בס"ד יז' מנחם אב תשע"ח
אגרת אמצע חופש...
הורים יקרים,
מקווה שמכתב זה מוצא אתכם בטוב ושהחופשה מהווה מקור לאגירת כוח לקראת שנה"ל הבאה.
מכתב שלפניכם כולל שלושה חלקים:
 .1סיכום נתונים מרכזיים מהתמונה החינוכית שהתפרסמה בתקשורת.
 .2מדיניות סמארטפון – עדכון
 .3חידושים לקראת תשע"ט

חלק ראשון :סיכום נתוני התמונה החינוכית
בשבוע שעבר התפרסמו בתקשורת נתוני "התמונה החינוכית" .אלה מהווים סיכום נתונים של שנה"ל תשע"ז
(את תשע"ח סיימנו זה עתה אך הנתונים טרם גובשו סופית) להלן תמצית הנתונים (מפורסם ביתר פירוט
באינטרנט לכל המעוניין):

זכאות לבגרות
זכאות לבגרות
מצטיינת
אחוז הניגשים ל4
יח"ל אנגלית
אחוז הניגשים ל5
יח"ל אנגלית
אחוז הניגשים ל4
יח"ל מתמטיקה
אחוז הניגשים ל5
יח"ל מתמטיקה

ממוצע ארצי
68.2%

ממוצע רשותי
82%

ישיבת בני עקיבא
90.9%
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ישר כוח לצוות הישיבה על העבודה המאומצת בעבר ,בהווה ובעז"ה גם בעתיד ,תוך שיתוף פעולה מלא עם
ההורים והבנים.

ב"ה

חלק שני :מדיניות סמאטרפון – עדכון

בחזון הישיבה מופיעה הכמיהה "לדבק עצמנו ותלמידנו באבינו שבשמיים".
זו מבטאת במשפט את תמצית עניינו של האדם עלי אדמות.
הישיבה עושה מאמצים כבירים לקדם את תלמידנו בעולמם הרוחני ערכי כמו גם בהישגיהם הלימודיים .באלה
האחרונים נוכחנו לראות את המגמה המרשימה ב"תמונה החינוכית" ,וב"ה הישגים יפים אלה נמצאים במגמת
עליה.
לצדם עלינו לדרוש ,לא פחות ,בקודש!
מתוך דיון מעמיק של צוות הישיבה ,התייעצות עם ועד ההורים והורים נוספים ,החלטנו כי בשנה"ל הקרובה אנו
דורשים ,לטובת כולנו – סמארטפון עם תוכנת סינון.
אנו רוצים קדושה ,אנו רוצים לסגור את רוחות הפרצים המאיימות על חינוך ילדנו ,תלמידנו ונפשם הזכה .אנחנו
רוצים לקיים סביבת לימודים נטולת מסיחי דעת ונפש – אשר על כן אנו דורשים מכל הורה ותלמיד לוודא
שהסמארטפון שברשותו אינו מאיים להזיק ,להשחית ולקלקל.
לצערנו נתקלנו לא פעם בתכנים ,בתמונות ובסרטונים המהווים פגישה חמורה בבנים .איננו מוכנים לאפשר
זאת.
החל משנה"ל הקרובה יופיע בתקנון הישיבה הסעיף הבא:
סינון סמארטפונים – תלמיד המעוניין להביא סמארטפון לישיבה – על התלמיד והוריו לחתום כתנאי כי הם
מתחייבים כי במכשיר מותקנת תוכנת סינון אתרים מסוג נטספארק או רימון( .תוכנות המסופקות ע"י חברות
האינטרנט – אינן עונות על הדרוש).
מכשיר ללא סינון יילקח ויוחזר להורי התלמיד בדרישה להימנע מלהביא אותו לישיבה
מן המותר לציין כי מכשיר ללא סינון מוביל לאתגרים מיותרים רבים בתחום הצניעות ,הפורנוגרפיה ובהתמכרות
למשחקים חסרי רסן עד ה"שעות הקטנות" של הלילה דבר המוביל לעייפות וקשיים משמעותיים בריכוז ביום
הלימודים.
כאן המקום לעודד אתכם ההורים להבהיר גבול ברור בשעות השינה וזמן השימוש בסמאטרפון ובאינטרנט
בכלל .צוות הישיבה רואה באופן ברור וחד משמעי תלמידים שהוריהם מממשים את אחריותם ההורית בהקשר
זה ,אל מול אלה שפחות...
בטוחני כי "הבא ליטהר מסייעין בידו" וגם אם שינוי הוא דבר מאתגר שכן "כל ההתחלות קשות" הרי
שכשמתרגלים – הדבר נעשה פשוט.

