יום רביעי י"ד תמוז תשע"ח
27/06/2018

בס"ד

להורים ולתלמידים היקרים
שלום רב,
הנדון :שנה"ל תשע"ט בישיבת צביה פ"ת
ברוכים הבאים לתלמידים החדשים וברוכים הנמצאים לתלמידים שממשיכים בישיבתנו.
כל התחלה חדשה מעוררת התרגשות וציפייה רבה ובייחוד אם אנו עוסקים בתקופת חטיבת הביניים
והישיבה התיכונית ,תקופה בה הילד הופך לנער וחשיבותה גדולה מאוד לבניית אישיותו של הנער.
מניסיוננו ,ברור לנו שבסיס ההצלחה החינוכי עם כל נער הוא שיתוף פעולה בין ההורים לבין הצוות החינוכי,
כאשר העיקרון החינוכי המתווה אותנו הוא" :חנוך לנער על פי דרכו" ודרכו של כל אחד שונה מדרכו של
חברו ,וכל אדם הוא "עולם קטן!"
אנו משוכנעים שבעבודה משותפת נצליח יחד במשימה הגדולה.
מרגע זה ילדיכם אלו ילידנו וע"מ שנוכל לפתוח יחד את השנה ולהיערך הצורה מיטבית ומסודרת לקראת
שנה"ל תשע"ח נשמח שתעברו על הפרטים המצ"ב בקובץ זה.

*******

תחילת שנת הלימודים:
שנה"ל תשע"ט תיפתח אי"ה ביום ראשון ט"ו אלול תשע"ח בשעה  10:30עד ( 13:00לתלמידי הפנימייה
תהיה פעילות לאחר מכן).
ביום שישי כ' אלול תשע"ח לא יתקיימו לימודים בכל הכיתות.
חדר האוכל יתחיל לפעול אי"ה באופן מלא החל מיום שני בבוקר (לתלמידי הפנימייה יהיו ארוחות החל
מיום ראשון).
שעות הלימודים:
לכל הכיתות –
התפילה מתחילה כל יום בשעה ( 7:25כל תלמידי הישיבה בכל כיתה ומכל יישוב חייבים לעמוד בזמנים
ולהגיע בזמן לתפילה).
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כיתות ז' – ח' -
בימים :א' ,ב' ,ד'  -הלימודים יסתיימו בשעה .16:30
יום ג'  -הלימודים יסתיימו בשעה .15:15
יום ה'  -הלימודים יסתיימו בשעה .17:00
יום ו'  -הלימודים יסתיימו בשעה ( 11:45בחט"ב לומדים קבוע בימי שישי).
**מערכת מדויקת תשלח לקראת תחילת השנה.
**ייתכן ותוכניות לימוד ייחודיות ותגבורים ימשיכו מעבר לשעות הנ"ל.
כיתות ט' עד י"ב –
בימים :א' ,ב' ,ד' ,ה'  -הלימודים יסתיימו עד השעה  19:00לכל המאוחר.
יום ג'  -הלימודים יסתיימו עד השעה ( 15:15ייתכן ובחלק מהמגמות יסיימו בשעה מאוחרת יותר).
יום ו'  -הלימודים יסתיימו בשעה ( 11:15בחט"ע לומדים לסירוגין בימי שישי –שישי כן ושישי לא).
**מערכת מדויקת תשלח לקראת תחילת השנה.
הזנה לכיתות ז' – ח':
בישיבה פועל חדר אוכל ע"י קייטרינג חיצוני הכולל ארוחות בוקר וצהרים לתלמידי התיכון.
על מנת להצטרף לחדר האוכל יישלח להורי החטיבה  -מייל בנפרד ,מהקייטרינג ,עם כל הפרטים.
בכל מקרה ,לתלמידים המביאים אוכל מהבית  -נאפשר לחמם את האוכל במיקרוגל.
הזנה לכיתות ט' – י"ב:
חלק מתוכנית הלימודים בישיבה הינן ארוחות בוקר וצהריים.
הורה שאינו מעוניין שבנו יאכל בישיבה ,עליו להודיע על כך לפני תחילת שנת הלימודים לאיריס אחראית
שכ"ל ב בכתובת מייל .igzvia@gmail.com
כמובן שבמידה ובנכם החל לאכול בחדר האוכל ולאחר זמן אינו מעוניין מסיבה כלשהי  ,אנא הודיעו על כך
במייל למנהלן הישיבה והביטול ייכנס לתוקפו בחודש שלאחר מכן.
ביטול השתתפות בתכנית הזנה במהלך שנה"ל ייגבה בעלות  ₪ 600וזאת עקב ההתחייבות כלפי ספק
הקייטרינג.
פנימייה (החל מכיתות ט'):
הפנימייה הינה חלק מרכזי ופעיל מאוד בחיי הישיבה ,ב"ה זכינו למנהל פנימייה וצוות מדהים ומיוחד
במינו .הפנימייה עשירה בפעילות חברתית וגיבוש התלמידים.
פרטים נוספים על הפנימייה הן מבחינת פעילות ורישום והן מבחינת תשלום ניתן לקרוא בקישור הבא:
https://goo.gl/forms/lC1OIbpq48Ztmjqs1

