
בס"ד
מנחם אב תש"פ

הורים יקרים שותפים לדרך בס"ד!

הרשו לי להביע בפניכם את רחשי ושמחת ליבי בהצטרפות בנכם ני"ו לשורת תלמידי בית המדרש שהינו 
בית יוצר לגדל תלמידים יראי ה' אוהבי שמו, לצד לימוד בגרויות ומקצוע ברמה גבוהה עד להיותו "בן תורה 

הנדסאי" בס"ד.

במהלך לימודיו בברקאי, בנכם ילמד אורחות חיים ויושר, יבנה את עולמו הפנימי ויצוק לתוכו תוכן רוחני 
מתוך בחירה, אהבה, והבנה, 

החוט המשולש – תלמיד- הורים- ברקאי, לא ינתק! והוא סוד ההצלחה, משולש קדוש זה הינו החוזק 
והעתיד שלכם שלנו למען בנכם.

עמותת "רוח הגולן" הציבה למולה את הצורך להקים מקום מפואר שכזה ברוח ובגשם ושלם כך היא 
מקצה כוחות, ומשאבים מרובים, ואכן  במהלך השנים החזון מומש ובית מדרש ברקאי תופס מקום של 

הערכה וכבוד בפי כל מכיריו ושומעיו, יבורכו אנשי החיל הנהלת העמותה וחבריה.

תלמידנו  בניכם  להצלחת  ובחיבה  באהבה  המתמסר  הנפלא  הצוות  את  להכיר  תלמדו  הזמן  במהלך 
היקרים, מול עינינו עומדות אך ורק אותה הרוח בה בנכם הגיע לכבוש יעדים בכוחות על בס"ד, נסייע 
לו ולכם מניסיוננו להסיר כל מכשול בדרך ע"מ להגיע אל היעד על אף הקשיים, כי זה אפשרי בהחלט, 

וכמובן רק בס"ד.

שמחתי באומרים לי בית ה' נלך!

מצו"ב כמה ידיעות חשובות:

א ע"מ 	. גיטי,  הגב'  בהקדם,  לימוד  שכר  מזכירת  עם  קשר  לייצור  נבקשכם  שכ"ל,  מכתב  מצורף 
מהחיוב.  יזוכו  בהמשך  שיינתנו  ומענקים  הנחות  הלימודים,  תחילת  טרם  זה  נושא   לסדר 

גב' גיטי מזכירה שכר לימוד - 050-528-0050.

א לייצור קשר עם המנהל 	. ניתן  ונושאי ההסעות  בכל השאלות הנוגעות לתחילת שנת הלימודים 
החינוכי הרב נתנאל אוחנה שליט"א  במספר: 050-887-4338

א שנת 	. לתחילת  בסמוך  תצא  הקורונה  למגבלות  בכפוף  שנה"ל  פתיחת  בנושא  מיוחדת  הודעה 
הלימודים.

א מצו"ב אגרת לבנכם מומלץ להשקיע בה זמן בעיון וללומדה כדבעי.	.

א לקראת פתיחת שנת הלימודים נצרף את ההורים המעוניינים לקבוצת וואטסאפ ייעודית להורי 	.
התלמידים בה תדווחו על הנעשה בשגרה ובחרום.

ברוכים המצטרפים למשפחת בית מדרש ברקאי!

בברכת וזכנו לגדל בנים ובני בנים אוהבי ה' יראי אלוקים אנשי אמת

הרב אברהם בורודיאנסקי

ראש בית המדרש


