
ערב היכרות
 להורים



סדר יום 
בישיבת חורב

 ) לפני ואחרי הקורונה (



 ם יומי למעוניינים"רמב, דבר תורה, תפילת שחרית 7:15

 ארוחת בוקר

 שיעור תורה, נביאים ראשונים לימוד תנך בבקיאות   8:40 – 9:45    

 שיעור גמרא ,הפסקה, שיעור גמרא 10:00 – 11:45

 אמונה/ נביא / הלכה / שיעור גמרא בקיאות  12:00 – 12:45

 דף יומי למעוניינים

 ארוחת צהריים ,תפילת מנחה 12:45

 לימודי תיכון 13:20

 סיום לימודים 17:50

 ביום שלישי סיום לימודים 14:30 **
 

 12:00בימי שישי מסיימים בשעה 

 סדר יום חטיבה



 'יב –' סדר יום ט
 ם יומי למעוניינים"רמב, דבר תורה, תפילת שחרית 7:15

 ארוחת בוקר

 )מ"הרמוסר וחסידות מאת  ,אמונה(פתיחה  8:40

 גמרא בעיון 10:15 – 11:00

 אמונה והלכה שיעורי 11:00-12:00

 סדר לימוד עצמי –לימודי גמרא בקיאות  12:10-13:25

 דף יומי -למעוניינים 

 ארוחת צהריים ,תפילת מנחה 13:25

 לימודי תיכון 14:10

 סיום לימודים 18:50

 'י –' ביום שלישי ט סיום לימודים 14:45 **

 'יב –' ביום שלישי יא סיום לימודים 16:30



 ??בקורונה עשינו ומה

 שיעורי קודש עם המחנך – 12:00 – 9:00•

 שיחות אישיות  - 13:30 – 12:00•
 ומפגשים אישיים                                

 שיעורי חול 16:30 – 13:30•



 מפגשי קורונה



 )מחנך רב חצי( מ"חצר

 מ"ר :צוות אנשי שני ישנם בישיבה כתה לכל

 הגמרא בהוראת שותפים הם יחדיו .מ"וחצר

   .הבנים וחינוך

 

 החינוכית בפעילותם גדולה ברכה רואה הישיבה

 .לתלמידים לבין בינם הנוצר האישי ובקשר



 להגדיל תורה ולהאדירה
 ח ההפסקה"פעמיים בשבוע ע חסידות

 דף יומי
 11:45 – 12:45תלמידי החטיבה 
 12:15 – 13:15תלמידי התיכון   

 בזמנו החופשי של התלמיד ם יומי"רמב

 שמגיעים מוקדם תלמידים   תה    משנה על כוס

 13:00-13:15' וג' ימים ב טעמי המצוות

 'בהפסקת עשר לכיתות יא כתבי הרב קוק

 13:00 – 13:15 בשעות שיחות הרן

 13:00 – 13:15בשעות  'דרך ה



מגמת בית המדרש
למתמידים הרוצים עוד באוהלה של תורה 

 גם בשעות אחר הצהריים



   :החשובה המטרה את דיגלה על חרטה חורב ישיבת
   ,ותלמיד תלמיד לכל להגיע
  ,עליו עובר מה לראות
   ,מתמודד הוא עימם הקשיים את להבין

 לעזור )..בענווה( ולנסות

 ייעוץ וליווי התלמידים



 דנטלסקיהרב צביקה  –יועץ חטיבת ביניים 

 הרב רוני כהן –יועץ תיכון 

   למידה ואסטרטגיות חדשים לעולים סיוע
                   M.A סקמסקי ראובן מר – למידה באסטרטגיות 

 בועז אלוש –עובד סוציאלי קליני 

 אורי בן יוסף –פסיכולוג הישיבה 
 

 ייחודית בליווי מורה   תוכניתלעולים חדשים *  
 .מהישיבה לליווי התלמידים והכנה לבחינות הבגרות

 

 טיפולי בישיבה/הצוות הייעוצי



 'חוגים בכיתות ז



רובוטיקה

התגוננות  
רחוב



נגרות

פוטבול



גיטרה

..ובהפסקות



 מגמות הלימוד בישיבה
 מגמת ארץ ישראל 

 גאוגרפיהמגמת 

 מזרחנותמגמת 

 ביוטכנולוגיהמגמת 

 מגמת ביו כימיה

 מגמת ביולוגיה

 מגמת מחשבים

 סייברמגמת 

 מגמת פיזיקה

 טק-מגמת הנדסת אוטו

 מגמת על -מגמת היסטוריה 











ה"ערב מגמות מחזור נ



 NDSמגמת הסייבר ב





 אקדמיה בישיבה
 . החיים מטעם האוניברסיטה הפתוחהבמדעי   BAתואר  –ביוטכנולוגיה 

 .  ר יורם דברי"לומדים בישיבה בתוכנית המותאמת בהנחייתו של דהתלמידים 
 

 .מזרח התיכון מטעם האוניברסיטה הפתוחהבמדעי   BAתואר  –תיכון מזרח 

 .  הלימודים והמבחנים מתקיימים בקמפוס הישיבה

 .כ לומדים בקורסים אקדמאיים"מתלמידי הישיבה בסה 20% –כ 

 