ישיבת צביה פתח תקווה
טל' 03-9345221 :פקס 153-3-9348315:רח' נצח ישראל  7פתח תקווה
אימייל zvia-pt @gmail.com :אתרwww. zvia-pt.co.il :

בס"ד

לוקרים:
את תפעול הלוקרים ביום יום וכן את הגבייה והתשלום עבור השכרת לוקר בישיבה מפעילה חברה חיצונית,
חשוב לזכור! לא יתאפשר להניח ציוד אישי בכיתות ובכל מקום אחר.
האפשרות היחידה היא בלוקר אישי או בתיק .בסוף כל יום השולחנות בכיתות צריכים להיות ריקים ע"מ
שצוות הניקיון יוכל לדאוג לניקיון הכיתה .חפצים שיישארו יפונו ואין הישיבה אחראית ע"כ.
עלות השכרת לוקר לשנה עומדת על סך  ₪ 25 + ₪ 110פיקדון (שיוחזר בתום השנה עם החזרת המנעול).
הרישום להשכרת לוקר יחל בתאריך 15.8.18
הרישום נעשה דרך האתר של החברה – תא לי לוקרים בקישורhttps://talilocker.com :

תקנון ביגוד והופעה בישיבה:
כתוב בתורה" :ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" (שמות כ"ח ,ב).
"והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד…לשרת בקודש" (שם).
מדיו של אהרון הכהן היוו נדבך חשוב ביותר בעבודת הקודש בבית המקדש עד כדי כך שאם חסר אפילו בגד
אחד בלבד הרי נחשב הוא לו לעוון גדול עד מאוד .
אנו בישיבה רוצים להיראות בצורה מכובדת של בחורי ישיבה שנאמנים לדרך של "ממלכת כוהנים וגוי
קדוש" ,אולם חלק קטן מהנוער פעמים רבות נסחף אחר רוחות הזמן המשתנות לכיוונים שונים ,ועם כל זה
החלטנו לתבוע מילדינו-תלמידינו ,לבוש הולם לבחורי ישיבה ,ולא רק לצאת ידי חובה.
ולכן אנו מבקשים מכם ההורים לעבוד אתנו בשיתוף פעולה מלא בכל הקשור לדרישות הבאות (אומנם
זכינו והרוב הגדול של תלמידינו עומד בהם לחומרא) נא לא לוותר לילדים/לנערים לצאת מהבית בצורה
לא הולמת .מה גם ,שקרה כבר מספר פעמים שנאלצנו להחזיר תלמידים לביתם באמצע היום  -בגלל לבוש
לא הולם וחבל.
אנו מבקשים להגיע עם:
✓
✓
✓
✓
✓