בס"ד

חלק שלישי :חידושי תשע"ט
הורים ותלמידים יקרים,
ישיבת בני עקיבא ראשון לציון – ממשיכה בדרכה הייחודית .באווירה המשפחתית ,בצוות המסור
והמיוחד שתומך ומלווה ובשמירה על רעננות מחשבתית לצד אחריות לתכני הלימוד ומבחני הבגרות.
אנו שמחים לבשר על המשך צמיחתה של הישיבה .בשום שכל ובחשיבה המשלבת בין השמירה על
הצביון הייחודי לבין הרחבת השורות במספרי תלמידים ומספר הכיתות.
חדש מפני ישן תוציאו
תכנים
● יום שלישי מרוכז – בשנה"ל הקרובה תלמידי ז' – י' ילמדו בכלל ימי שלישי ארבעה
תחומי דעת באופן מרוכז (בדומה ליום עיון) .הנושאים שילמדו :הלכה ,אמונה,
מדעים והיסטוריה .הרעיון – מקסום וטיוב שעות ההוראה .פירוט התוכנית ימסר
לבנים בתחילת שנה"ל.
● ליב"י – לינה בישיבה לתלמידי ט' – יב' .
השנה נקיים תוכנית לינה בישיבה במספר לילות לאורך השנה על מנת לבחון מיסוד
פרויקט זה בטווח הרחוק .מטרת הפרויקט – בניית מרחב לגיבוש חברתי ,למידה
רציפה וחוויה שונה.
● העשרה – תלמידי ז' – ח' יתקיימו שיעורי העשרה לבחירה .התוכנית תחל אחרי
החגים.
חשיפה למגוון שיעורי העשרה יתקיים לבנים והורים ביום חמישי כה' תשרי תשע"ט
( )4.10כחלק מאסיפת ההורים המתוכננת ליום זה – שריינו ביומן.

בס"ד

מבנים ומרחב
● גינון – בימים אלה הישיבה "לובשת צבע" לקראת חזרתם של הבנים לספסל
הלימודים .מרחבי הישיבה טופחו בגינון ובדשא.
● אולם ספורט – הודות לעירייה אולם הספורט משופץ בימים אלו באופן משמעותי
ונרחב ובעז"ה יעמוד הכן עם תפיחת שנה"ל.
השיפוץ כולל תקרה ,פרקט ,סלים ,חדרי הלבשה מאובזרים ,מיזוג תאורה ועוד .כאן
המקום לומר ישר כוח לאנשי העיריה ,לנציגי הציבור הדתי בעיר ,למרכז ישיבות בני
עקיבא והעומדים בראשם.
● חלוקת בימ"ד:
שכבה ז' – יתפללו בתחילת השנה בכיתותיהם ,על מנת לישר קו בהתמצאות בסידור
ובמוכנות לתפילה בציבור.
שכבה ח' – יתפללו בביהמ"ד שבמקלט – צמוד לאולם הספורט.
תלמידי ט' –' יב' – יתפללו בביהמ"ד המרכזי.
● כיתת  – 21Mמספר בתי"ס ברחבי הארץ קבלו ממשרד החינוך שיפוץ כיתה
בהתאמה למרחבי למידה חדשים .השיפוץ כולל מרחבי למידה חדשניים אמצעים
טכנולוגים ואקלים למידה שונה .ב"ה זכינו והישיבה נבחרה להיות מאותה קבוצה
ובעז"ה תלמידי הישיבה יהנו גם ממקום זה.
● מחשב בכל כיתה – בכל אחת מכיתות הישיבה מותקן מחשב קבוע

בס"ד

המצפן החינוכי
– לדבק עצמנו ותלמידנו באבינו שבשמיים .כישיבה ,אנו דוגלים בחינוך התורני באופן עמוק
ומשמעותי .השיח היום יומי של מחויבות לתורה ,מצוות ועבודת ה' הוא שמכווין אותנו .ממנו אנו
יונקים ועדיו אנו פועלים.
– מענה חינוכי מגוון .הרצון לתת מענה רחב הן לתלמידים עם כישורים מגוונים והן לתלמידים עם
יכולות מגוונות .כל זאת מתוך מענה פדגוגי מקצועי וכאמור אחריות לתעודת בגרות איכותית.
אנו תפילה ותקווה שגם השנה נמשיך נעשה ובעז"ה נצליח!
בעז"ה נזכה כולנו לקדש את שמו יתברך,

נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום.
המשך חופשה נעימה ובטוחה!
הרב אריאל וצוות הישיבה

