ל' באב התש"פ
אגרת להורים פתיחת שנה"ל התשפ"א
הורים יקרים ,בנות יקרות
חודש טוב ומבורך.
ראש חודש אלול ועם ישראל בכל העולם מתחיל להתכונן להתנער ,להתרגש ולהתעורר לחפש
ולסמן את היעדים הבאים עלינו לטובה .
וכמובן גם באולפנה אנו מתרגשים לקראת השנה החדשה ,מצפים לשנה מאתגרת ומצמיחה אופקים
חדשים בעז"ה .
הקורונה היא אתגר וגם הזדמנות גדולה ואנו מאמינים כי הקב"ה מצמיח ישועות דווקא מתוך
המציאויות המורכבות.

בעז"ה בשבוע הבא יצאו מכתבים (במייל) לכל כיתה/שכבה עם הנקודות והמועדים הנוגעות
לשכבה.

ובכל זאת מס נקודות הנוגעות לכולנו כאולפנה.
.1אנו נערכים ללמידה באולפנה של שלושה ימים בשבוע  ,לימוד מקרוב בחצאי
כיתות  ,ויום נוסף בשבוע בו תתאפשר פעילות לא באולפנה(.לא בכל שבוע לכולן אבל אין כאן
המקום להאריך) כמובן שחלק מהלמידה תהיה למידת חקר ומבוססת על עבודת התלמידות בבית .
הלמידה מהבית מייצרת אתגרים אך גם יכולה לבנות באישיותנו את ההתמדה והסקרנות .את היכולת
ללמוד למידה עצמאית .להפעיל ולגלות כישרונות הטמונים בי ועל כך בעז"ה נעמול השנה.
.2מיקומי הכיתות
לאור הלמידה המשולבת בית /אולפנה אנו ממליצים לחשוב לפני ההחלטה להשכיר לוקרים .
כמו כן את מיקום כיתות האם אנו מציינים ,אך יש לזכור כי לומדים בחצאי כיתות ועל כן הבנות
תלמדנה בכיתות אחרות ברחבי האולפנה ( .לא מתוכננת בשלב זה למידה במקומות אחרים
כמתנס"ים וכו).
בנין ישן:
קומת קרקע שכבות ט ,כיתה ז 3וכיתה ח.4
קומה ראשונה שכבות ז ושתי כיתות י (כיתה י 1תלמד בבנין החדש בכיתה ליד בית מדרש).
קומה שניה שכבות י"א וי"ב.
בנין חדש שכבה ח'
(מצ"ב לינק להשכרת לוקרים)
https://www.lockerim.co.il/

.3השאלת ספרי לימוד-
כדי לצמצם את מס הנכנסים לאולפנה ,הבנות הרשומות להשאלת ספרים תקבלנה את
הספרים אי"ה בשבוע הראשון ללימודים בצורה מסודרת  .על כן לא תתקיים השאלת ספרים
במועדים שנקבעו.

היום הראשון ללימודים
השנה תפתח בעז"ה ביום שלישי יב באלול .
אנו רואים חשיבות גדולה בנוכחות כלל התלמידות באולפנה ביום זה ועל כן נקיים מפגשים ופעילות
פתיחה על פי שעות (פרטים מדוייקים השייכים לכל שכבה יצורפו למידע השכבתי שישלח אליכם
בעז"ה בשבוע הבא).
כיתות ז התשפ"א -השכבה החדשה באולפנה תחל את מפגשיה אי"ה כבר בימים ראשון ושני י ויא
באלול ו גם אליכן ישלחו פרטים מדוייקים בשבוע הבא(.במייל) .בהזדמנות זו אנו מאחלים לכן
הצלחה רבה בבניית אישיותכן ובצמיחה תורנית ולימודית באולפנה בעז"ה.
תשלומי הורים
ת שלומי ההורים המשולמים לאולפנה חלקם הוא עבור תוספת שעות הלימוד וחלקם עבור הפעילויות
הלימודיות  ,התורניות והחברתיות מצד אחד חשוב לנו להמשיך בעשיה התורנית ,החברתית
והלימודית מאידך  ,ברור כי חלק מהפעילויות לא תוכלנה לצאת לפועל וחלק תעשנה בצורה אחרת
ועל כן לא נ כון לגבות עליהם תשלום כלל או תשלום מלא.הנושא נמצא בדיונים בין המשרד  ,החמ"ד ,
מרכז יב"ע ההורים וכו .לכשיתבררו הדברים בכלל ועל פי הסיכומים עם ועד ההורים באולפנה נוציא
מסמך מסודר בעניין.
אסיפות הורים בזום
מכיון ,שעל פי הוראות הקורונה להורים אסור להכנס לאולפנה.
נקיים בעז"ה מפגשי זום שכבתיים להורי השכבה בשבוע שלאחר תחילת שנה"ל.
(מועד לכל שכבה במכתב בשבוע הבא) .אנו מבינים כי השנה הבאה עלינו לטובה מאתגרת במובנים
שונים ורב הנסתר על הנגלה ובכל זאת נשתדל מאוד  ,בסעייתא דשמיא לייצב את המערכת וליידע
על ההחלטות וסדרי הלימוד והעשיה המתחדשים.
כולנו בתקופת לימוד המערכות החדשות ומעריכים כי יכול להיות שפעולות מסוימות שנעשה לא
תהיינה מדויקות  ,אנו שותפים להצמחת בנותינו ומצפים לקבל את האירותיכם  ,הצעותיכם ולבדוק
אותם ואת עצמנו לשיפור מתמיד של העשייה באולפנה.

בברכת חודש מבורך ,שנת פעילות עניפה מתוך בריאות איתנה וגאולה שלימה לכל ולפרטים .
בשורות טובות
הרב יוני סמואל
ראש האולפנה

הרב עדי פלח
מנהל חט"ב