 תלמידים הלומדים באוניברסיטה העברית  בישיבה                           

 "  אלפא" תוכניתבמסגרת החיים לתואר במדעי                               

 ".אודיסאה" תוכניתבמתמטיקה במסגרת ולתואר                               

 



 ?ומה הלאה –אקדמיה בישיבה 
 :'ב בעזרת ה"ל תשפ"בשנה

 ההנדסית המגמה טק – אוטו הנדסת לימוד יחידות 15
 רב למידה בסביבת המתקיימת מגמה היא ,טכנולוגית

 ,פיזיקה בתחומי דיסציפלינארית מולטי – תחומית
   כימיה ,מכניקה ,אלקטרוניקה ,סייבר



 :ynetפ "צמרת בתי ספר תיכוניים בארץ ע



 ל"נתוני גיוס לפי צה

 'יבהתגייסו לאחר כיתה  3%•

 הלכו ללמוד במכינות קדם צבאיות 20%•

 הלכו ללמוד בישיבות הסדר וישיבות גבוהות 77%•

 

 



 נתוני הקצונה בקרב גברים בבית ספר  
 שנתוני השחרור  לפי 

 
 
 
 
 

 
 

 

 22.0%:  קצונה בבית ספר  
 9.3%:   קצונה בפיקוח  

 

 הקצונה הגברים בבית ספר  שיעור  
 גבוה -בפיקוח לממוצע ביחס 

16… 16…
22…

 גברים -קצונה 



 'זפעילות חברתית כיתות 
פעילותחודש
אלול
תשרי

 המדריךהיכרות עם פעילויות 
 ..וכוגן סאקר , גן הוורדים. פעילויות גנים

 לימוד אבות ובנים
שיחה  לקראת יום הכפורים

 כיתה ערבי: טיול לילה יום       חשוון
 אהלים ולינת שטח בניית

טיול מעיינות בגוש עציון

 :פתיחת פרויקט בר מצוהכסליו
 הדברים שאני משאיר מאחור -טיול נחל צופים

מים"הרמסיבות חנוכה בבתי 

סדנת תפיליןטבת
 סדנת ציצית

 גוף ונפש -סדנת יועץ
טיול חד יומי

 )לקראת הטיול השנתי(כתיבת מכתבים להורים -היחס שלי להורים שלישבט
 כוותיקיןובסופו הליכה לכותל לתפילת   -"משמר"

טיול חד יומי

 .ח אדר בישיבה חפש את מטמון בירושלים"אירועי ראדר
.טיולי בר מצווה. בכיכר ציון"  מובפלאש "ישיבתי   ריקוד

 הזכרוןעלייה להר הרצל ביום אייר
 סיור בכנסת
טיול שנתי   

 .ערבי כיתה סיום, אבות ובנים לימודסיוון
מסיבת בר מצווה שכבתית טיול



 'יבפעילות חברתית כיתות 
 אירוע שיא שבוע שלישי שבוע שני שבוע ראשון

מגלות   –אלול 
 לגאולה

ניר גלים  
 מוזיאון

  – ג"אצבית 
הרצאה על  
 הקהילות

 -  ג"אצבית 
שורשי  

 האנטישמיות

יד  "מהר הרצל ל
ובכיוון  " ושם

 ..ההפוך

 המסע לפולין

אני  –חשוון 
 והתורה

ישיבת גוש 
עציון ומכון  

 צומת

ישיבות עם פנים  
דרום   -לקהילה

 תל אביב ולוד

מפגש עם  
בוגרי הישיבה  

 מהישיבות

 שבוע ישיבה

אני  –כסלו 
 ..שלי והגוף

סרטון  –תזונאי 
 ומרצה

  – מאמן כושר
סרטון ומרצה  

 אורח

יום בשיתוף 
הזולה של  

 חצרוני

 בריכה ויום כושר

כסף  –טבת 
ומקצועות 

 חופשיים

סיור בנק 
 ישראל והרצאה

אתגר ההיי טק 
סיור בהר  –

 חוצבים

לקט  "התנדבות ב שבוע ישיבה
 "ישראל

  תרבות –שבט 
 ומוזיקה

+ סרטון 
 הרצאה

 עולם המוזיקה

באיזה סרט  מפגש עם אומן
 ?אתה חי

 הרצאה ודיון

המוזיקה   מוזיאון
 והופעה

יומיים   המשפחה -אדר 
 סמינריון

 זוגיות ואהבה :בנושא

  –ימין ושמאל  המדינה -אייר 
 ?רק חול וחול

דמוגרפיה 
 וילודה

מתכונות 
 ראשונות

מפגש עם קצינים 
 מהישיבה





 טיולי לילה יום







 בניין חדש לחטיבה



הישיבה מעמידה לרשות התלמידים הסעות  
 "רב קו"ירושלים עם מרחבי 
 –עציון מגוש מבית שמש וומפסגת זאב 

 בתשלום ההורים



?אז איך נרשמים לחורב
  !!העירייה באתר רק נרשם בירושלים שגר מי•
  חורב את לרשום כדאי בלבד ירושלמים•

...ראשונה בעדיפות

 ,מודיעין ,בנימין מטה( לירושלים מחוץ שגר מי•
 באתר נרשם – )'וכו עציון גוש ,שמש בית

הישיבה



 נשמח לשוחח באופן אישי
 בקרו אותנו באתר האינטרנט  

 של הישיבה

HOREV.CO.IL 


