
 יום       
 שעה 

 שישי   חמישי    רביעי  שלישי  שני   ראשון  

8:30-
9:00 

 חסידות   חסידות  חסידות    חסידות   חסידות   חסידות  

10:30-
11:15 

צמית  למידה ע עיונא   עיונא   עיונא   עיונא  עיונא 
ע''פ ההנחיות  

 הלכה -באתר 

11:20-
11:50 

  צמית ע''פלמידה ע עיונא  עיונא  הלכה
 ההנחיות באתר  

 הלכה -

 פ''ש  עיונא 

12:00-
12:45 

למידה 
צמית ע''פ ע

ההנחיות  
 באתר 

 הלכה -

- למידה עצמית
דף עבודה 

 לקראת המבחן 
 גרסא 

  גרסא גרסא הלכה

12:45-
13:30 

 שיעורים יומיים 
  חומש,תהילים,תניא,יום יום ורמב''ם  )עם עבודות יומיות באתר(

 

  מלכות  בזום נפרד שיעור דבר  13:40

14:00-
14:45 

 נביא  
 הרב אמיר 

14:00-15:30/16:00 
-מוגבל ל חובה להירשם בכל יום מראשלרציניים בלבד לימודי מפגש 
נרשמים נפרסם שמות   19הראשונים שנרשמים. ברגע שיש  19

 ותיפתח ההרשמה ליום הבא. 

  

לא מותנה בשעה ספציפית אלא בכל זמן פנוי או אם אינך   משנה מוקלט,   

 באותו יום.  16:30משתתף במפגש באותו יום וכו'  יש לעשות עד השעה 

 זה שימו לב שיש מספיק זמן בין השיעורים לשיעור 

 

17:00-
17:45 

 טעמי המקרא   
)למעוניינים, מותנה  

 ברישום מראש ובמספר 
 משתתפים ראוי( 

    

 :  מקראה

 באתר(  )בדרייב ו אדום=שיעור מוקלט/+משימות עצמיות בחוברת ובדפי עבודה

 7שלוחה   033069022צהוב= שידור חי במערכת הטלפונית 

 ירוק= )בעז''ה אם אצליח( זום. 

   il.zoom.us/j/5952804690-https://edu -קישור ישיר לזום 

   5952804690מספר פגישה  .   0553301762/  866887903מספר טלפון: 

 שיעורי/חוגי רשות!!!-כחול 

 8שלוחה  033069022שיעורי הרב אמיר: קבוצות פרטני במערכת הטלפונית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שישי  חמישי   רביעי  שלישי   שני   ראשון  

8:30-9:15       

  בונדרב  . *ארוסי 9:15-10:00
  סולימני. 

 רזיאל.
 רוזנטל  חנונו.

  בונדרב  . *ארוסי
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

  בונדרב  . *ארוסי 
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

  גורדון. אדר. .*אביעד
 . *מאיר דייטש *גורליק

.   פרקש  לאש.  . *יעקובי 
 שניאור קריפור

  בונדרב  . *ארוסי
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

10:15-
11:00 

  אדר. .*אביעד
  גורדון.

  דייטש *גורליק
 . *מאיר

   לאש.  . *יעקובי 
  קריפור.   פרקש

 שניאור 

  בונדרב  . *ארוסי
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

  גורדון. אדר. .*אביעד 
 . *מאיר דייטש *גורליק

.   פרקש  לאש.  . *יעקובי 
 שניאור קריפור

  גורדון. אדר. .*אביעד
 . *מאיר דייטש *גורליק

.   פרקש  לאש.  . *יעקובי 
 שניאור קריפור

  בונדרב  . *ארוסי
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

12:00-
12:45 

  אדר. .*אביעד
  גורדון.

  דייטש *גורליק
 . *מאיר

   לאש.  . *יעקובי 
  קריפור.   פרקש

 שניאור 

  גורדון. אדר. .*אביעד
 . *מאיר דייטש *גורליק

.   פרקש  לאש.  . *יעקובי 
 שניאור קריפור

  גורדון. אדר. .*אביעד 
 . *מאיר דייטש *גורליק

.   פרקש  לאש.  . *יעקובי 
 שניאור קריפור

  בונדרב  . *ארוסי
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

 

13:00-
13:45 

  בונדרב  . *ארוסי
  סולימני. 

