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ישיבה שבונה עתיד

קריית החינוך בכפר סיטרין

רואים כל
תלמיד בטוב!

ברוכים הבאים לקריית החינוך "אור אבנר"
בכפר סיטרין :מקום שבו גדלים בתורה ובדרך
ארץ ,סופגים יראת שמיים ומידות טובות.
הישיבה בכפר סיטרין הוקמה בשנת - 2006
ה'תשס"ו ,במטרה להעניק לכל תלמיד כלים
ויכולות ללימוד תורה ומקצועות קודש בשילוב
לימודי חול ברמה גבוהה .אנו לא רואים
בישיבה מוסד לימודי בלבד ,אלא חממה שבה
צומחים התלמידים ,מפתחים את אישיותם
ובונים תשתית להקמת בית יהודי מאושר!
הישיבה שוכנת בכפר הפסטורלי הממוקם
למורדות הר הכרמל ,מול הים .הקמפוס המרווח
טובל כולו במדשאות ובחורשות ,ומעניק
לתלמידים את השילוב המושלם בין שלווה
בגשמיות לאור וחום ברוחניות .לישיבה מאות
בוגרים העושים חיל בלימודיהם בישיבות
ובמוסדות מובחרים בכל רחבי הארץ ומיישמים
את הכלים שקיבלו כאן הלכה למעשה.

מוסדות
קריית החינוך
> המתיבתא
מסלול לתלמידים צעירים בכיתות ז' ח'
> הישיבה הקטנה
לנערים בגילאי 14-17
(שיעורים א'-ד'  /כיתות ט'-י"ב)
> הישיבה הגדולה
לתלמידים בוגרים בגילאי 17-20

הסעות לרוב חלקי הארץ
לנוחות התלמידים ,הישיבה מעמידה
הסעות ליישובים רבים ובהם :טבריה,
צפת כרמיאל ,עכו ,נהריה ,חדרה,
אור עקיבא ,נתניה ,ראש העין ,אלעד,
פ"ת ,ב"ב ,ראשל"צ ,חולון ,רחובות,
ק"ס ,ב"ש ,ביתר ,י-ם ,אשדוד ,אשקלון,
גדרה ,באר שבע ,נתיבות ועוד

חזון הישיבה
את הישיבה בכפר סיטרין הקמנו לאור צורך
משמעותי שזיהינו בשטח ,למסגרת תורנית
שתאפשר לנערים לשלב בין רמה גבוהה
של לימודי קודש לבין הכשרה מקצועית
והעשרה נוספת .כיום ,נערים רבים מעוניינים
לקבל כבר בגיל צעיר כלים להתפרנס בעתיד
בכבוד ,ולחלקם לא מתאימה המסגרת
הישיבתית הקלאסית התובענית.

הפתרון הייחודי ופורץ הדרך הוכיח את עצמו
והפך למודל לחיקוי .בישיבה גדלים נערים
יראי שמיים המתחנכים למידות טובות,
ובסיום לימודיהם הם מחזיקים גם בתעודה
מקצועית .כיום ,לאחר קרוב ל 2-עשורים
מהקמתה הישיבה נהנית מביקוש גדול (לאורך
השנה כולה!) מאמון גבוה במיוחד של ההורים
ומהערכה בקרב גופים חינוכיים מקצועיים.

מתיבתא
להרגיש בבית ,להגיע מוכנים לישיבה
המעבר מתלמוד התורה או מבית הספר
למסגרת ישיבתית הינו אתגר עבור נערים
רבים .במתיבתא המיועדת לתלמידים בכיתות
ז'-ח' אנו מעניקים להם את ההכנה הדרושה
לישיבה ברמה הלימודית והחברתית.
בעזרת הצוות המסור והמקצועי משלימים
התלמידים פערים לימודיים במקצועות הקודש
ובלימודי החול .במקביל ,הם משתתפים
במגוון סדנאות ופעילויות פנאי וחברה ,ובכך
מפתחים כישורים חברתיים וחוסן אישי.
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ישיבה קטנה
שיעורים א'-ד'
(גילאי  – 14-18מקביל לכיתות ט'-י"ב)

מענה איכותי ומקיף
לכל נער בגיל ההתבגרות
כאן מתחיל מסעו המשמעותי ביותר של
הנער  -שנות ההתבגרות .הישיבה הקטנה
מציעה את השילוב האופטימלי בין מסגרת
תורנית שבה רוכש התלמיד את היכולת ללמוד
בעצמו בסביבה של יראת שמיים ,לבין הכשרה
מקצועית מגוונת וכלים להצלחה בעתיד.

