בס"ד
מנחם אב תש"פ

תלמיד יקר!
תרשה לי לברך אותך על החלטתך להגיע ולהסתופף בחצרות
בית מדרש ברקאי שבחיספין.
החלטה זו לחלקכם אינה קלה ובאה לאחר התלבטויות ומחשבה רבה ,אך ברגע שבצעתם אותה לאחר
שקילת הנתונים ,הדרך נעשית קלה יותר כי אין שמחה כהתרת הספקות .חייך בברקאי עומדים להיות שונים,
עד היום למדת (רשמית) יום שלם לימודי קודש ,והחל מתחילת השנה תלמד  4שעות קודש ביום ועוד כ8
שעות מקצוע ,זה שונה לא רק בגלל הכמות אלא גם בגלל התוכן ,אינה דומה למידת סוגיית גמרא בה נשמתך
נהנית ושבעה מאור לימוד התורה ,ללמידת אנגלית ומתמטיקה ועברית ,זה שונה ,זה אחר ,הסיפוק הוא אחר
לחלוטין ,הקושי קשה לאין ערוך ,והסיפוק פעמים רבות מתאחר לבוא עד הבגרות הראשונה או גם לאחריה,
וצריכים להגיע מוכנים לקושי הזה.
כל הדיבורים על למודי מקצוע והגעתך ללימודים ברמת הגולן מתורגמים בסופו של דבר להגיע מהיום
הראשון עם תיק ,מחברת ,כלי תיבה ,ולהתיישב מול המרצה ללמוד ,להבין ,לכתוב ,לסכם ,לעשות שיעורי
ערב ,וביצוע מטלות ,הרגל זה הוא הרגל שלא קל להגיע אליו ,זה נשמע דבר של מה בכך אבל הרגלי הלמידה
הכיתתית על אף השעות הרבות שצברת בבית המדרש אינה דומה ללמידה מסיבות וסיזיפית זו.
חיי הפנימיה גם הם נעשים שונים בבת אחת חלקכם לראשונה יוצאים מהבית ולמרחק כזה גדול ,תפגשו
נערים שלא פגשתם עד היום מגוונים מאוד ומיוחדים מאוד (אני מבטיח לכם שכולם נפלאים! ) אבל בברקאי
המרקם החברתי שונה ,זה לא ישיבה אשכנזית או ספרדית או תימנית או חסידית ,זה לא ישיבה אזורית של
ירושלים /בני ברק /מודיעין /אלעד /ביתר /וכו' זו משפחה שמאגדת בתוכה תלמידים בני גילכם שרוצים
לעשות את השינוי המיוחד הזה.
צוות הפנימיה אינם המדריכים או אב הבית שהכרתם עד היום ,הם האחים הגדולים שלכם שנמצאים שם
בשבילכם ,הם צוות מקצועי ,מסור ,אוהב ,שבאים לעשות לכם טוב ורק טוב ,הם יסייעו לכם להיקלט טוב
בס"ד ,הם יעזרו לכם להתרגל לחיי פנימייה ,יעשו פעילויות שונות (חובה להשתתף!)  ,הם שם בשבילכם ,אם
רק תדעו לנצל אותם ,ואל תשכחו שגם את האח הגדול צריך לכבד מדאורייתא (ו -לרבות אחיך הגדול) אבל
אל תדאגו הם לא ידרשו ממכם כבוד!
צוות הרמי"ם הם ההורים שלכם בחיספין ,או יותר מדיוק הם אלו שינסו להיכנס לנעלי הוריכם היקרים
בהתרחקותכם מהם ,הם שם לא רק להיות בתפקיד האב המחנך ,הם שם גם ובעיקר להיות האמא
המחבקת ,בשורה התחתונה הם אחראים עליכם ,יש לכם קושי כלשהו (ויהיה לכם ,אני מבטיח! כי כל
ההתחלות קשות) צרו איתם קשר ,דברו איתם ,הם פה למענכם.
מעל לכל אלו ניצבים בצוות ההנהלה ,הרב נתנאל אוחנה המנהל החינוכי שאתם עוד תלמדו להכיר זן חדש
של מחנך ,איש שכולו לב ,זמין לכם תמיד ולכל דבר ,יחד איתו העובד סוציאלי עמישב פלאי שתלמדו להכיר
אותו הקמיע של ברקאי ,הוא שם לסייע בקשיים ,בהתמודדויות ,בלחצים מהבית ומחוץ ,מעטפת מושלמת.
הרב אוריה ברלב מרצה ורכז מקצועי שלכם שנת המכינה ,הוא דואג לשבץ אתכם בכיתות הנכונות ,לעקוב
אחרי הלמידה שלכם ,לפקח על המרצים ,ובכללי להשפיע עליכם רק טוב.
אה ואני מה תפקידי בקודש? משתדל לא להפריע זה בעיקר ,ומסייע לכולם על מנת שכל הטוב הזה יבוצע על
הצד הטוב ביותר בס"ד.

