
חוברת
"נתיבי הקודש והדעת"

ישיבת צביה קטיף
תשפ"א

"ֵאין ָאָדם לוֵֹמד ּתוָֹרה 

ּבוֹ ָחֵפץ" לִּ קוֹם שֶׁ א ִממָּ ֶאלָּ



 בס"ד ער"ח אלול תש"פ 

 

 בנים אהובים!

 הורים יקרים! 
 

 .במשך שנה ארוכה, למרות כל משברי הקורונה, אנו עמלים לבנות את ה"מהפיכה החינוכית" בישיבת צביה קטיף

החוברת הזו, היא ביטוי למימוש החלום של כולנו, בו תלמיד בוחר מה הוא לומד, ובונה באהבה ובמחוייבות את מערכת  
 .השעות שלו

ובמקביל, גם הרמים והמורים זוכים לבחור את ה"אות" המיוחדת שלהם בתחומי התורה והדעת, וללמד מתוך אהבה 
 .ואחריות

ה והתלמיד הוא לב העשייה החינוכית, וכאשר כל הצדדים מקבלים את ה"חירות"  כולנו מאמינים שהחיבור הזה, בין המור
 .כולנו נזכה לעשייה חינוכית מדהימה -לבחור 

 

 .בדפים הבאים, תוכלו לראות את "נתיבי" הקודש והדעת השונים, ומתוכם תבחרו את המערכת האישית שלכם

 .שהכי נכון לכםחשוב שתעשו עם עצמכם בירור משמעותי, ותבחרו את השיעור 

 .זכרו! ביחד עם החופש לבחור, מגיעה גם האחריות לעמוד מאחורי החלטותי

 .עשו בירור מעמיק, ובחרו את הנתיבים השונים, בהם תעמיקו את עולמכם התורני והאישי

 

 .תודה ענקית לכל צוות המהפיכה החינוכית, על השותפות בחלום הגדול

 !דים פה היוםלא היינו עומ -ללא עזרתכם ועשייתכם 

 

 באהבה ובהערכה גדולה

 יועד אהרוני

 ראש ישיבת צביה קטיף 

 



 תלמידים יקרים,

עשרה לשנת הלימודים תשפ"א. הנתיבים האנו נרגשים לפרוס בפניכם את נתיבי הקודש, הדעת וה

 עשירים ומגוונים ויאפשרו לכם אחד מכם ללמוד מתוך עניין ובאהבה. 

שכבה לכל  שבועית  שעות  מערכת  מהמחציות ו   לפניכם  אחת  הבחירה לכל  מרצועות  אחת  בכל   .

הנתי  על שם  להקיש  תלמיד  תוכלו  כל  בנתיבים השונים  עיון  לאחר  לתיאור מפורט שלו.  ולעבור  ב 

ניתן לתאם  (קישור מצורף).    ימלא יחד עם הוריו שאלון לבחירת הנתיבים בעדיפות ראשונה ושנייה

במידת הצורך שיחה עם מורי המהפכה החינוכית בכדי להבין טוב יותר מה לומדים בנתיב ולהתייעץ  

 האותם בחשבון בבחירת עליכם לקחת ש, ישנם נתיבים המוגדרים כחובה לגבי הבחירה. שימו לב כי

 .  מערכת האישית 

מתבקשים   הנכם  זה  בשלב  השעות.  במערכת  שתראו  כפי  במחצית,  מתחלפים  מהנתיבים  חלק 

נתיבי החובה  א, אך כדאי כבר להקדיש מחשבה למחצית ב' מבחינת  לבחור נתיבים רק למחצית 

  וכדומה.

  מוצלחת.מאחלים לכם בחירה נעימה ואנו 

 צוות ישיבת צביה קטיף. 

 נתיבי חובה לתלמידי כיתות ט:

  יש לבחור בנתיב זה במחצית א או ב. –תחביר בדרך לתלקיט 

 לבחור לפחות נתיב מדעי אחד (במחצית א או ב) מתוך מגוון הנתיבים במדעים.    יש 

 :ינתיבי חובה לתלמידי כיתות 

  לבחור בנתיב זה במחצית א או ב. יש –יסודות ההלכה 

  (תנ"ך) יש לבחור בנתיב זה במחצית א או ב.  –דמויות מופת 

  יש לבחור בנתיב זה במחצית א או ב. –תעבורה 

 לבחור לפחות נתיב מדעי אחד (במחצית א או ב) מתוך מגוון הנתיבים במדעים.    יש 

  בחרת) יש לבחור בכל מחצית  לפחות נתיב אחד בחנ"ג (כולל ריצה ונ 

 תלמידי כיתות ט מוזמנים לבחור נתיבים שהם מוגדרים כחובה לכיתות ' (למעט תעבורה)*



סיירת גמרא | הרב ידידיה ויינשטיין
תלמידי כיתות ט-י

המסלול מכוון לתלמידים אשר מוכנים ורוצים לשים דגש מרכזי על לימוד הגמרא 
בעמל ובעמקות. נדרשת התמסרות והשקעה, אחריות ללימוד עצמי ואהבת תורה.

