
תכנון לשבוע
פרשת וישלח

ת''פמתיבתא צמח צדק 

ה"ב



' כיתה ז

ת''פמרכז העיר 24ברחוב גוטמן ד''חבהלימודים יתקיימו בבית כנסת ◦

לא נקבל הצהרת בריאות  )פדגוגי /מסכה הצהרת בריאות חתומהעטיית, תוך שמירת מרחק, הלמידה תתקיים בשטח הפתוח◦

תלמידים  10במקרה של מזג אויר סוער ניכנס לתוך בית הכנסת ונלמד בקבוצות של עד )ושאר ההנחיות ( 'בהודעות וכדו

(במרחבים שונים בבית הכנסת

13:00עד8:10:הלמידהזמני◦

חומש יומי וחסידות  , הלכה, משנה, גרסאגמרא,עיונאגמרא : נלמד את כל מה שעלינו ללמוד: מה לומדים◦

מניחים תפילין  שאינםתלמידים(2. מומלץ להקדים7:45יש מניין בבית הכנסת הזה בשעה ( א:ולכןמנייןלנואין:תפילה◦

אחרי בר מצווה  /תלמידים שמניחים תפילין לפני( 3. וזהו זמן התפילה שלנו8:10מגיעים בשעה , למניין בשלב זה' זקוקים'ואינם 

הבוחרים באפשרות זו עליהם להירשם אצל  )8:40או להתפלל במניין ליד הבית ולהגיע עד השעה ' יכולים או לנהוג כסעיף א

( המחנך ולהביא אישור הורים על כך

באופן עצמאי ובאחריות ההורים  –וחזרההגעה◦

תגרור  המשמעתאוהקורונהבכלליעמידהאישלנובמתיבתאכנדרשומשמעותיתרציניתלמידהורקאךהינהההגעהמטרת◦

מניעת השתתפות והגעה למפגשים אלו

קלסר כלי כתיבה/מחברות/כהלכה עם כל הציוד הנדרש לא יתקבלו תירוצים של מחסור בספריםמצויידיםחובה להגיע ◦

ה"ב



'  מערכת שעות מתיבתא כיתה ז
(ת''פ24ס צמח צדק רחוב גוטמן ''בביהכנ)

שישי  חמישירביעישלישישני ראשון 

תפילה  תפילה  תפילה  תפילה  תפילה  8:10-8:40

חסידות בוקר חסידות בוקר חסידות בוקר חסידות בוקר חסידות בוקר 8:45-9:15

בוקר.אבוקר.אבוקר.אבוקר.אבוקר.א9:15-9:30

עיונאעיונאעיונאעיונאעיונא9:30-10:30

-הפסקה10:30-10:45

מנוחה  

-הפסקה

מנוחה  

-הפסקה

מנוחה  

-הפסקה

מנוחה  

-הפסקה

מנוחה  

גרסאגרסאגרסאגרסאגרסא10:45-11:30

הפסקה  הפסקה  הפסקה  הפסקה  הפסקה  11:30-11:40

משנה  הלכהמשנה  הלכה  משנה  11:40-12:30

חומש יומיחומש יומי  חומש יומיחומש יומי  חומש יומי  12:30-13:00

א"תשפ/כסלו/'ח

ה"ב



'  כיתה ח
רובינא בשכונת גני הדרחנאברחוב ד''חבהלימודים יתקיימו בבית כנסת ◦

לא נקבל הצהרת בריאות  )פדגוגי /מסכה הצהרת בריאות חתומהעטיית, תוך שמירת מרחק, הלמידה תתקיים בשטח הפתוח◦

תלמידים  10במקרה של מזג אויר סוער ניכנס לתוך בית הכנסת ונלמד בקבוצות של עד )ושאר ההנחיות ( 'בהודעות וכדו

(במרחבים שונים בבית הכנסת

13:00עד 8:00: זמני הלמידה◦

עוד רבנים  מגוייסיםולשם כך . ההתמקדות העיקרית בשלב זה הינה מוכנות מיטבית לקראת הבחינות לישיבה: מה לומדים◦

(לתת פרטני ולחלוקת הכיתה לקבוצות מיקוד

יש מניין ויתפללו בשעה שנקבעה במערכת  ' כיתה ח: תפילה◦

באופן עצמאי ובאחריות ההורים  –הגעה וחזרה ◦

מטרת ההגעה הינה אך ורק למידה רצינית ומשמעותית כנדרש במתיבתא שלנו אי עמידה בכללי הקורונה או המשמעת תגרור  ◦

מניעת השתתפות והגעה למפגשים אלו

קלסר כלי כתיבה/מחברות/חובה להגיע מצוידים כהלכה עם כל הציוד הנדרש לא יתקבלו תירוצים של מחסור בספרים◦

אך חובה להשלים את הנלמד  , פנים אל פניםהלמידהאמנם מתמקדים בהכנה לישיבה בשעות: חשובההבהרה◦

. בשאר המקצועות ולעבוד בחוברות בבית

ה"ב



' מערכת שעות מתיבתא כיתה ח
(רובינא הדר גניםחנארחוב ' הדר מנחם'ד "ס חב''בביהכנ)

שישי  חמישירביעישלישישני ראשון 

חסידות רשותחסידות רשותחסידות רשותחסידות רשות7:30

תפילהתפילהתפילהתפילה8:20

שיעור גמרא שיעור גמרא לעיון  שיעור גמרא לעיון  שיעור גמרא לעיון  9:10

לעיון  

ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  ארוחת בוקר  10:00

מרתון הכנה  10:20

לישיבה  

כולל פרטני עם  )

(הרב ירון

מרתון הכנה  

לישיבה

כולל פרטני עם  )

(גורליקהרב 

מרתון הכנה  

כולל  )לישיבה 

פרטני עם הרב 

(ירון

מרתון הכנה  

כולל  )לישיבה 

פרטני עם הרב 

(ירון

מנחהמנחהמנחהמנחה12:30

פרטני  13:00

(בתיאום מראש)

פרטני  

(בתיאום מראש)

פרטני  

(בתיאום מראש)

פרטני  

(בתיאום מראש)

'חכיתהזהביום

בשטח  פרטנייקבלו

ת  ''התהפתוח של 

גורליקמאת הרב 

2-לתחולקהכיתה

קבוצות  

מגיעים בשעה  

שנקבעה ללמידה  

של שעה וחצי 

ולאחר מכן קבוצה 

אחרת  

חיכוךשלאיסורחל

ביןומפגש

'וכוהקבוצות

ת''בתלהישאראין

דהלימותוםלאחר

רשימת הקבוצות  

והשעות בטבלה 

הבאה  

ה"ב



' כיתה חגורליקפרטני עם הרב 
ת בימי שלישי בלבד''התבמרחב הפתוח בשטח 

9:30-11:00

אביעד1.

.  אדר2.

.גורדון3.

גורליק4.

.מאירדייטש5.

יעקובי6.

. לאש7.

.  פרקש8.

שניאורקריפור9.

דייטשיוסי 10.

יוסירוזנטל11.

שמואל  שאער12.

11:15-12:45

ארוסי1.

בונדרב2.

. סולימני3.

. רזיאל4.

. חנונו5.

קובס'ג6.

שלמהחיים7.

איתן 8.

עילי9.

מעטוף עובד ישי10.

קורס מענדי  11.

א"תשפ/כסלו/'ח


