"את ַא ַחי
ֶ
גיבושון סליחות של ישיבת הלפיד

אלול תש"ף

הורי הלפיד היקרים
אחרי פתיחת שנה שמחה ומבורכת כאשר כולנו מתרגלים
למציאות החדשה ,חשוב לנו להעצים את הקשר החברתי
ואת החוויה הרוחנית לקראת הימים הנוראים.
הפעם ,מסע הסליחות המסורתי יהיה בדגש על בן אדם לחברו -
היכרות עם מצוקה חברתית במרכז הארץ.
בע"ה נצא כל שכבה בנפרד למסע סליחות מגבש
שיהיה בנוי משלושה חלקים

קדם מסע

בבוקר המסע  -לכלל תלמידי השכבה:
לימוד עם המחנך בזום בשעות .8:45-10:15
לאחר מכן זמן להתארגנות.
בשעה  12:00נפגשים באום אל עומדן
ויוצאים למבצר אנטיפטרוס.

חלק א

גיבוש כיתתי -
הליכה ממבצר אנטיפטרוס ועד אבו-רבאח
לאורך נחל הירקון הנקי .מסלול מקסים ומדהים של כ 6-ק"מ
עם הרבה היסטוריה תנכ"ית ושל העת החדשה.
רצוי להביא בגד ים וגם סנדלים לכניסה למים.
הנחל שופע מים ,מוצל ומלא בפינות חמד רטובות.
בסוף המסלול נחלק ארוחה מהישיבה.

חלק ב

את אחי אנוכי מבקש -
נסיעה לשכונת נווה שאנן בתל אביב.
סיור מטלטל במקום עם ישיבת 'עוז ואמונה'
מיסודו של הרב אחיעד אטינגר ז"ל
אשר נרצח בפיגוע בצומת אריאל.
נסייר בין בתי הכנסת המתפוררים
ונכיר מקרוב את הקונפליקט והמצוקה
של תושבי השכונה בעקבות כניסת אלפי
פליטים ומהגרי עבודה מסודן ואריתריאה.

חלק ג

רק בגלל הרוח -
סדנת רגשות קיומית עם המחנך.
תפילת ערבית וסליחות
באחד מבתי הכנסת במקום.
צפי חזרה לישיבה בחצות.

אפטר מסע סליחות
השכבה שיצאה למסע תלמד
למחרת בזום משעה .10:30

המסע יהיה בע"ה לפי נהלי הקורונה של משרד החינוך

חידה משולשת
 .1מה המאורע שגרם להקמת שכונת נווה שאנן?
 .2מתי קמה השכונה?
 .3באיזה עיצוב אדריכלי עירוני רצו לעצב את השכונה?
תשובות יש להגיש למחנכים.

זמני הגיבושון לפי שכבות השונות:

כל שכבה תצא בע"ה ביום אחר באותו מתווה.

יום

תאריך

שכבה
ח

ראשון

כד אלול 13.9 /

י

שני

כה אלול 14.9 /

ט

שלישי

כו אלול 15.9 /

יא

רביעי

כז אלול 16.9 /

יב

שלישי

ד תשרי 22.9 /

ז

רביעי

ה תשרי 23.9 /

אישור הורים:
אני מאשר/ת לבני  :שם______________ כיתה_____
לצאת לגיבושון סליחות ביום ___________ בתאריך _____________
בברכה,
שם ההורה_____________:
חתימת ההורה_____________
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