מטרת הסיירת היא להצמיח תלמידים שמחוברים
בעיקר  יתבצע  הלימוד  בשמחה.  בגמרא  ועמלים 
בשיעורים  כאשר  וליווי,  הכוונה  עם  בחברותות 
הראשונים  דברי  מתוך  בסוגיות  ונעיין  נעמיק 
מבחן  בע"ה  יתקיים  השנה  בסיום  והאחרונים. 

מסכם על כל החומר הנלמד.



סוגיות בעיון | הרב עזרא אלון
תלמידי כיתות ט-י

נדרשת רצינות ויכולת לימוד עצמי.

במסלול נלמד סוגיות רלוונטיות בעיון מתוך לימוד 
עיון  מכן  ולאחר  לנושא  הקשורות  הגמרות  של 
החגים  לפני  האחרונים.   ובתשובות  בראשונים 

ילמדו סוגיות הקשורות לחג.
בבית הכנסת,  חנוכה  נרות  בין הסוגיות שילמדו: 
עביד  הבטחות,  קיום  מנות,  משלוח  ייחוד,  איסור 

איניש דינא לנפשיה.



בקיאות מהבסיס | הרב ידידיה ישרים
תלמידי כיתות ט-י

הלימוד  ובמהלך  תענית  מסכת  ילמדו  התלמידים 
ירכשו ידע, מושגי יסוד בגמרא והדרכה כיצד הם 
יכולים לגשת וללמוד גמרא ללא כל חשש. הלימוד 
של  בשילוב  בכיתה-  אישי  ליווי  כדי  תוך  יתבצע 

הוראה ועבודה אישית/קבוצתית.



בקיאות במסכת ברכות | הרב אבישי שורק
תלמידי כיתות ט-י

לימוד ששם דגש על אחריות הלומד על לימודו, תוך אמונה גדולה
שהרצון הטוב הוא הכל.

לימוד חציה השני של מסכת ברכות מפרק שישי 
עד סוף המסכת. הלימוד הוא בבקיאות מתוך רצון 
ולימוד  בפגישה  מעשי  וניסיון  רקע  לתלמיד  לתת 
בחברותות  הינו  הגדול  ברובו  הלימוד  הגמרא. 
התלמיד  של  התורה  שעמל  בהבנה  צמוד.  בליווי 

הוא החשוב ביותר.



סוגיות בעיון | הרב עזרא אלון
תלמידי כיתות ט-י

נדרשת רצינות ויכולת לימוד עצמי.

במסלול נלמד סוגיות רלוונטיות בעיון מתוך לימוד 
עיון  מכן  ולאחר  לנושא  הקשורות  הגמרות  של 
החגים  לפני  האחרונים.   ובתשובות  בראשונים 

ילמדו סוגיות הקשורות לחג.
בבית הכנסת,  חנוכה  נרות  בין הסוגיות שילמדו: 
עביד  הבטחות,  קיום  מנות,  משלוח  ייחוד,  איסור 

איניש דינא לנפשיה.



בקיאות מהבסיס | הרב ידידיה ישרים
תלמידי כיתות ט-י

הלימוד  ובמהלך  תענית  מסכת  ילמדו  התלמידים 
ירכשו ידע, מושגי יסוד בגמרא והדרכה כיצד הם 
יכולים לגשת וללמוד גמרא ללא כל חשש. הלימוד 
של  בשילוב  בכיתה-  אישי  ליווי  כדי  תוך  יתבצע 

הוראה ועבודה אישית/קבוצתית.



בקיאות במסכת ברכות | הרב אבישי שורק
תלמידי כיתות ט-י

לימוד ששם דגש על אחריות הלומד על לימודו, תוך אמונה גדולה
שהרצון הטוב הוא הכל.

לימוד חציה השני של מסכת ברכות מפרק שישי 
עד סוף המסכת. הלימוד הוא בבקיאות מתוך רצון 
ולימוד  בפגישה  מעשי  וניסיון  רקע  לתלמיד  לתת 
בחברותות  הינו  הגדול  ברובו  הלימוד  הגמרא. 
התלמיד  של  התורה  שעמל  בהבנה  צמוד.  בליווי 

הוא החשוב ביותר.



יסודות ההלכה | הרב אלחנן פרינץ
חובה לתלמידי כיתה י. 

מתאים גם לתלמידי כיתה ט.

מטרת הלימוד היא לדעת לקיים. כיצד נדע לקיים 
השתלשלות  את  נלמד  כך  לצורך  ההלכה.  את 
התורה עד ימינו. ונלמד כיצד יודעים היכן לחפש הן 

בספרים והן במקורות המידע המתוקשבים.



יסודות ההלכה | הרב ידידיה ישרים 
חובה לתלמידי כיתה י. 

מתאים גם לתלמידי כיתה ט.

מטרת הלימוד היא לדעת לקיים. כיצד נדע לקיים 
השתלשלות  את  נלמד  כך  לצורך  ההלכה.  את 
התורה עד ימינו. ונלמד כיצד יודעים היכן לחפש הן 

בספרים והן במקורות המידע המתוקשבים.



