


סדר יום תיכוןסדר יום חטיבה
תפילת שחרית7:15

לימודי קודש

12:45כל יום עד 

צהרים. א+ מנחה 

לימודי חול

17:50כל יום עד 

13:50ימי שלישי עד 

11:50ימי שישי עד 

תפילת שחרית7:15

לימודי קודש

כולל סדר  )13:20כל יום עד 

(צהריים

צהרים. א+ מנחה 

לימודי חול

18:50כל יום עד 

14:45ימי שלישי עד 

11:50ימי שישי עד 



(מחנךרבחצי)מ"חצר

:צוותאנשישניישנםבישיבהשכבה/כתהלכל

בהוראתשותפיםהםיחדיו.מ"וחצרמ"ר

.הבניםוחינוךהקודשמקצועות



מגמת בית המדרש
למתמידים החפצים להרבות  

באוהלה של תורה 
גם בשעות אחר הצהריים



יגדיל תורה  "
"ויאדיר

ם יומי"רמב

סוגיה יומית

דף יומי

חסידות

משניות

לימוד יומי בסדר צהרים

ב"משנ



המטרהאתדיגלהעלחרטהחורבישיבת

:החשובה

עוברמהלראות,ותלמידתלמידלכללהגיע

,מתמודדהואעימםהקשייםאתלהבין,עליו

לעזור(..בענווה)ולנסות

ייעוץ וליווי התלמידים



הרב צביקה דנטלסקי–מנהל ויועץ חטיבה 
הרב רוני כהן–יועץ תיכון 

בועז אלוש–עובד סוציאלי קליני 
אורי בר יוסף–פסיכולוג הישיבה 

בוהרוןהרב מנשה –מורה שילוב וצוות ייעוץ 
מומחה אסטרטגיות למידה ותמיכה בתלמידים  

סקמסקיראובן –מתקשים 

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

טיפולי בישיבה/הצוות הייעוצי



מגמות הלימוד בישיבה
מגמת ארץ ישראל 

מגמת ביוטכנולוגיה

מגמת ביולוגיה

מגמת גאוגרפיה

מגמת מזרחנות

מגמת מחשבים

מגמת סייבר

מגמת פיזיקה

מגמת על-מגמת היסטוריה 



http://www-vis.lbl.gov/Vignettes/AAdelmann2005/density70.jpg
http://www-vis.lbl.gov/Vignettes/pfrommer/ala2.jpg


מגמת לימודי ארץ 
ישראל וגאוגרפיה

יחידות לימוד10

התמונות צולמו על ידי תלמידי המגמה



http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://demo.ort.org.il/clickit2/pictures/txt/691981285/634975975751876.gif&imgrefurl=http://ebin.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=3abd7731-cc40-45eb-8a40-bf8991c4200d&page=44e78094-6d91-439f-9045-91fbe32cd1c8&fol=8599c850-1c9c-4b2d-9986-0eeb73705777&usg=__smIvq9kWdv1QzWkgh91PzV_ED8I=&h=264&w=248&sz=8&hl=iw&start=1&um=1&tbnid=hNVFOi8_WLq3aM:&tbnh=112&tbnw=105&prev=/images?q=%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94&hl=iw&sa=N&um=1




NDSמגמת הסייבר ב





ל"נתוני גיוס לפי צה

'יבהתגייסו לאחר כיתה 3%•

הלכו ללמוד במכינות קדם צבאיות20%•

הלכו ללמוד בישיבות הסדר וישיבות גבוהות77%•



נתוני הקצונה בקרב גברים בבית ספר  
לפי שנתוני השחרור  

7.9%:   שיעור הקצונה הארצי

שיעור הקצונה הגברים בבית ספר  
גבוה בהרבה–ביחס לממוצע בפיקוח 

גברים–קצונה 

20.6%

12.5% 14.1%

2018 2019 2020



:ynetפ "צמרת בתי ספר התיכוניים הדתיים בארץ ע





ארוחת בוקר•

ארוחת צהריים•

(מכינים בצהרים)צ "ים בארבע אחה'סנדוויצ•

אוכל בטיולים היומיים•

אוכל בטיול השנתי  •

ובשבתות ישיבה......



ח-חוגים בכיתות ז



רובוטיקה

התגוננות  

רחוב



נגרות

פוטבול



בישול

כלבנות



'פעילות חברתית כיתות ז
פעילותחודש
אלול
תשרי

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

לימוד אבות ובנים
שיחה  לקראת יום הכפורים

כיתהערבי: טיול לילה יוםחשוון
אהלים ולינת שטחבניית

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 ובניםלימודסיוון
מסיבת בר מצווה שכבתית טיול



(פ"תש)' יבפעילות חברתית כיתות 
אירוע שיאשבוע שלישישבוע שנישבוע 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 לקהילה

דרום תל אביב  
ולוד

מפגש עם  
בוגרי  

הישיבה  
מהישיבות

שבוע ישיבה

אני –כסלו 
..שליוהגוף

–תזונאי 
סרטון 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

התנדבות  שבוע ישיבה
לקט  "ב

"ישראל
תרבות–שבט 

ומוזיקה
+  סרטון 

הרצאה
עולם המוזיקה

באיזה סרט  מפגש עם אומן
?אתה חי

הרצאה ודיון

מוזיאון
המוזיקה 

והופעה

-אדר 
המשפחה

יומיים 
סמינריון

זוגיות  :בנושא
ואהבה

-אייר 
המדינה

–ימין ושמאל 
?רק חול וחול

דמוגרפיה  
וילודה

מתכונות  
ראשונות

מפגש עם  
קצינים 

מהישיבה







בניין חדש לחטיבה



הישיבה מעמידה לרשות התלמידים הסעות  
"רב קו"מרחבי ירושלים עם 

–מגוש עציון ואפרת מבית שמש וומפסגת זאב 
בתשלום ההורים



?אז איך נרשמים לישיבה

!!העירייהבאתררקנרשםבירושליםשגרמי•

בעדיפותחורבאתלרשוםכדאי:בלבדירושלמים•

...ראשונה

בית,מודיעין,בנימיןמטה)לירושליםמחוץשגרמי•

הישיבהבאתרנרשם–('וכועציוןגוש,שמש

הישיבהבאתרנרשם:'טלכיתהרישום•



נשמח לשוחח באופן אישי
בקרו אותנו באתר האינטרנט  

של הישיבה

HOREV.CO.IL