 רזיאל.
 רוזנטל  חנונו.

  גורדון. אדר. .*אביעד
 . *מאיר דייטש *גורליק

.   פרקש  לאש.  . *יעקובי 
 שניאור קריפור

  בונדרב  . *ארוסי 
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

  בונדרב  . *ארוסי
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

 

14:00-
14:45 

שיעור נביא 
 לכולם 

  גורדון. אדר. .*אביעד  
 . *מאיר דייטש *גורליק

.   פרקש  לאש.  . *יעקובי 
 שניאור קריפור

  בונדרב  . *ארוסי
 רזיאל.  סולימני. 

 רוזנטל  חנונו.

 

 

https://edu-il.zoom.us/j/5952804690


 

 

 שימו לב לשעות!                                                                                           ב"ה

 לא מתנגש לאף אחד בשום שיעור ובשום זום!                                                                            

 שלישי    -גורליק: ימי שני

il.zoom.us/j/8257854134-https://edu   

 8257854134 מספר פגישה:0553301762/  866887903מספר טלפון: 

   יום שלישי יום שני  שעה 

שאול.    סמרה.. קיש.לרנר. לובטון  9:30-10:00
  10:15-10:50 שלו. 

11:00-11:45 (11:15 ) 
 . טל. הולצברג. דייטש לוי 

.  מזרחי. למברג. כרמל. כהן
 קריפור שלום . קעניג  מלאי

 

ארוסי, בונדרב, סולימני,חנונו.  
 , טאבוך, רזיאל

אביעד, יעקובי, מאיר, שניאור   12:00-12:45
 קריפור, שאער, 

 סמרה.. קיש .  לרנר. לובטון 13:00-13:45
 שאול. שלו. 

 דייטש לוי. הולצברג. טל.
כהן. כרמל. למברג. מזרחי. מלאי 

  14:00-14:45 קעניג. קריפור שלום 

 פירוט הקבוצות   

 הרב אמיר  
 ד,ה,ו(א,ב, )ימים  

 הרב גורליק 
 (ם ב,ג)ימי

 הרב ירון  
 ( )ימים א,ד

קבוצה 
1 

  גורדון. אדר.  .*אביעד
  .*מאיר דייטש *גורליק
.  פרקש  לאש.  .*יעקובי
 שניאור  קריפור

 .טל . הולצברג. דייטש לוי
.  מזרחי.  למברג.  כרמל. כהן

 קריפור שלום.  קעניג  מלאי

  דייטש יוסי. חנונו.
רוזנטל. קריפור.  

  בונדרב. ארוסי.
 סולימני. רזיאל. 

קבוצה 
2  

  סולימני.    בונדרב .*ארוסי
 רוזנטל  חנונו.  רזיאל.

 סמרה.. קיש. לרנר.  לובטון
 שאול. שלו. 

קבוצה 
3  

ארוסי, בונדרב,   
סולימני,חנונו. רזיאל,  

 טאבוך,  
 רק ביום שלישי 

 

קבוצה 
4 

אביעד, יעקובי, מאיר,   
 שניאור קריפור, שאער,  

 רק ביום שלישי 

 

 

''ת  לאור הצורך במפגשים פיזיים נעשה מאמץ ליצור מפגשים ברחבת הת  מפגשי קבוצות שייכות:

תוך שמירה מוחלטת על כל ההנחיות. בעז''ה הקבוצות יפורסמו בהמשך. שימו לב שבשביל זה נערכו  

שינויים במערכת כך שזה זמן של שיעורים מוקלטים! זה אומר שגם אם היית במפגש חובה עליך  

 החומר הנלמד.  הדעה וחזרה באופן עצמי ובאחריות ההורים.  להשלים את 

 מבחנים:  

)על פי דפים שצולמו ומופיעים בדרייב( יתקיים ביום   ביאורי מילים הגדול! מבחן  •

 שלישי א' כסליו.  