פניני הלכה | הרב ידידיה וינשטיין

נעסוק בהלכות שבת שנוגעותלכל אחד מכם,
באיזה משחקים מותר לשחק?

מה זה מוקצה?
האם מותר ללמוד למבחן בשבת?

ועוד המון שאלות חשובות.
זהו שיעור "חובה" לכל בחור צעיר שחשובה לו 

שמירת שבת. 



הלכה למעשה! על סדר היום  
הרב שמעון מסלה

תלמידי כיתות ט'-י'

בהלכה ובאגדה - למעשה!
מטרת השיעור היא להיות מעשי, ולתת לנו כלים 

ודרך לקיים הלכה למעשה.
נלמד את המשמעות והטעם של ההלכות.

ידיעת ההלכה למעשה גם לבני ספרד 
וגם לבני אשכנז! 

יהיו מבדקים לשינון וחזרה, ומבחן מסכם.



הלכה למעשה! הלכות שבת
הרב שמעון מסלה

תלמידי כיתות ט'-י'

בהלכה ובאגדה - למעשה!
מטרת השיעור היא להיות מעשי, ולתת לנו כלים 

ודרך לקיים הלכה למעשה.
נלמד את המשמעות והטעם של ההלכות.

ידיעת ההלכה למעשה גם לבני ספרד 
וגם לבני אשכנז! 

יהיו מבדקים לשינון וחזרה, ומבחן מסכם.
 



אגדות חז"ל חלק א | הרב אבישי שורק
תלמידי כיתות ט'-י'

נלמד אגדות חז"ל המפוזרות במקורות השונים. 
אמונה.  ולימוד  בערכים  עיסוק  הלימוד,  מטרת 
מתאים לתלמידים סקרניים שמעניין אותם להבין 

יותר טוב את עולם התורה.



אגדות חז"ל חלק ב | הרב אבישי שורק
תלמידי כיתות ט'-י'

נלמד אגדות חז"ל המפוזרות במקורות השונים. 
אמונה.  ולימוד  בערכים  עיסוק  הלימוד,  מטרת 
מתאים לתלמידים סקרניים שמעניין אותם להבין 

יותר טוב את עולם התורה.



דמויות מופת  | הרב נתנאל מויאל
חובה לתלמידי כיתה י. מתאים גם לתלמידי כיתה ט.

ונלמד  ואסתר,  אלישע  גדעון,  דמויות:   3 נבחר 
עליהן באופן מקיף ומעמיק דרך פשט הפסוקים 

ומדרשי חז"ל.
בסיכום היחידה נכתוב הערכה חלופית שתהווה 
ציון לאחת מ-3 יחידות ההרחבה ב-5 יח"ל תנ"ך.



הדרך לחידון התנ"ך (בקיאות תנ"ך)
הרב נתנאל מויאל

ספרי  את  בקיאות  בלימוד  בעז"ה  נקיף  שיעורים 
הנביאים הראשונים (יהושע, שופטים, שמואל א+ב).

הלימוד יתבסס על למידה בחברותות תוך כדי הדרכה 
הלמידה  מסכמים.  ומבדקים  בחנים  וביצוע  והכוונה 
ובאחריות  מראש  שנגדיר  ביעדים  עמידה  תדרוש 

אישית.

תלמידי כיתות ט-י
אוהבי תנ"ך. נדרשת התמדה.



פרשת השבוע שלי | הרב ידידיה ישרים

מפרשות  בסוגיות  ונעמיק  נעסוק  אלו  בשיעורים 
השבוע, בכל שבוע נבחר עניין מהפרשה (או מחגים) 
ונלמד כיצד הוא מתחבר אלינו, מה אנו יכולים ללמוד 

ממנו ומה דבר ה' אותו אנו לוקחים איתנו.
חז"ל  ומדרשי  התורה  פרשני  סמך  על  יהיה  הלימוד 

ומיועד למעוניינים ללמוד את פרשת השבוע לעומק.



דוד מלך המשיח  | הרב שמעון מסלה

גדול  של  לדמותו  קווים  ולהעלות  ללמוד  ננסה 
ישראל- דוד מלך המשיח!

נרצה ללמוד מאישיותו של דוד: מידותיו, הקשר 
שלו לתורה,

עבודת ה' והקרבה לה'.

תלמידי כיתות ט-י



חבורת מוסר | הרב יועד אהרוני
תלמידי ט-י

מתאים לתלמידים שרוצים לעשות שינוי עם עצמם, 
ומוכנים לעבודה על המידות וההתמודדיות שלהם.

לעסוק  החובה  את  הדגישה  המוסר  תנועת 
על  ובתכל'ס  שמים,  ביראת  המידות,  בתיקון 

ההתנהגות האישית שלי.
את  נעמיק  מוסר,  בספרי  מאמרים  לימוד  דרך 
עם  להתמודדות  שלנו,  למידות  ביחד  הלימוד 

היצר, ועל היכולת לעשות שינוי עם עצמי.



