
                                          

                        
                                

 

 

 

 

 בישיבת מעלה גלבוע" השילוב המשלב"

 ?מי אנחנו 

אשר  תלמידינו משלבים לימוד בישיבה " ישיבת שילוב"ישיבת מעלה גלבוע של הקיבוץ הדתי היא 
הישיבה ידועה בסגנונה  הפתוח . ם שנהתייהישיבה קיימת כבר עשרים וש. עם שרות צבאי מלא

מישיבות תיכוניות ותיכונים  -מרחבי הארץ תלמידי הישיבה מגיעים ממקומות שונים . והמכיל
 .ל"כמו כן כל שנה מצטרפת קבוצה קטנה של תלמידים מחו. דתיים

 ?"השילוב המשלב"מהו 

 .בתפקוד גבוה  PDDג הישיבה פתחה תוכנית לתלמידים המוגדרים כ "בתשע
נפרד לתת לבחורים אלה הזדמנות לחוות חוויה ישיבתית ולהיות חלק בלתי  -מטרת התוכנית  

 .בשילוב עם טיפול פרטני והכנה לחיים, מקהילת תלמידים בני גילם

 ?מה יש בתוכנית

ולימוד עם תלמידי הישיבה , (עבודה בבקרים)התלמידים משלבים מסגרת של  שרות לאומי 
מ של הקבוצה כשהדגש הוא שהם חלק "לקבוצה יש כיתה עצמאית עם ר. צ והערב  "בשעות אחה

 . בצד כל זה הם מקבלים ליווי אישי וקבוצתי של אנשי טיפול. בלתי נפרד מבית המדרש
, (12זכות לימודים עד גיל )נבדקת האפשרות לשנה הבאה של שילוב משרד החינוך בתוכנית 

 .יחול שינוי בסדר היום, במידה ותאושר .לטובת העצמת הטיפול האישי והקבוצתי

 ? מה סדר היום של תלמיד בשילוב המשלב

 .לת שחרית עם הישיבה וארוחת בוקרמתפללים תפי.2

 .יציאה לעבודה  בחווה החקלאית לימודית בעמק או במקומות אחרים. 1

 (.לטובת השרות הלאומי)חזרה לארוחת צהרים והשלמת עבודה .3

 (.לפי בחירה והתאמה)תפילת מנחה ושיעור עם תלמידי הישיבה . 4

 .מפגשים אישיים ולימוד קבוצתי, גיםחו,לימוד חברותות עם בחורי הישיבה-סדר אחר הצהרים.5

 . ולימוד ערב, תפילת ערבית, ארוחת ערב. 6



                                          

                        
                                

 

 

 

 ?האם יש קשר עם הקיבוץ, הישיבה נמצאת בתוך קיבוץ מעלה גלבוע

לכל תלמיד יש משפחה מאמצת שהוא מבקר אצלה לפחות פעם בשבוע לארוחת ערב או . בודאי
 .חברי הקיבוץ שותפים בהעברת חוגים למסגרת זאת. בזמנים נוספים

 ?התלמידים גרים היכן

אנו רואים . במבני המגורים  עם תלמידי הישיבה ואוכלים איתם בחדר האוכלהתלמידים גרים 
חלק בלתי נפרד מהישיבה ומנסים לתת מענה לצרכים הייחודיים של " השילוב המשלב"בתלמידי 

 .ים המשותף עם תלמידינוגם דרך אורח החי, התלמידים הללו

 ?"השילוב המשלב"איזה טיפול יחודי יש לתלמידי 

ופעם , ובמידת הצורך אף יותר מפגישה אחת,כל תלמיד נפגש בפגישה שבועית עם מטפל רגשי
מ מלווה את הקבוצה יחד עם עוד שני בחורים ונפגש "במשך היום הר. פגישה קבוצתית -בשבוע 

 .  בפגישות שבועיות עם כל הקבוצה

 ?מה אורך התוכנית וכמה היא עולה

₪  1222לימוד הוא השכר .  אולם בכפוף  להתקדמות חיובית של התלמיד שנתיים–לכתחילה 
 .לחודש

 ?מי מנהל את התוכנית

 -מ התוכנית"ר, יעל וירוב-איש מקצוע שמלווה את התוכנית: לתוכנית יש צוות מנהל שבו שותפים
 . מוטי תורן–מנהל הישיבה , הרב שמואל ריינר-בהאחד מראשי הישי, הרב טל בורגנסקי

 ...מילה לסיכום

היא כוללת את . יתרונה של התוכנית שהיא חלק ממסגרת כללית שקיימת עם התוכנית ובלעדיה
 . תלמידי התוכנית בתוך קהילה ישיבתית  נורמטיבית

 !דימהמשהו זז ק. אנו שומעים מהורים  שמרגישים שמשהו טוב עובר על הבנים בישיבה

 :לקבלת פרטים אפשר לפנות

  251-4324234: הרב שמואל ריינר

 250-5125262: הרב טל בורגנסקי

  251-3346125: מנהל -מוטי תורן 

 