כמה נתונים ששווה לכם להכיר אותם על מנת שהפתיחה תהיה לך קלילה יותר!
מכינה -השנה שלכם בה לומדים בגרויות,
י"ג – י"ד /שנה שניה ושלישית -השנים בהם לומדים לימודי מקצוע
אקדמיה /מכללה -החלק של הלמידה המקצועית בתוך ברקאי
מדרשת הגולן -בית הארחה שאנו בתוכו ,שבעיקרו מתפקד ממול לקמפוס שלנו
אדיר במרום -מוסד שנמצא יחד איתנו בקמפוס ,השייך למגזר הציונות הדתית ולחיל האוויר ,אין אינטראקציה
או קשר עם תלמידי אדיר במרום ללא אישור ובקרה שלנו!
פנימייה -זה לא רק מקום לישון בו ,זה החלק השני של היום שאתם לא בלימודים ,הרב יובל וישניה מנהל
את הפנימיה עם צוות המדריכים ביד רמה ,הפנימייה כוללת את חדר האוכל (תורנויות) ,ואת כל מה שלא
קשור ללימודים באופן ישיר ,פעילויות ,טיולים ,ועוד ועוד

הסעות -ההסעות מסובסדות ובאחריותך לקנות כרטיסיה בכפוף לזמנים המיוחדים המתפרסמים ,עליכם להגיע עם
כסף ולקנות כרטיסיה!
פרסומים והודעות בנושא שכר לימוד -עליכם להיות ערניים לפרסומים והודעות שונות שלנו בכל הנוגע לוועדות
הנחה שונות ,ומקורות מימון לשכר לימוד ,אנו עושים מאמצים כבירים לסייע ולהקל מהוריכם כל שעליכם לעשות הוא
להעביר להם את ההודעות ולנהוג בהתאם.
ביקורת -כמו בכל הישיבות גם אצלנו יש ביקורת של משרד הדתות ועוד משרדים שונים ,עליכם להיות עם תעודת
הזהות שלכם עליכם כל הזמן!

פניה מיוחדת בנושא הקורונה
בורא עולם מכין אותנו ומזכך אותנו לקראת הגאולה השלמה בב"א ,רוב הסיכויים שעד תחילת שנת הלימודים משיח
יגיע והקורונה לא תיזכר עוד (דרך אגב כשיבנה המקדש תלמידי ברקאי מתרכזים בירושלים באזור הכניסה לעיר ומשם
נתרכז יחד ונתקדם למקום המקדש ככל הניתן ,פרטים על נושאי הטהרה יתפרסמו בוואטסאפ בקבוצת ברקאי-
עולים טהרה) .
אך אם חלילה לא נזכה לזה ונצטרך עדיין להיות בהכנה ובזיכוך ,עליכם לדעת שהנכם באים לתחילת שנת לימודים
מורכבת ושונה ,הצריכה הערכות ולוגיסטיקה מיוחדת שעיקרה היא שמירה על בריאותכם ובריאותנו ,בגל הראשון
בס"ד עמדנו ביעדים נפלאים ובהצלחה גדולה ,אנו בימים אלו נערכים לקליטתכם בצורה מיטבית ואחראית ,אני
קורא בקריאה של חיבה כל מי שחש שלא בטוב בתחילת השנה חלילה שלא יגיע ללימודים ויעדכן אותנו ,אני מבטיח
להשלים לו את הלמידה בצורה הטובה ביותר.
אבל בעיקר חשוב לי לומר לכם ,אנו נעשה ועושים הכל ע"מ שתהליך הקליטה שלכם ייעשה באופן מעולה ,אך דעו נא
רבותי כי לא הכל אפשרי ,ולכן נצטרך את סבלנותכם ,קחו אוויר עמוק ותראו שלאט לאט הכל יסתדר על הצד הטוב
ביותר בס"ד ,עליכם להישמע להוראות ולשמור עליהם בקפדנות יתירה ,ואנו נעשה הכל שיהיה לכם טוב נעים ונחמד.
כולי תפילה לה' יתברך שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם
ותגדלו ותפרחו בברקאי ותעלו מעלה מעלה בתורה עם דרך ארץ!
באהבה ותפילה רבה -
הרב אברהם בורודיאנסקי
ראש בית המדרש