חסידות וכתיבה יוצרת | הרב יועד אהרוני
תלמידי ט-י

מתאים לתלמידים הרוצים לעשות עבודה פנימית,
ומוכנים לפתוח מקומות פנימיים לשיח אישי וקבוצתי.

הפוגשים  בחסידות,  קצרים  קטעים  של  לימוד 
אותי במקומות עמוקים, ובעבודה סדנאית, נלמד 
וכמובן  פה,  בעל  ורגשותי  תחושותי  את  לבטא 

בכתב.



דע מה שתשיב לעצמך  
הרב ידידיה ויינשטיין

תלמידי ט-י

שאלות  המון  מתעוררות  מאמין  יהודי  לכל 
סוגיות  כמה  נבחר  השיעורים  במהלך  אמוניות. 
לענות  שונות  שיטות  נראה  באמונה,  יסודיות 

עליהם ונצא עם תשובות בע"ה.



והערב נא | הרב ידידיה ויינשטיין
תלמידי ט-י

ללימוד  מקדישים  אנחנו  מהיום  רבות  שעות 
גמרא?  דווקא  למה  חשוב?  זה  למה  תורה. 
לשאלות אלו ועוד נקדיש בע"ה זמן וננסה לענות 

עליהן יחד..



עבודת ה' כתכנית אימון אישית 
הרב זיו רפפורט

תלמידי ט-י, בעלי מוטיבציה לשיפור בעבודת ה'

תחום  יבחר  תלמיד  כל  סדנאית.  בצורה  נעבוד 
בעבודת ה' שבו הוא רוצה להשתפר ובאמצעות 
בתוך  נוכל  צוות  ועבודת  אליהם  שניחשף  כלים 

מספר שבועות לחוש שיפור משמעותי.



חקלאות | לקס חגי

איך מגדלים ירקות,מה היא קיימות ואיך נעזור 
לאיכות הסביבה. הקןרס כולל עבודה 

מעשית,והקמת גינת ירק בחצר הישיבהץ

תלמידי כיתה ט



יישומי מחשב | הרב ערן גלעדי
תלמידי כיתה ט

משפרים את העבודה שלנו עם המחשב. 
מהיישומים  המחשב,  עם  מעשית  עבודה 
פוינט,  פאור  אקסל,  (וורד,  הבסיסיים 
ליישומים  וממשיכים  עיוורת)  הקלדה 

מורכבים יותר (כלי גוגל, בניית אתרים).



סייבר | 
תלמידי כיתה ט-י

איך בונים אתרים במחשב.



שגרירים צעירים | 
תלמידי כיתה ט-י

הקורס מנהיגות והסברה בו יוכשרו 
התלמידים בתורתהנאום, דיפלומטיה, 

והסברה. בסוףהקורס יתכן ויטוסו לחול 
במשלחת של משרד החוץ

עלות להורים:500 שח



טכנאי סמרטפון | 
תלמידי כיתה ט-י

סמרטפון,    עובד  איך  לדעת  רצית  תמיד 
זו  מסך  מחליפים  חומרה  מתקנים  איך 

ההזדמנות שלך.



ערבית | 
תלמידי ט-י רציניים בעלי גישה לשפות

דוברי  של  והמנטליות  השפה  את  נכיר 
הערבית.



נבחרת ריצה | ענקי אלרואי
תלמידי ט-י רציניים 

ננלמד לרוץ נכון,נפתח כוח וסיבולת לב 
ריאה.



תעבורה |הרב עזרא אלון
חובה לתלמידי כיתה י. 

הכנה למבחן התיאוריה וטיפים לנהיגה בטוחה.



כישורי שפה - חיזוק מיומנויות
היזמי רוית

תלמידי כיתה ט -י.
הקורס מיועד לכל תלמיד אשר מתמודד עם טקסטים , שאלות 

ומשימות בתחומי הדעת השונים ובעיקר בבגרות בלשון.

הקורס יעסוק במיומנויות שונות באוריינות בשפה 
כתיבת  שאלה,  פיצוח  הבנה,  קריאה,   : העברית 
כל  על  סיכום  חיבור,  כתיבת  מיטביות,  תשובות 

סוגיו הבעה בע"פ ועוד.



תחביר- בדרך לתלקיט
היזמי רוית

חובה לתלמידי כיתה ט.

תחום  התחביר,  עקרונות  את  נלמד  זה  בקורס 
בתלקיט  ומשמעותי  חשוב  חלק  הוא  זה  לשוני 

המהווה 30% מהציון בבגרות  בלשון .



העשרה לשונית- מה מסתתר במילה?
אגוזי יחיאל

תלמידי כיתות ט -י.
המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם ביסודות הלשון

תורת ההגה: בקורס זה יעמיקו התלמידים בתחום 
השוואים,  בסוגי  ובעיצורים  בתנועות  העוסק 
והגייה  בקריאה  בדגשים.  ובהטעמה,  בהברות 

נכונה. ואף בכללי הניקוד.
בלמידה  מאוד  תעזור  זה  בתחום  ושליטה  הכרה 

לבגרות בלשון.



