ישיבה תיכונית "אור מנחם" קרית ארבע
יום חמישי כ"ב אב תשע"ו

לכבוד
תלמיד כתה ט' [מחזור כ"ז] והוריו היקרים
שלום וברכה,
ראשית דבר ,אנו מאחלים ברכת הצלחה לכל הבנים – התלמידים וברוכים המצטרפים למשפחת יתק"א.
היה לחברי הצוות לעונג רב להכיר אותך ,יחד עם חבריך בימי הגיבוש וההתכוננות לקראת לימודינו בישיבה.
כל מי שהיה שותף לגיבוש ציין את התפעלותו מחברי המחזור ,אשר ניכרו בהם כוחות רבים ,הן אצל כל תלמיד
בפני עצמו והן כקבוצה .אנו תפילה כי בע''ה הכוחות של היחידים ושל המחזור ביחד  -יתגלו ויתפתחו בגדול -
בשנים הבאות עלינו לטובה.
באשר לחופשה אנו מקוים שהנך מנצל אותה היטב ועומד באתגרים המיוחדים ובמבחני הבגרות האמיתיים שהחופשה
מזמנת לך הן בתחומים שבין אדם לחברו ,הן בתחומים שבין אדם למקום והן במצות כיבוד אב ואם שהיא המחברת
את המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו.

"הפטנט הסודי" המבטיח את הצלחת יומו של יהודי לאורך כל ימי חיינו הוא הקפדה על שלשת התפילות
וקביעת עיתים לתורה .בתקופה זאת יותר מתמיד מוטלת עלינו האחריות להתחזקות רוחנית .כמי שלמד כל
כך הרבה שעות תורה במהלך השנה ,אקווה שהנך מוצא זמן בסדר יומך לזכות ולחובה הנפלאה של מצות
תלמוד תורה.

שנת הלימודים תשע"ז הבעל"ט תפתח בע"ה ביום רביעי כ"ז אב (.)31/8/16
סדר היום ליום רביעי כ"ז באלול:
15:00
16:00

17:00
18:30

פתיחת הפנימייה – קבלת פנים ע"י הרמי"ם וצוות הפנימייה.
סידור החדר ,ארון ומיטה יחד עם ההורים.
תפילת מנחה
מפגש להורים עם חברי הצוות להכרות עם הישיבה ,ופירוט המשימות החינוכיות ,הלימודיות
והחברתיות -במקביל פעילות לתלמידים.
שיחת פתיחה לתלמידים ולהורים ,עם ראש הישיבה.
מפגש פתיחה ושיעור עם הרמי"ם בכתות

תוכנית השבתות והאירועים בחודש אלול – תשרי:










שבת פרשת "ראה" – שבת ישיבה
שבת פרשת "שופטים" – שבת חופשית.
שבת חופשית
שבת פרשת "כי תצא" –
שבת פרשת "כי תבוא" – שבת ישיבה
שבת חופשית  +ראש השנה  -בבית.
שבת פרשת "ניצבים" -
שבת פרשת "וילך" " -שבת שובה" – שבת ישיבה
ביום שני ח' תשרי בשעה  19:30ערב לימוד אבות ובנים – הכנה ליום הכיפורים  +ברכת אבות לבנים.
יום הכיפורים  -בישיבה .האבות מוזמנים להצטרף לבנים ליום הכיפורים בישיבה .המעוניין ,מתבקש להודיע
במשרד.
במוצאי יום הכיפורים חזרה הביתה לחופשת סוכות .חוזרים לישיבה  -ביום רביעי כ''ד תשרי.

בברכת המשך חופשה נעימה שמחה ומועילה,
הרב אבינועם הורוביץ
ראש הישיבה
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להורים ולתלמידם היקרים ,אנו מצרפים בזה ,הנחיות חשובות מאוד ! קריאת הדברים ,וההקפדה על
יישומם ,תאפשר לנו חיים משותפים בשמחה ובטוב לבב!
" .1יתגבר כארי" – לעבודת ה' בבוקר
כדי לחזק את האחריות האישית של כל תלמיד להשכמתו לתפילה ,הנך מתבקש להביא אמצעי השכמה כשעון
מעורר.

 .2הישיבה היא ביתך השני .ככל שתרגיש כך – כן תרבה הצלחתך ושמחתך בע"ה
אנו ממליצים לכל תלמיד לחזק את תחושת הביתיות בפנימייה ,ע"י הבאת חפצי נוי מהבית כגון :עציץ ,תמונה,
שטיח ,מפת שולחן ,כיסוי מיטה או כל חפץ נוי לחדר .נודה מאוד להורים על עידוד הענין.