כיפות בגודל נורמלי ( ...עפ"י ההגדרה ההלכתית).
חולצות ללא הדפסים ולא צמודות מדי.
מכנסיים ארוכים לא משופשפים ,ללא קרעים וכו' ,עדיפות למכנסי דגמ"ח.
אין להגיע עם נעלי קרוקס/כפכפים לישיבה.
אנו משוכנעים שבעבודה עקבית ומשותפת  -גם ילדינו יבינו וייבנו מהופעה ראויה…

פלאפונים:
הורים יקרים ,אחת הסוגיות החינוכיות החוצה מגזרים וגילים שונים היא סוגיית המכשיר החכם –
הסמארטפון  .כבר מזמן הוא הפך לחברו הטוב של כל אחד ובעיקר אצל בני הנוער הוא הרבה מעבר לחברו
הטוב אצל חלק לא קטן מהם הוא כבר כמעט שולט על חייהם והם תלויים בו ,לצערנו הגדול!
לאחר דיונים רבים החלטנו בשנה"ל תשע"ח לאסור לחלוטין שימוש בסמארטפונים ברחבי
הישיבה.
סמארטפון שימצא בישיבה יוחרם ויוחזר אך ורק לידי הורי התלמיד עם התחייבות חתומה לדאוג
שהמכשיר לא יגיע יותר לישיבה.
נוהל זה חל על כל תלמידי הישיבה מכיתות ז' עד י"ב.
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השימוש בפלאפונים בישיבה יהיה מותר רק למכשירים רגילים ולא סמארטפונים.
שימו לב! השנה הוחלט להחמיר יותר בבדיקות ובהחרמת הסמארטפונים ולא יהיו ויתורים בעניין זה כי
בנפשנו הוא.
כדי לשתף אתכם בדיונים הנרחבים ובבעיות שהתגלו ולהיחשף לכל הצדדים של השימוש במכשיר אנו
מאוד מבקשים מכל הורי הישיבה להגיע לערב יחד עם הצוות החינוכי וההנהלה לשיח פתוח.
הערב יתקיים אי"ה ביום חמישי כ"ב תמוז  5.7.18בשעה .20:00
הערב ייפתח בתפילת ערבית ולאחר מכן יחל הכינוס.

הערב פתוח לכל הורי הישיבה אבות ואימהות (מצ"ב הזמנה לערב).
הערב חשוב מאוד לכל ההורים בדורנו גם בישיבה וגם בבית.
תקשורת עם משרדי הישיבה:
אנו בישיבה נמצאים כאן כמשפחה אחת יחד אתכם למען מטרה אחת  -חינוך ילדינו המשותפים הן בקודש
והן בחול.
אחת מאבני הדרך החשובות ביותר הינה שיתוף פעולה וקשר בין שני בתי התלמיד -הישיבה וההורים.
אנו נשמח להתעדכן בכל הקשור לבית ולילד הן בפרטים טכניים כמו שינוי כתובת ,מספר נייד של ההורים
או שינוי כתובת מייל והן בכלל.
אנו נשמח לעמוד לרשותכם ולהשתדל להיענות לכל פניה.
הודעות ובירורים בעניין שכ"ל ניתן לפנות לאיריס בכתובת מייל igzvia@gmail.com
הודעות ובירורים בעניין חדר האוכל והפנימייה ניתן לפנות לרבקה בכתובת מייל rzzvia@gmail.com
הודעות כלליות ,שאלות ובירורים בכל עניין נוסף ניתן לפנות לרחלי בכתובת מייל rachelyzvia@gmail.com

כמו"כ ניתן ליצור קשר טלפוני במשרדי הישיבה בטל 03-9345221 .בין השעות  8:30עד .16:00
משרדי הישיבה וצוות ההנהלה יהיו בחופש החל מט' באב עד א' אלול תשע"ח.

בברכת שנה מוצלחת ושיתוף פעולה פורה,

הרב דני זוהר

הרב גולן דיעי

הרב יוני גוטליב

מנהל חינוכי כללי
ומנהל חט"ע

ראש הישיבה

מנהל חט"ב
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