לחקור היסטוריה | אורית בראון
תלמידי כיתות ט -י

ישראל מראשית  מדינת  בהיסטוריה של  אירועים 
הקמתה ועד ימינו באמצעות קניית כלים של חקר 
על   נענה  ומקורות היסטוריים ראשוניים.  תעודות 
היום?  עלינו  משפיע  העבר  כיצד  כגון:  שאלות 
האם אפשר ללמוד היסטוריה מסרט, שיר, מכתב 

ישן או סתם תמונה שמצאתי באלבום של סבא?



חמ"ד ועד | אורית בראון
תלמידי כיתה י' , מוגבל ל-20 תלמידים

לבגרות  חלופית  הערכה  של  מודרכת  כתיבה 
בהיסטוריה (מהווה 30% מציון הבגרות)

להתחבר להיסטוריה המשפחתית, חקר והעמקה 
הציוני  הרקע  והכרת  שלי  המשפחתי  בעבר 
והערכי של אבותינו תוך כדי קניית כלים לכתיבה 
עבודה פרו אקדמית.כיצד לנסח ולהתנסח, מבוא, 
הנדרשים  הכללית  וידיעת  הריאיון  תורת   , סיכום 

בכתיבת עבודה.



כלכלה וחינוך פיננסי | ניסים נדב
תלמידי כיתה ט-י' , מוגבל ל-20 

תלמידים

מושגים  הפיננסי,  בתחום  חיים  כישורי  פיתוח 
וביקורתית  מושכלת  חשיבה  קידום  בכלכלה, 
השקעות  וחיסכון,  תקציב  הצרכנות,  בתחומי 
ובשוק  בבורסה  המתרחשים  התהליכים  והבנת 

ההון. 



אזרחות- סוגיות במדעי המדינה א' 
ניסים נדב

תלמידי כיתה ט' , מוגבל ל-20 תלמידים

ודמוקרטיה-  במשטר  סוגיות  על  נלמד  בקורס 
הכוללים את מבנה המשטר הדמוקרטי, עקרונות 
החוק  שלטון  ומדינה,  לאום  סוגי  דמוקרטיים, 
ולשנות באמצעות הצעת חוק.   והיכולת להשפיע 
ודוגמאות  סרטונים  באמצעות  ילווה  הקורס 

אקטואליות מחיי היומיום.



אזרחות- סוגיות במדעי המדינה ב' 
ניסים נדב

תלמידי כיתה ט' , מוגבל ל-20 תלמידים
ערכים  וחברה,  אדם  זכויות  על  נלמד  בקורס 
אזרחיות  דילמות  וננתח  נבחן  דמוקרטיים, 

וחברתיות באמצעות סרטונים.



לימודי א"י - קורס נגב
הרב אורן בן ארי

לתלמידי כיתות ט-י.
מומלץ למתעניינים במגמת ארץ ישראל

נלמד בלימודי א"י את קורס 'הנגב', אשר בו נעסוק 
גיאולוגיה,  טופוגרפיה,  גיאוגרפיה,  בהיסטוריה, 
אוכלוסייה  (צומח),  בוטניקה  (חי),  זואולוגיה 
מקומית ועוד המון דברים מעניינים הקשורים לנגב 

ואשר הופכים אותו למקום כה קסום וייחודי.
בעז"ה במהלך הקורס נצא לסיור בדרום הארץ.



לימודי א"י - גליל גולן
הרב אורן בן ארי

לתלמידי כיתות ט-י.
מומלץ למתעניינים במגמת ארץ ישראל

נלמד בלימודי א"י את קורס 
גיאוגרפיה,  בהיסטוריה,  נעסוק  בו  וגולן'   'גליל   
בוטניקה  (חי),  זואולוגיה  גיאולוגיה,  טופוגרפיה, 
דברים  המון  ועוד  מקומית  אוכלוסייה  (צומח), 
הופכים  ואשר  ולגולן  לגליל  הקשורים  מעניינים 

אותם לחבלים כה יפים וחשובים.
בעז"ה במהלך הקורס נצא לסיור בצפון הארץ.



פיזיקה וחלל | גרינוולד שרית
תלמידי כיתות ט-י הלומדים 4-5 יח"ל מתמטיקה.

נלמד על לוויינים, כוכבים איך הם נולדים 
וכיצד הם מתים, מהי "הליכת ירח".



איך אנו רואים איך עובדות מראות? 
איך משקפיים מתקנות ראיה?

אופטיקה | גרינוולד שרית
תלמידי כיתות ט-י המעוניינים להמשיך במגמת פיזיקה



מלך הוירוסים | שטרנליכט תמר
תלמידי כיתות ט-י 

ההיבטים  את  ונחקור  נלמד  זה  בשיעור 
מהם  נלמד  הקורונה.  מגפת  של  המדעיים 
את  נציג  למחלות,  גורמים  הם  וכיצד  וירוסים 
מחזור החיים הייחודי של וירוס הקורונה, נבין 
מערכת  כיצד  המחלה,  של  האבחון  דרכי  את 
חיסונים  מפתחים  וכיצד  פועלת  החיסון 

חדשים.