 .3שיתוף פעולה לניצול מלא של פעילויות הישיבה:
הצלחתנו החינוכית והלימודית תושג בע"ה ,ע"י נוכחות מלאה בכל הפעילויות והשיעורים הניתנים בישיבה .
אנו מצפים מהתלמידים ומההורים להתייחס ברצינות לתוכנית הלימודים ולכל שיעור ,ולארגן עד כמה שניתן את כל
הסידורים הטכניים ,הרפואיים ,קניות ,בגדים ,ספרים וכדו' בזמני החופשות בלבד .כמו כן אנו מבקשים לתאם את
התוכניות המשפחתיות הניתנות לתיאום לפי לוח החופשות והשבתות של הישיבה .במהלך השנה יש מעט שבתות
ישיבה ושותפות כל תלמידי הישיבה יחדיו חשובה מאוד.
" .4והיה מחנך קדוש" -כולנו יחד – צוות ותלמידים אחראים לדאוג שחיינו המשותפים בישיבה יתנהלו בקדושה.

א)
ב)
ג)
ד)

רצוי מאוד להביא ספרי קריאה לישיבה ,ורק לאחר שתוודאו שאין בהם בעיות צניעות.
עיתונים אינם נכנסים לישיבה  ,אלא א"כ אושרו ע"י צוות הפנימיה.
אין להביא לישיבה כל מכשיר אלקטרוני ,המאפשר צפייה בטלוויזיה או בסרטים ,כגון  DVD ,MP4וכדו'
הנחיות לפלאפונים :נא קראו בעיון את המכתב המצ"ב .

 .5ציוד התלמיד:
לנוחיותכם אנו מצרפים את רשימת הציוד הדרוש לתלמידים.
א) תפילין ,טלית לנוהגים ,לפחות שתי ציציות ,סידור ,חומש ,סידור סליחות.
ב) כלי רחצה :שתי מגבות ,כלי רחצה (סבון ,שמפו ,משחת ומברשת שיניים ,גוזז ציפורניים).
ג) כלי מיטה :סדין וציפה לשמיכה ,כרית וציפה ,שמיכה חמה( .רצוי להביא  2סטים של סדינים וציפות).
ד) בגדים :כמות בגדים המספיקה לשבועיים והמתאימים לעונת השנה.
חולצות :כנערים יהודים גאים ,על חולצותינו יהיו כיתובים בעברית בלבד .אין להביא חולצות עם הדפסים בשפה
זרה .נא לצייד את הבנים במספיק חולצות
בגדי שבת – מכנסי שבת ו  2חולצות לבנות חלקות עם כפתורים (חולצות טריקו לבנות ללא צווארון וכפתורים לא
נחשבות לחולצות שבת !!)

ה) בגדי ספורט:
נעלים ,מכנסי ספורט ,חולצת הישיבה.
ו) שמירת ציוד התלמיד:
הישיבה משתדלת מאוד לסייע לתלמידים לשמור על רכושם ,אך בשום אופן לא תישא באחריות על כל היזק או
גניבת ציוד של תלמיד-ח''ו .
א .אנו מבקשים שכל תלמיד ידאג לסמן את ציודו (שם  +טל' ,כתובת) לפני שהוא מגיע לישיבה.
ב .בנוסף לכך אנו ממליצים מאוד שלא להביא לישיבה מוצרים יקרי ערך.
ג .הישיבה התקינה קופסת ברזל קטנה לארנק וחפצי ערך ,מומלץ לכל תלמיד להביא עמו מנעול תליה
לנעילת הקופסה.
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ז) השארת ציוד בישיבה:
עקב מקרים רבים בעבר ,ובגלל הקושי הרב בטיפול בעניין – הננו מודיעים בזאת כי כל ציוד של תלמיד שיישאר
בישיבה לאחר סיום שנה"ל יחשב כהפקר.

 .6הסעות תלמידים:
כדי לדאוג לביטחון ובטיחות התלמידים וכדי לצמצם למנוע את השימוש המסוכן בטרמפים תמשיך הישיבה גם השנה
בארגון הסעות תלמידים בימי שישי ובימי ראשון לרוב הישובים בהם גרים תלמידינו .ההסעות חינם כל עוד משרד
החינוך יממן אותם.
ההורים מתבקשים לסייע לבנים לעמוד בזמני ההסעה על מנת למנוע איחורים לישיבה והפסד לימודים .6 .הסעות

תלמידים:

כדי לדאוג לביטחון ובטיחות התלמידים וכדי (למנוע את השימוש המסוכן בטרמפים תמשיך הישיבה גם השנה בארגון
הסעות תלמידים בימי שישי ובימי ראשון לרוב הישובים בהם גרים תלמידינו .ההסעות חינם כל עוד מ .החינוך יממן
אותם ,במידה ויהיה גרעון במימון יישאו ההורים בהפרש העלות.
ההורים מתבקשים לסייע לבנים לעמוד בזמני ההסעה על מנת למנוע איחורים לישיבה והפסד לימודים .