הצוות החינוכי  -מחנכים מוסמכים ,מסורים
ובעלי ניסיון הדואגים אישית לכל תלמיד
תכנית הלימודים  -משלבת עזרים
מתקדמים ,מותאמת גם לתלמידי
ת"תים וישיבות ללא רקע בלימודי חול
ומאפשרת בגרויות ברמה גבוהה
ההכשרה המקצועית  -כוללת מבחר
מסלולים ברמות שונות ,כך שכל תלמיד,
בכל בחירה  -יחווה הצלחה!
הצוות המקצועי  -כולל יועצים
חינוכיים ,עו"סים ומומחים בטיפול
המעניקים לתלמידים מעטפת רחבה
של תמיכה ,באהבה ובאכפתיות
תכניות הפנאי  -כוללות מגוון רחב של חוגים,
פעילויות ,סדנאות והפעלות חברתיות בשגרה,
ובנוסף פעילויות מיוחדות ,טיולים ועוד

ישיבה גדולה
מיועדת לשכבת הבוגרים מסיימי
ישיבות קטנות ועד החתונה

מוכנים לחיים ,בשמחה ובהצלחה!
רבים מבוגרי הישיבה הקטנה מעוניינים
להמשיך את לימודיהם בישיבה ,כשהם בסביבה
שכולה קדושה ויראת שמיים .כך הם יוצאים
אל העולם כאשר יקימו בית בעז"ה ,כשהם
"מצוידים" במטען רוחני ותורני עשיר .לצורך כך
הקמנו את הישיבה הגדולה בכפר סיטרין.
זוהי מסגרת ראשונית וייחודית שבה כל
תלמיד נהנה מתכנית בהתאמה אישית
ומ"מטריה" לימודית וחברתית יוצאת דופן:
> לימודי גמרא והלכה בעיון  -בדגש
על סוגיות אקטואליות
> הסמכה במגוון מקצועות קודש ,לבחירה :שחיטה,
סופרות סת"ם ,משגיח כשרות ורב בית כנסת
> מכינה להשלמת בחינות הבגרות
לקראת זכאות לתעודה טכנולוגית
> המסכה מקצועית במסלול לימודי הנדסאי
תקשוב (תעודה מטעם משרד העבודה)
> סדנאות ייחודיות לכישורי חיים וסיוע בהשמה
בשוק העבודה בשת"פ עם ג'וינט ישראל
דחיית גיוס במעמד 'תורתו אומנתו'
בצה"ל (היחידים בארץ !!!)

לימודי קודש
גמרא-

תוכנית הלימודים בנויה באופן מדורג .במתיבתא
ובשנה הראשונה בישיבה הקטנה לומדים התלמידים
את הגמרא ,רש"י ותוספות .בשנים הבאות ירכשו
יכולות ללמידה עצמאית ויעמיקו במפרשי התלמוד,
תוך התאמה אישית ליכולותיו של כל תלמיד.

הלכה -

לימוד הדינים הנוגעים לחיי היום יום
ולניהול בית יהודי כהלכתו.

תנ"ך -

לימוד יסודי בהעמקת הבנת הכתוב ודברי המפרשים.
גם מקצועות הלשון והספרות נלמדים מתוך כתבי
הראשונים והאחרונים ומוכרים לתעודת הבגרות.

לרשות התלמידים צוות חונכים נרחב
(ללא תוספת תשלום!) המסייעים בהכוונה
בתחומי הלימוד ,מנגישים את החומר ומחזקים
את אהבת התורה בקרב התלמידים!

מקצועות
תורניים

לימודי כתיבת סת"ם

מאת סופרים ותיקים ומנוסים ,יראי
שמיים .התלמידים מתנסים בשיטות
ובמסורות העדות השונות בכתיבת
ספרי תורה ,תפילין ,מזוזות ומגילות.

לימודי שחיטה

לתלמידים הבוגרים בישיבה גדולה .המסלול
כולל לימוד מעמיק החל מהלכות שחיטה
ועד להתנסות מעשית בשחיטת עופות.

לימודי הסמכה לרבנות

לתלמידים הבוגרים בישיבה גדולה .בסיום
המסלול יקבלו התלמידים תעודת רב בית כנסת.

השגחת כשרות

לימוד יסודי של ההלכות וקבלת
תעודת משגיח כשרות.

הכשרה
מקצועית
בגרות

במספר רב של מקצועות :תושב"ע,
תנ"ך ,דינים ,אנגלית ,מתמטיקה,
היסטוריה ,אזרחות ,לשון וספרות.
> בכדי לספק מענה רחב גם לתלמידים
המגיעים מת"תים ומישיבות אחרות,
ללא רקע במקצועות ליבה ,אנו מציעים
ליווי ייחודי והתאמה של תכנית
הלימודים וקצב ההתקדמות .אחוזי
ההצלחה מדברים בעד עצמם!