מוח, תרופות וסמים | ערן גלעדי
תלמידי כיתות ט-י 

בין  הקשר  המוח,  עם  בסיסית  היכרות 
הגוף לנפש (איך חומרים יכולים להשפיע 
הבחיר  היכן  וההתנהגות,  הרוח  מצב  על 
ע"י  כימית  התערבות  ההחופשית?!), 

תרופות וסמים - איך זה פועל? 



חינוך גופני | ענקי אלרואי
תלמידי כיתה ט-י. תינתן עדיפות לתלמידי כיתה י

ע"י  הגופני  הכושר  בהעלאת  נתמקד 
גם  ובשאיפה  ומגוונים  אישיים  אימונים 
קבוצתיים בהתאם למצב בשילוב משחקי 

נופש ומשחקי כדור.



חינוך גופני | חיים אלדד
תלמידי כיתה ט-י

ע"י  הגופני  הכושר  בהעלאת  נתמקד 
גם  ובשאיפה  ומגוונים  אישיים  אימונים 
קבוצתיים בהתאם למצב בשילוב משחקי 

נופש ומשחקי כדור.



מחצית א  שכבת טשעות   מערכת  

 שיעור ראשון שני שלישי  רביעי  חמישי

שעת מחנך   1 שעת מחנך  אנגלית שעת מחנך  שעת מחנך 

:  1רצועת בחירה 

 סיירת גמרא 

 גמרא בעיון 

בקיאות מסכת 

 ברכות 

 בקיאות מהבסיס 

: 2רצועת בחירה 

 סיירת גמרא 

 גמרא בעיון 

הלכה למעשה- 

סדר יום 

פרשת שבוע 

:  1רצועת בחירה 

 סיירת גמרא 

 גמרא בעיון 

בקיאות מסכת 

 ברכות 

 בקיאות מהבסיס 

אנגלית
:  1רצועת בחירה 

 סיירת גמרא 

 גמרא בעיון 

בקיאות מסכת 

 ברכות 

 בקיאות מהבסיס 

2

מתמטיקה  3

: 3רצועת בחירה 

 סיירת גמרא 

 חז"ל א  אגדות

 חבורת מוסר 

 בקיאות תנ"ך

מתמטיקה 
רצועת בחירה  

10:

מדעי המדינה 

תחביר 

מתמטיקה 

: 3רצועת בחירה 

 סיירת גמרא 

 אגדות חז"ל א 

 ת מוסר חבור

 בקיאות תנ"ך

4

תורה/מחשבת   מתמטיקה 
רצועת בחירה  

5: 

   כישורי שפה 

 חינוך פיננסי 

מלך הווירוסים 

מחשבת/חנ"ג  5 

מחשבת/ חנ"ג
חנ"ג/ מחשבת  מחשבת/תורה  חנ"ג /תורה  6

ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים 

אנגלית  : 7רצועת בחירה 

העשרה לשונית 

 חינוך גופני 

-הלכה למעשה 

שבת 

מתמטיקה  רצועת בחירה  

9: 

 ופני גך חינו

 חקלאות

יישומי מחשב 

תורה/מחשבת  7 

אנגלית  : 4רצועת בחירה 

 דמויות מופת 

 חינוך גופני 

 ה לחקור היסטורי

מח תרופות וסמים 

8

:  8רצועת בחירה 

 בניית אתרים 

 טכנאי סמרטפון 

 שגרירים צעירים 

 ערבית 

 חינוך גופני 

רצועת בחירה  

6 : 

נגב  - לימודי א"י

 פיזיקה וחלל

תשיב ש דע מה 

9

10

סדר ערב  סדר ערב 
11

 הקישור לטופס הבחירה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSPaz9HPV3_FJj5jG2JB43iIjLb8uWWf-

