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בס"ד

הורים ובנים יקרים,
"הולכים אל הלא נודע ,אל הלך תדע  ".....כך שר דני סנדרסון.
קווינו שהשנה תפתח ללא עננת הקורונה.
ראינו את הקורונה דועכת אבל היא שוב באזור ואנו נאלצים לפתוח שנה עם
תקווה גדולה ועם הבנה שנאלץ לתמרן את כל העשייה שלנו בצל הקורונה.
בפרשת השבוע "כי תצא" ,התורה מלמדת אותנו להתמודד עם הפתעות.
התורה פותחת בפרשת אשת יפת תאר  -חייל שיצא לקרב מתאהב בשבויה גויה.
זה הדבר האחרון שאנו היינו רוצים שיצא מהניצחון בקרב.
התורה מלמדת אותנו כי" :בתחבולות תעשה לך מלחמה עם היצר" .אם הוא
הפתיע אותך ,קח נשימה עמוקה .אל תאסור כי זה לא ילך .תתיר את פרי
הבאושים הזה ,אבל תן הגבלות וסייגים שאולי יוציאו לבחור את ההתלהבות
ויאפסו אותו .הסרת השיער ,הבכי והזמן יעשו את שלהם.
גם אנחנו נמצאים בתקופה של הפתעות .הולכים אל הלא נודע ....למרות
שהתארגנו ,אנו נדרשים לעיתים לחשיבה יצירתית ולגמישות כדי להצליח לתמרן
בסיטואציות החדשות .בשנה שעברה הצלחנו להוציא את המירב מהסיטואציה
שנכפתה עלינו .הצלחנו להיפגש ,לעשות פעילות חברתית וגם ללמוד ולהצליח
בבגרויות.
השנה אנו מקווים שנוכל יותר לפעול בשגרה ,אבל גם אם נאלץ לשנות ,נשתדל
להגיב בהתאם ולפעול בכל סיטואציה.

הכנה לשנת קורונה בישיבה
מצב ההתחסנות בישיבה
 .1ברוך ה' ,כ 98%-מאנשי הצוות מחוסנים.
 .2בחט"ע ובחטיבת הלב בשכבות ט' עד י"ב :כ 90% -מחוסנים .אחוז המתחסנים
בשכבות השונות נע בין  86%ל.95% -
 .3אחוז המתחסנים בחטיבת הביניים הנמצאת גם במבנה נפרד:
א .שכבת ח' 75% :מתחסנים.
ב .שכבת ז' 53% :מתחסנים .כ  35%מהבנים אינם בני  12עדיין ,ואינם יכולים
להתחסן ולכן האחוז נמוך.

מסקנות
לאור מצב ההתחסנות הגבוה ,בכיתות ח' – יב' אנו רשאים לפעול כרגיל ,גם
אם מודיעין תמשיך להיות אדומה .והיה אם ימצא מי מהתלמידים או מהצוות
חיובי לקורונה ,הוא לא יכניס לבידוד את כל המחוסנים או המחלימים .זו הזדמנות
לקרוא לכל אלו שעדיין לא התחסנו לעשות זאת .החיסון יעזור לנו לשמור על
שגרה לאורך כל השנה.
שימו לב! מי שאינו מחוסן יצטרך להיכנס לבידוד בכל מקרה של חשיפה למאומת
קורונה.

בשכבת ז' נפעל בשני מישורים
א .אנו מציעים לכם לערוך בדיקות סרולוגיות לבנים שאינם מחוסנים עוד לפני
פתיחת שנה .בתיאום עם משרד החינוך אנו נשתדל לעשות בדיקה סרולוגית
בישיבה כשיתאפשר .כך נוכל להגדיל את אחוז המחוסנים ונושאי נוגדנים בשכבה.
מי שימצא חיובי בבדיקה הסרולוגית יחשב כמחוסן ולא יצטרך להיכנס לבידוד
במקרה של חשיפה לחולה מאומת.
ב .בתקופה הראשונה נלמד אך ורק במסגרת כיתות האם בכל המקצועות .גם
באנגלית ,מתמטיקה ומדעים וגם בתפילה נלמד במסגרת כיתות האם .כל זאת
כדי לצמצם חשיפה .התלמידים יחשפו אך ורק לכיתת האם שלהם ,כך שאם
ימצא מאומת קורונה ,רק הכיתה של המאומת תשנה את אורחות הלמידה ולא
שאר השכבה .כינוסים לכלל השכבה יעשו אך ורק בחלל פתוח.