 .7אישורי יציאה:
מצ"ב טופס אישור הורים המאפשר לנו לשחרר את הבן עפ"י בקשת ההורים והבן ,ומאפשר את יציאתו לכל
הפעילויות ,הטיולים והיציאות של הישיבה.

 .8נהלים רפואיים :
עפ"י הנחיות משרד החינוך כל תלמיד חייב להמציא דיווח על מצבו הרפואי חתום ע"י רופא ,וכן צילום של פנקס
החיסונים .חובה על כל תלמיד להביא את הכרטיס המגנטי של קופת חולים אליה הוא שייך.

 .9ציוד לטיולים וסיורי של"ח:
בע"ה אנו משתדלים להוציא את תלמידינו לטיולים וסיורים ברחבי הארץ .סיורים אילו הם חלק בלתי נפרד מהתוכנית
החינוכית והלימודית של הישיבה.

אנו מבקשים שלכל תלמיד יהיה באופן קבוע בישיבה את הציוד הבסיסי ליציאה לטיול:
כובע ,נעלי הליכה ,מנשא ל 3ליטר מים ,תרמיל גב קטן.

רצוי :פנס וסנדלים למים.

 .10אבחונים:
אם הבן עשה אבחון או שנתגלו קשיי למידה  ,קשיים בקשב וריכוז ,או שבנכם לוקח תרופות לריכוז – יש להעביר את
המידע והאבחון בהקדם ליועץ החינוכי אהרון סיסו (פלאפון –  .)0524700916רק ע"י שקיפות מוחלטת  -שלכם
ההורים נוכל ביחד לתת את הטיפול המיטבי לבינכם.
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רשימת טלפונים צוות ההנהלה ועובדי יתק"א
שלוחה

מס'
1

שם ומשפחה
משרדי הישיבה

תפקיד

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

הרב אבינועם הורוביץ
הרב יואב כהן
הרב גבי ביבי
הרב גלעד כהן
נריה ברזילי
אהרון סיסו
עמיקם לדרר
עובדיה מחלב
יסכה עזר
אלינור נחום
יעקב אייכנשטיין
רוטשילד רחל
תמר מזרחי
אנקרי יפית
דביר כהן
כספי שלווה

ראש הישיבה
סגן ראש הישיבה
מנהל התיכון
מרכז התיכון
מנהל הפנימיה
יועץ חינוכי כתות ט' וי'
יועץ חינוכי כתות י"א וי"ב
עובד סוציאלי
אם הבית כתות ט',
אם בית כתות י' ,י"א וי"ב
מנהלן
מנהלת חשבונות
מזכירה הנח"ש
מזכירה
מזכיר
מנהלת מטבח

202
204
203

208
209
207
200
214

פלאפון
משרד 9962281/2
פקס 9962286
052/5666988
052/5666970
052/8648887
052-2486363
052/6073175
052/4700916
052/7204509
052/3003780
050/2124029
054/5960746
052/5666977
02/9962281/2
02/9962281/2
02/9962281/2
02/9962281/2
052/8119625

אי מייל
Yatka.mazkirut@gmail.com
AHOROWITZ@YATKA.ORG.IL
YOAVC@YATKA.ORG.IL
gabibibi960@gmail.com
gilad532@gmail.com
neriamb7@gmail.com
ahronsisso@gmail.com
amikam95@gmail.com
ovad18@gmail.com
yiskaezr@gmail.com
Elinorn6@gmail.com
YAACOV@ YATKA.ORG.IL
heshbonot@yatka.org.il
HESHBONOT@YATKA.ORG.IL
yatkamazkirut@gmail.com
yatkamazkirut@gmail.com

מצ"ב המסמכים הבאים:
 )1אישורי יציאה מהישיבה.
 )2שאלון רפואי
 )3טופס עדכון פרטים.
 )4רשימת ספרי הלימוד ונהלי השאלת הספרים ,השכרת תא בכתה.
 )5כללי שימוש במכשיר טלפון נייד

ניתן להורידם מאתר הישיבה /http://yatka.org.il
את הטפסים החתומים יש לשלוח חזרה לישיבה עד יום חמישי כ"א אב תשע"ו
במיילyatka.mazkirut@gmail.com :
בפקס02/9962286 :
בדואר :ישיבת אור מנחם קרית ארבע-ת.ד 56 .קרית ארבע
אנא ,שילחו בזמן ועפ"י ההנחיות כדי שנוכל להיערך כראוי לשנת הלימודים.
לא נוכל לקבל את בנכם היקר בתחילת השנה ללא הטפסים החתומים

בברכת חופשה נעימה ומועילה
הנהלת הישיבה
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