Hph2V87SA7xqdRw/viewform?usp=sf_link 

https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfGJbhT5e-Q7vDXg?e=hDJ698
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQthD8cvedmeBxmb?e=ls8aa5
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSea7X_lUSpUf983?e=OwEEVf
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSea7X_lUSpUf983?e=OwEEVf
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSmAaqhZyeAqxrko?e=X1BFbX
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfGJbhT5e-Q7vDXg?e=hDJ698
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQthD8cvedmeBxmb?e=ls8aa5
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRvVbf6AIBxmtL3s?e=MG6bKx
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRvVbf6AIBxmtL3s?e=MG6bKx
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5Aehmbs8e1vGksUHE?e=DlA4Nm
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfGJbhT5e-Q7vDXg?e=hDJ698
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQthD8cvedmeBxmb?e=ls8aa5
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSea7X_lUSpUf983?e=OwEEVf
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSea7X_lUSpUf983?e=OwEEVf
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSmAaqhZyeAqxrko?e=X1BFbX
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfGJbhT5e-Q7vDXg?e=hDJ698
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQthD8cvedmeBxmb?e=ls8aa5
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSea7X_lUSpUf983?e=OwEEVf
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSea7X_lUSpUf983?e=OwEEVf
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSmAaqhZyeAqxrko?e=X1BFbX
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfGJbhT5e-Q7vDXg?e=hDJ698
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSUKl6xqXE2LQ4cM?e=qzTEyy
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRcTwc93ZKGpps0e?e=NfMIFH
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQFqO6Nt1-2YORp6?e=awOmxy
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AeBkw7my9usbhkK0?e=fwTzYU
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AczPwykbyecwybeE?e=GbpslY
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfGJbhT5e-Q7vDXg?e=hDJ698
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgSUKl6xqXE2LQ4cM?e=qzTEyy
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRcTwc93ZKGpps0e?e=NfMIFH
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRcTwc93ZKGpps0e?e=NfMIFH
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRcTwc93ZKGpps0e?e=NfMIFH
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQFqO6Nt1-2YORp6?e=awOmxy
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQhWVZF-RMpZLqhz?e=WDWd5m
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRi5-ar_GNWzeV2i?e=KI7Wjr
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5Ab6Oea_CkknUfpEM?e=FMDbpL
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQKuVjI93TKdmEWC?e=eZ642Q
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfbWtJr2qzIQJXBQ?e=ktjOY6
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRvVbf6AIBxmtL3s?e=sF5Gvu
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRvVbf6AIBxmtL3s?e=sF5Gvu
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AfbWtJr2qzIQJXBQ?e=3O6m5d
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRCCFYtkI2ESSznm?e=s9N96W
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRS6G_VBZjYS4bNU?e=jxoS1O
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRU96h6f7q5wqMO8?e=L3GbrY
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AdzYlagnDMpH2owM?e=QD5Drw
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQ6bMdHP7wYe1uvA?e=3clPg5
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQ6bMdHP7wYe1uvA?e=3clPg5
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQ6bMdHP7wYe1uvA?e=3clPg5
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRamqE1DtWtGNTTZ?e=Gc7Xqq
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AbOYnkWHgGfW7VWg?e=DnYNaQ
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgRITKY9hYUnEAHtd?e=NZ8ArZ
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5Aa4N_AzFqh-dq9cg?e=Jeawwr
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5Af7lfNYkVhWq9_7g?e=wyDJMd
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AbtluZijRlwWH5Bk?e=TbiHpa
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AgQNmD-PWeZ8nP8en?e=s4bwgW
https://1drv.ms/b/s!AppjQxMcnk5AdHxlaVAgyzSE1II?e=TF2ztw
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 מערכת שעות שכבה י מחצית א 

יום חמישי   שיעור  יום ראשון יום שני  יום שלישי  יום רביעי 

שעת מחנך   שעת מחנך  היסטוריה/ שעת מחנך 
שעת מחנך /  

היסטוריה 
שעת מחנך  1 

  :1רצועת בחירה 
 גמרא  סיירת
 בעיון  גמרא

בקיאות מסכת ברכות 

בקיאות מהבסיס 

 :  2רצועת בחירה 

 גמרא  סיירת

 בעיון גמרא

יום  סדר- למעשה  הלכה

 השבוע   פרשת

  :1רצועת בחירה 
 גמרא  סיירת
 בעיון  גמרא

בקיאות מסכת ברכות 

בקיאות מהבסיס 

מתמטיקה 
  :1רצועת בחירה 

 גמרא  סיירת
 בעיון  גמרא

בקיאות מסכת ברכות 

בקיאות מהבסיס 

2

לשון/תורה  3

: 3רצועת בחירה 

 גמרא  סיירת

 א  ל"חז  אגדות

 מוסר  חבורת

 ך"תנ בקיאות

אנגלית   לשון/תורה  לשון/היסטוריה 

: 3רצועת בחירה 

 גמרא  סיירת

 א  ל"חז  אגדות

 מוסר  חבורת

 ך"תנ בקיאות

4

אנגלית  אנגלית  מתמטיקה 

: 5רצועת בחירה 

 שפה   כישורי

 פיננסי  חינוך

 הווירוסים   מלך

 ועד  חמד

מתמטיקה  5 

אנגלית  אנגלית  מתמטיקה  מתמטיקה  6

צהריים ארוחת  ארוחת צהריים  - ארוחת צהריים  ארוחת צהריים 

מחשבת/לשון   : 7רצועת בחירה 

לשונית העשרה 

גופני חינוך

 למעשה  הלכה

ההלכה  יסודות

תורה/לשון  7 תורה/היסטוריה  וריה/מחשבתהיסט

מחשבת/לשון  היסטוריה/מחשבת

:  4רצועת בחירה 

 מופת  דמויות

 גופני חינוך

 היסטוריה   לחקור

וסמים תרופות מח

8

: 8רצועת בחירה 

 אתרים בניית

סמרטפון   טכנאי

צעירים  שגרירים

 ערבית

 ריצה  קבוצת

:  6 רצועת בחירה

נגב - י" א  לימודי

 וחלל  פיזיקה

 שתשיב מה  דע

 תעבורה

9

10
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 מערכת שעות שכבה י מחצית ב