פתיחת שנת תשפ"ב בישיבת הלפיד
הקדמה
אם תסתכלו בלוח השנה ,ה 1/9 -הוא יום רביעי כד' אלול .תאריך זה משאיר לנו
רק  3ימי למידה לפני ראש השנה.
כדי לפתוח את השנה ,ברגל ימין עם שבוע של למידה סדירה לפני ראש השנה
אנו מקדימים את פתיחת שנת הלימודים בחמישה ימים (  4ימי למידה בפועל).
כהרגלינו בקודש אנו פותחים את השנה מהפרט אל הכלל .
חשוב לנו לפתוח את השנה בשיח אישי עם כל אחד מהבנים.
אחר כך להיפגש ליום כיתה ושכבה של תיאום כוונות ואיסוף חוויות ורק אז
להתחיל ללמוד על הסדר.

להלן לו"ז פתיחת שנה
יום

תאריך עברי

תאריך לועזי

חמישי

י"ח אלול

26.8

ראשון

כ"א אלול

29.8

 8:00עד  13:00יום כיתה .יום שכבה וחלוקת
מערכות.

שני

כ"ב אלול

30.8

יום למידה מלא לפי המערכת.

שלישי

כ"ג אלול

31.8

יום למידה מלא לפי המערכת.

"אחד על אחד" עם המחנכים .מפגש אישי של
 10עד  15דקות בישיבה  +צ'ופר קטן .הבנים
קיבלו מכתב אישי במייל עם לו"ז לפגישה.
הורי ז' הוזמנו ל"אחד על שניים" .מפגש אישי
של הכרות ותיאום כוונות עם המחנך .אתם
מתבקשים לבחור בין  3חלופות למפגש עם
המחנך .שישי ,מוצ"ש או ראשון .יש אופציה
למפגש פנים אל פנים או בזום .תבחרו את
המועד והדרך הנוחה לכם.

ב" 20:00 -תיאום כוונות" עם השמינית
וההורים :בגרויות ,צבא ומסגרות המשך.

בע"ה את הימים שנוסיף בתחילת שנה נחזיר:
א .יום אחד בין יום כיפור לסוכות  -יום ראשון י"ג תשרי ה.19/9 -
ב .יום ראשון שאחרי שבת ארגון (אחרי הלילה הארוך בסניפים).
ג .חופשת סמסטר בת יומיים באזור ט"ו בשבט (יום אחד הוא גם יום נטיעות של
תנועות הנוער).
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ספרי לימוד
זו הזדמנות להוקיר תודה לברוריה שנהלה את פרוייקט השאלת ספרים ומכירת
חוברות פנימיות שהוזמנו דרך האתר ,בסיוע של מרים ורוחמה וב"ה ימי החלוקה
שהיו השבוע היו מאורגנים למופת וכל הורה קבל את הספרים במאור פנים.
תודה רבה.
לאור פניות של מספר הורים שלא הספיקו לרכוש ספרים פנימיים דרך האתר,
נפתח יום נוסף לרכישה לחוברות פנימיות בהוצאת הישיבה בלבד .ביום חמישי י"ח
אלול ה 26/8 -בין השעות  14:30עד  .17:00היות ואנו עושים הזמנה נוספת ,עלות
הספרים תהיה מעט גבוה יותר.