מגמות טכנולוגיות

כוללות  10יחידות בגרות (!) במחשבים
(תקשוב) או חשמל (חשמלאי מוסמך) לבחירה.

מגמת חקלאות

כוללת למידה והתנסות במרחבים
הירוקים הגדולים שבכפר.

קורסים נוספים

טכנאי סלולר | טכנאות מחשבים וניהול
רשתות תקשורת | בנייה ומידול בתלת מימד
| בניית אתרים והתקנת מצלמות אבטחה
כל הלימודים מזכים בתעודות רשמיות
ממשרד החינוך ומחברות בינלאומיות
בענף ההיי-טק ( Cisco, Microsoftועוד)

ו זאת לתע ודה כי

ישראל ישראלי
ת.ז12345 6789 :

את ל ימודיו וסיים בהצלחה

השלים
את כל דרישות הקורס

קורס תלת מימד

00/00/0000 - 00/00/0000
 00שעות אקדמ יות

_________________
יואב ברוך
מנכ"ל
טופ אדיו )קיישן( בע"מ

_________________
שרון סרי
סמנכ"לית
טופ אדיו )קיישן( בע"מ

הפנימייה
אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ .בכפר
סיטרין אנו מקיימים זאת הלכה למעשה ,כאשר
לרשות התלמידים עומד קמפוס רחב ידיים
ותנאים גשמיים מעולים שבהם הלב חפץ באמת!
במקום שבו נעים לשהות ואליו נעים לחזור ,הלב
פתוח והתלמידים נהנים מהרחבת הדעת.

בשטח הכפר ארבע פנימיות
גדולות ומטופחות
חדרים מרווחים ל  3-4תלמידים
בכל חדר שירותים ומקלחת נפרדים
וארון אישי לכל תלמיד
בכל פנימייה חדר חברה לבילוי
משותף לכל שכבת גיל בנפרד
החדרים מתוחזקים ברמה גבוהה.
כל חדר עובר ניקיון כל יום
בפנימיות מספר רב של אנשי צוות ,ביחס
של איש צוות לכל  12עד  18תלמידים

הפנימיות מוכרות ומפוקחות ע"י
משרד החינוך (ניתן אף לקבל סבסוד
משמעותי ע"י מת"ן ועליית הנוער).

חוגים
ופעילויות פנאי
לאחר שעות הלימודים נהנים התלמידים
ממגוון עשיר של תכניות ופעילויות .החוגים
מאפשרים להם לחזק כישורים רבים
וליהנות מיצירתם .הפעילות החברתית
מחזקת את הקשר בין התלמידים ומטעינה
אותם בחוויות וזכרונות לחיים.
פעילויות הפנאי והחוגים נערכות
בהנחיית צוות הפנימייה המסור

חוג מוזיקה

מתקיים באולפן מקצועי הכולל חדר
הקלטות חדיש ומאובזר .האולפן פתוח
גם עבור אימונים וחזרות לתלמידים.

חוג ציור ואומנות

במהלכו מפתחים התלמידים את היצירתיות
ויכולת הביטוי האמנותית ונהנים גם מהעצמה
אישית .בחוג רוכשים המשתתפים טכניקות
שימושיות בתחומים שונים באמנות.

חוג כדורגל וכדורסל

מתקיים בהנחיית מאמן מוסמך ומאפשר
לתלמיד להוציא אנרגיה ,לשמור על גוף
בריא ולהיטען בכוחות מחודשים .החוג
מתקיים באולם ספורט גדול ומקורה.

חוג כושר

מתקיים בחדר כושר גדול ומאובזר היטב,
בהנחיית מאמן מוסמך ותחת פיקוח
מכללת וינגייט .כל שכבה מקבלת מענה
אישי ומעקב רציף אחר ההתקדמות.

חוג נגרות

מתקיים בנגרייה מאובזרת היטב בליווי איש
מקצוע ,לחוויית יצירה בלתי נשכחת.

מתחם פנאי ופעילות

אזור רחב ידיים הכולל קפיטריה,
ספרייה ,השאלת אופניים ואזור משחקי
מחשב (ללא חיבור לרשת כלל!!!).

ערבי הווי -

על האש עם המדריכים ,טורנירים שונים,
משחקי חברה ,ערבי פיצות ועוד .חוויה
של הרחבת הדעת וגיבוש חברתי.

טיולים

מדי חודש מתקיים טיול מאורגן
ומפוקח ,בחלוקה לפי שכבות גיל.
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רק כשמרגישים
מקרוב ,מבינים!
מזמינים אתכם לבקר בקמפוס
כפר סיטרין ,לחוש ולהתחבר

לתיאום ביקור התרשמות וראיון:
טלפון04-990-2-990 :
טלפון0547089696 :
אתרsitrin.co.il :

