגרויות ובחלוקת תעודות מחצית

 -שהרחיב את תפקידו ממדריך עבודה למדריך פנימייה  ,משה בן דוד – לכיתה י"ב ימייה  פנהשבוע מדריך לכוחותינו 

 . מאחלים לו ולנו בהצלחה גדולה

בימים אלו מתחילים להתכונן לימים פתוחים למחזורים הבאים... הכנות לטיול שנתי שצפוי לנו בכ' באדר א' ואירועים  

 שונים ומגוונים.

ר  , אנשי חדשזכינו בצוות מסור של מחנכים, מדריכים, מורים, מדריכי עבודה ,ההורים ,לכםחשוב לי לכתוב  בימים אלו, 

מנצח על המלאכה, תוך כדי בידודים של ילדים ובני זוג ומסירות נפש  הוצוות ניהולי  , אם בית, התחזוקה, מזכירהאוכל

 זכות גדולה!  ממש!

 בברכת רפואה שלימה ואחדות גדולה,

 ישי 