יום חמישי   שיעור  יום ראשון יום שני  יום שלישי  יום רביעי 

שעת מחנך   שעת מחנך  היסטוריה/ שעת מחנך 
שעת מחנך /  

היסטוריה 
שעת מחנך  1 

  :1רצועת בחירה 
 גמרא  סיירת
 בעיון  גמרא

בקיאות מסכת ברכות 

בקיאות מהבסיס 

: 2רצועת בחירה 

גמרא  סיירת

בעיון  גמרא 

המלך  דוד 

יוצרת  וכתיבה  חסידות

  :1רצועת בחירה 
 גמרא  סיירת
 בעיון  גמרא

בקיאות מסכת ברכות 

בקיאות מהבסיס 

מתמטיקה 

  :1רצועת בחירה 
 גמרא  סיירת
 בעיון  גמרא

בקיאות מסכת ברכות 

 בקיאות מהבסיס 

2

לשון/תורה  3

: 3רצועת בחירה 

גמרא  סיירת

ב  ל "חז  אגדות

אישי  אימון  תכנית

ך "תנ בקיאות 

אנגלית   לשון/תורה  לשון/היסטוריה 

: 3רצועת בחירה 

גמרא  סיירת

ב  ל "חז  אגדות

אישי  אימון  תכנית

ך "תנ בקיאות 
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אנגלית  אנגלית  מתמטיקה 

: 5רצועת בחירה 

 שפה   כישורי

 פיננסי  חינוך

 הווירוסים   מלך

 ועד  חמד

מתמטיקה  5 

אנגלית  אנגלית  מתמטיקה  מתמטיקה  6

צהריים ארוחת  ארוחת צהריים  - ארוחת צהריים  ארוחת צהריים 

מחשבת/לשון 

: 7רצועת בחירה 

לשונית  העשרה

גופני  חינוך

ההלכה יסודות 

הלכה  ניפני

תורה/לשון  7 תורה/היסטוריה  היסטוריה/מחשבת

מחשבת/לשון  היסטוריה/מחשבת

:  4רצועת בחירה 

 מופת  דמויות

 גופני חינוך

 היסטוריה   לחקור

וסמים תרופות מח

8

: 8רצועת בחירה 

 אתרים בניית

סמרטפון   טכנאי

צעירים  שגרירים

 ערבית

:  6רצועת בחירה 

גליל  -י"א לימודי 

אופטיקה

9
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ב מערכת שעות שכבת ט מחצית 

חמישי  רביעי  שלישי  שני ראשון   שיעור 

שעת מחנך   1 שעת מחנך  אנגלית  שעת מחנך  שעת מחנך 

:  1רצועת בחירה  

גמרא סיירת

בעיון  גמרא

מסכת  בקיאות 

ברכות

מהבסיס  בקיאות

: 2רצועת בחירה  

גמרא סיירת

בעיון  גמרא

המלך דוד

וכתיבה חסידות 

יוצרת 

:  1רצועת בחירה  

גמרא סיירת

בעיון  גמרא

מסכת  בקיאות 

ברכות

מהבסיס  בקיאות

אנגלית  :  1רצועת בחירה  

 גמרא סיירת

בעיון  גמרא

מסכת  בקיאות 

ברכות

מהבסיס  בקיאות

2

מתמטיקה  3

: 3רצועת בחירה  

גמרא סיירת

ב  ל"חז  אגדות

אישי אימון תכנית

ך "תנ בקיאות

מתמטיקה 

רצועת בחירה  

10 :

מדעי המדינה 

כישורי שפה 

מתמטיקה 

: 3רצועת בחירה  

 גמרא סיירת

ב  ל"חז  אגדות

אישי אימון תכנית

ך "תנ בקיאות

4

תורה/מחשבת  מתמטיקה  : 5רצועת בחירה 

 חינוך פיננסי 

מלך הווירוסים 

תחביר 

מחשבת/חנ"ג  5 

מחשבת/ חנ"ג  חנ"ג/ מחשבת  מחשבת/תורה  חנ"ג /תורה 6

ארוחת צהריים  צהריים ארוחת  ארוחת צהריים  ארוחת צהריים 

אנגלית 
: 7רצועת בחירה  

לשונית  העשרה

גופני חינוך

ההלכה יסודות

הלכה  ניפני

מתמטיקה 

: 9רצועת בחירה 

 גופני חינוך  

חקלאות 

יישומי מחשב 

תורה/מחשבת  7 

אנגלית 

: 4רצועת בחירה  

מופת  דמויות

גופני חינוך

היסטוריה לחקור

וסמים תרופות  חמ

8

:  8רצועת בחירה  

אתרים  בניית

סמרטפון טכנאי

צעירים  שגרירים

: 6רצועת בחירה  

גליל -י"א לימודי

אופטיקה

נא רבהע
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