לוקרים (תאי אחסון לתלמידים)
רקע :ביחד עם הנהגת ההורים נרכשו במהלך השנים לוקרים לכל שכבות הישיבה.
רובם מוצבים בתוך הכיתות ומיעוטם במסדרונות .בשנה רגילה אנו גובים על
השכרת התא  +מנעול .בכיתה ז'  ₪ 100ובכיתות הבאות  . ₪ 50בשנת תשפ"א
היה שימוש מועט בתאים .היות ובחלק הארי של השנה הבנים היו בסגר בבית
ובלאי התאים היה מועט ,נדרשנו לפחות טיפול בתאים .לאור זאת מי ששילם
עבור תא בשנה שעברה יקבל השנה תא  +מנעול ללא עלות.
כל מי ששילם עבור התאים מכיתות ח' עד י"ב :יקבל את מספר התא ואת הקוד
למנעול שמותקן על התא דרך המייל ,עוד לפני פתיחת השנה.
בכיתות ז' רוחמה תעבור בכל הכיתות בשבוע הראשון ותחלק תאים ומנעולים.
הורים שלא נרשמו ורוצים לשכור תא לשנת תשפ"ב ,מוזמנים לעשות זאת ביום
חמישי י"ח אלול ה 26/8 -בין השעות  14:30ל  17:00או דרך הבנים במזכירות אצל
רוחמה ביום שני כ"ב אלול ה.30/8 -
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אירועים מרכזיים עם פתיחת השנה
יום

תאריך עברי

תאריך לועזי

חמישי

כ"ה אלול

2.9

התוועדות רשות עם הרב דודי דודקביץ'
לחטיבה עליונה

ראשון

כ"ח אלול

5.9

תפוח בדבש

חמישי

ג' תשרי

9.9

צום גדליה  -יום למידה קצר

ראשון

ו' תשרי

12.9

מסע סליחות אחר הצהריים ולילה לכל
הישיבה .לחט"ע :מסע סליחות בלוד

שלישי

ח' תשרי

14.9

טקס התרת נדרים והתכוננות ליום הקדוש

ראשון

כ' תשרי

26.9

ליל הושענה רבה קהילתי בישיבה (לפי
מגבלות הקורונה).

שלישי

כ"ט תשרי

5.10

ערב מחנכים והורים לכל הורי הישיבה מלבד
י"ב .הכרות והגדרת יעדים לשנה זו.

הסעדה וקפיטריה
רקע :כדי לתת מענה לתלמידי הישיבה יש בישיבה קפיטריה איכותית .הקפיטריה
פועלת בכל שעות הלמידה ומאפשרת לבנים לרכוש אוכל הכולל טוסטים,
סנדוויצ'ים חלביים וגם בשריים .בישיבה ישנו חדר אוכל המאפשר לתלמידים
לקבל ארוחה חמה ומלאה בהפסקת צהריים.
לאור עננת הקורונה שעדיין מרחפת מעל ראשינו ופתיחת שנה הצמודה לחגים
והחופשות שביניהם ,תפעל הקפיטריה במתכונת חלבית בלבד ובלי ארוחת צהריים
בחדר אוכל .אם נצטרך יפתחו  2מוקדים.
חשוב לציין כי בחדר האוכל ממוקמים  16מיקרוגלים המאפשרים לחמם אוכל
לבנים שמביאים אוכל מהבית.
תפריט ,מחירים ואמצעי תשלום ישלח לכם לפני פתיחת שנה.
היציאה למוריה סנטר לצורך קניות בזמן הלימודים לא תתאפשר.
בע"ה אחרי החגים אם המצב יאפשר ,נפתח גם את חדר האוכל לטובת הסעדה
חמה.

השתדלות ובקשה קטנה
איננו יודעים מה צופן העתיד בכל הקשור לקורונה בשנה הקרובה.
מה שברור הוא שככול שנהיה יותר מחוסנים  -נהיה יותר מוגנים מבידודים ובכלל
מהאפשרות להדבק .אנו שואפים למקסימום מתחסנים מז' עד י"ב ,לטובת כולנו.
בגל הקורונה הקודם זכתה הישיבה בפרס על היותה המוסד הכי ירוק  -מוסד בו
הכי הרבה אחוזים מהצוות התחסנו.
אנו רוצים גם בעתיד להיות הכי ירוקים והדבר תלוי בעיקר באחוזי ההתחסנות
שלנו.

שנה טובה לנו ולכל עם ישראל
ראש הישיבה ,הרב שמואל רוזנבלום
וכל משפחת הלפיד