מבחן על השיחה ייערך כל שבוע על שיחה אחת במקום  לבקשת התלמידים ( 1חסידות:  •

 מבחן על קונטרס ומעיין יתקיים כשנסיים את מאמר ב'  (2 שיחות 2כל שבועיים על 

 ראשון ורביעי הרב ירון בימי 
il.zoom.us/j/9790499207-https://edu 

 0553301762/  039786688מספר טלפון: 
 9790499207מספר פגישה: 

יום ראשון   שעה 
 עי ורבי

 יום שני  
 השלמה( )

 14:00-15:30 
 שיעור כפול  

9:00-9:45 

  13:00-13:45 

בונדרב.   ארוסי.רוזנטל. קריפור.  דייטש יוסי. חנונו.
 סולימני. רזיאל 

 ן השלמה נוספת יבוא עדכו

https://edu-il.zoom.us/j/8257854134
https://edu-il.zoom.us/j/9790499207


מתחילים חזרה לקראת מבחן מתחילת הפרק עד דף י' עמו' א' )תאריך ייקבע  גרסא •

 בהמשך(  

 וכסלימבחן על הלכות תפילה )ראו בהנחיות ללמידה עצמית( ביום ראשון יג  -הלכה •

חת''ת: כמידי שבוע מבדק על פרשת השבוע )שימו לב להקפיד לומר חת''ת גם בימי  •

 ה בלבד(( -יש על ימים א םשבת השאלות יגיע גם משם )מוקלטי-שישי

 

 לחץ כאן למעבר ל... 
 אתר 

 
 מתיבתא

-https://mbakodesh.org.il/cptclass/%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%90
%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/-%d7%a6%d7%a6 

דרייב 
 כיתתי 

9VBiCb3EYBY-https://drive.google.com/folderview?id=1oCeTinMRKcWr6Fw_Ap_i 

           
 מחנך          

il.zoom.us/j/5952804690-https://edu 

הרב  
 גורליק 

il.zoom.us/j/8257854134-https://edu 

 

הרב  
 ירון 

il.zoom.us/j/9790499207-https://edu 

 

 הנחיות ללמידה עצמית בהלכה:   •

 יש להצטייד בהליכות והלכות חלק א'   .1
פרקים בכל יום )של למידה עצמית(   22עד הסוף. ישנם   268לומדים אתך הלכות תפילה מעמוד  .2

דה  יהיה כתוב באתר את ההספק היומי+ דפי עבודה. כאשר הם מקוונים, עושים במחשב, במי

שידפיס המעלה  -ואינם מקוונים יש להעתיק את המשימה למחברת ולבצע )מי שיכול להדפיס 

 בהעתקה היא גם שיפור הכתב שכולם זקוקים לזה!!!(  
 יש לבצע את המשימה היומית בו ביום  .3
 מותר ומומלץ ללמוד בחברותות   .4
 מבחן מסכם ייערך ביום ראשון יג כסליו!   .5

 ביצוע המשימות מהווה חלק נכבד ניכר ומשמעותי בציון בהלכה!   .6
בשיעורי הזום נלמד דברים מקבלים ולא תמיד אותו נושא. כאשר הנושאים שייכים לנושא   .7

התפילה יש לסכם אותם במחברת תוך כדי השיעור!  )הגיע הזמן להוכיח את מעלת הזום  

 בלמידה, מה שלא קרה עד עכשיו(  

החל מהשבוע, מנוסף לחומש היומי, יהיו שאלות גם על רמב''ם יומי,   - שינויים בשיעורי חת''ת •

תניא, והיום יום )כנהוג לכתחילה במתיבתא(  לצורך כך עלה לאתר גם קובץ הלימוד ''דבר  

מלכות" כנ''ל לגבי משימות כאשר הן מקוונות יש לענות באתר, אם הן בדף/כתובות באתר אז יש  

 לכתוב תשובות במחברת  להעתיק ו

https://mbakodesh.org.il/cptclass/%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a6%d7%a6-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/
https://mbakodesh.org.il/cptclass/%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%a6%d7%a6-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/
https://drive.google.com/folderview?id=1oCeTinMRKcWr6Fw_Ap_i-9VBiCb3EYBY
https://edu-il.zoom.us/j/5952804690
https://edu-il.zoom.us/j/8257854134
https://edu-il.zoom.us/j/9790499207

