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  (הראי"ה קוק)

  כבוד ל
    הורי התלמידים בחטיבת הביניים

  
  שלום רב,

  
בכוח הטמון בכל תלמיד, ומשתדלים לגעת ולראות את  אנו בחטיבת הביניים מאמינים

   להוציאה אל הפועל. נקודת הטוב שבכל אחד, ולעזור לתלמיד
הבאה עלינו לטובה  טאנו נמצאים בעיצומן של ההכנות לקראת שנת הלימודים תשע"

  בע"ה.
יעוצי את תוצאות המבחנים שנערכו, אנו נפגש עם מחנכי יבימים אלו מסכם הצוות ה

כתות ו', ובשלב מאוחר יותר ורק לאחר היכרות מקסימלית של הילדים, ייבנו שתי כתות 
כל שניתן, על פי יכולות לימודיות, רוחניות וחברתיות, ועל פי התאמה לר"מ ז' שוות כ

  הכתה ולחברה.
ההורים פנו אלינו בבקשות שונות ואנו מתייחסים בכובד ראש לצרכים שההורים מעלים 

  ובעת הצורך גם עורכים ישיבות משותפות לליבון הנושאים שעולים בפנינו.
עדכון על הפעילות שנעשית במהלך אותו חודש,  בתחילת כל חודש במהלך השנה יוצא דף

אנא עקבו אחר עדכון זה ובמידת הצורך עזרו לבנכם להתארגן כראוי לפעילויות אלו. 
הורה שלא  עדכון זה ועדכונים אחרים נשלחים אליכם ההורים רק דרך דואר אלקטרוני.

  ישיבה.את הכתובת למזכירות ה בהקדם העביר את כתובת הדואר שלו מתבקש להעביר
הצוות החינוכי קיים דיון בנושא החזקת מכשירים סלולאריים ע"י התלמידים בישיבה 

מעבר לתופעות השליליות הקיימות, מכשיר  !ט שאין להביא מכשירים אלו לישיבהוהוחל
ם ע. אנו מבקשים מכם ההורים לדאוג שילדכם לא יגיעו לישיבה זה גורם להיסח דעת רב

  שום מכשיר נייד מכל סוג שהוא. (פלאפון , אייפון וכו').
התלמידים נדרשים להגיע לישיבה עם מכנסים ארוכים. אנא דאגו שלבנכם יש  –לבוש 

בשעה  יםקצר ייםלמכנס להחליף התלמיד יוכלמספיק מכנסים ארוכים לכל השבוע. 
בית עם נכם יוצא מהשבודאו וכן  לאחר תפילת שחרית ושיעורי אמונה וגמרא. ,11:00

  כיפה וסיכה.
 , ללא מדרגות וכו'.מסופרים בתספורת קצרה באורך אחידכמו כן התלמידים יגיעו 

רשימת ספרי לימוד מופיעה באתר הישיבה. אנא דאגו שלבנכם יש את כל רשימת הציוד 
, הדבר יקל מאוד על כניסה חלקה של בינכם לשנת ושיגיע מוכן לפתיחת שנת הלימודים

, אנא דאגו שבנכם מקבלים את כל ים שמקבלים ספרי לימוד מהישוב(ישוב הלימודים.
ירכשו עבורם הקבצה בנכם שובץ במתמטיקה ואנגלית  כדי ש באיזוהספרים בזמן, ועדכנו 

  .בזמן)את הספרים המתאימים 
, (ללא הילדים) יתקיים אי"ה, מפגש עם הורי כתות ז' למניינם) 29.8( לול' איח, רביעיביום 

יכרות להורים עם המערכת. השתתפותכם חשובה ומהווה חלק מתהליך כדי לערוך ה
  שמטרתו להקל על קליטת בנכם לחטיבה. מכתב מפורט ישלח בהמשך הקיץ.

  אשמח מאוד אם תפנו אלי בכל הצעה, בקשה, הערה, או הארה.
  ות בפיקדון שאתם מפקידים בידינואנו מקווים שנדע לטפל כיא

   
  בברכת המשך חופשה נעימה ומבורכת
  הרב עמית נעמן
  מנהל החטיבה


