
הישיבה מיועדת לבחורים אשר שמו לעצמם את 
התורה במרכז, ובכך רוצים לגדול בתורה ובעבודת 
השם, אך עם זאת בחורים הרוצים לצאת מהישיבה 

 עם תעודת בגרות מלאה.

ישנו יום בחינות שכולל ראיון אישי, מבחן כללי 
י ראש “ ביהדות , שיעור בעיון בגמרא שמועבר ע 

 .O.D.Tהישיבה ומבחן על השיעור וסדנת 

אכן, ניתן לבקר בישיבה. הורים ותלמידים 
ינים לבקר מוזמנים לפנות ליואל  המעוני
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ימי היכרות לתלמידים יתקיימו כל שבוע בימי שלישי, 
הגעה לימים אלו מותנת בתיאום מראש עם הישיבה 

 ליום ביקור.₪  08ובעלות של 

 לשנה.₪   150888שכר הלימוד כיום עומד על 

 לאיזה קהל יעד הישיבה מיועדת?

 מהו הליך הקבלה לישיבה? 

 האם ניתן לבוא לבקר בישיבה כדי להתרשם ממנה?

 האם ומתי יתקיימו ימי היכרות?

 מהו שכר הלימוד בישיבה?

ט “ל תשע“שאלות נפוצות לקראת ימי הבחינות לשנה
 תיכונית תורת עציון-ישיבה תורנית

הישיבה מוכרת על ידי עליית הנוער. תלמידים 
המעוניינים בהגשת בקשה לסבסוד שכר הלימוד 

 מוזמנים לפנות אל מזכירות הישיבה.

 האם הישיבה מוכרת על ידי עליית הנוער?

הדבר העיקרי אשר מאפיין את תלמידינו הוא לקיחת 
האחריות על לימודי התורה והקודש, אך בד בבד 

 לקיחת תחום לימודי התיכון ברצינות הנדרשת.

 מה מאפיין את תלמידי תורת עציון?

הישיבה מודרכת על פי מו"ר הרב דרוקמן שליט"א, 
חינוך לאהבת המדינה ואחריות על כלל ישראל יחד 
עם דרישה ללימוד רציני תוך שילובם של לימודי חול 

 ברמה גבוהה.

 מהו הקו החינוכי של ישיבת תורת עציון?

בחורים בעלי יראת שמים, רציניים בלימודם, עמלים 
בתורה, בעלי רגישות חברתית וכוח התנדבות. 
בוגרים השואפים להוביל ולהנהיג במסגרות שונות 
היום ובעתיד. אוהבי א"י המכירים את שביליה 
וקורותיה, את משנת הציונות הדתית ואת גדולי 

 התורה שבה.

 איך הישיבה רוצה לראות את בוגריה?

בישיבה לומדים כיום למעלה ממאה בחורים 
 ‘.ג-‘במחזורים א

 כמה תלמידים לומדים היום בישיבה?

הבחורים מגיעים מכל רחבי הארץ. השנה לומדים 
תלמידים מירוחם בדרום ועד חדרה בצפון, מערים, 

 ישובים ומושבים.

 מאילו אזורים מגיעים לישיבה בחורים?

גם  זמן  נותר  ך, אך  ום הלימודים אמנם ארו י
לפעילויות פנאי. בדרך כלל מתקיימת פעילות 
חברתית בימים שלישי וחמישי )וכמובן בהזדמנויות 
נוספות(. ביום שני ישנם חוגים שונים לבחירת 
הבחורים. כמו כן, אולם הספורט, מגרש הכדורגל, 

פונג ומגרש הטניס עומדים גם הם   -שולחנות פינג  
לרשות הבחורים. לכל כיתה יש מועדון הכולל מעט 
אוכל ומשחקים, שמהווה גם הוא מקום מתאים 

 לשעות הפנאי.

 כיצד מעבירים הבחורים את זמנם הפנוי בישיבה?

הצד החברתי הוא דבר חשוב, במיוחד בסדר יום 
עמוס, לכן ניתן להבין את החשיבות הגדולה שיש 
בפנימייה. הפנימייה מקנה לבחורים מידות טובות 
יכולת התמודדות במצבים של וויתור, קבלת האחר, 

 נתינה, אחריות ובגרות. 

 כיצד בא לידי  ביטוי הצד החברתי של חיי הישיבה והפנימיה?

שבתות. בשבתות זוכים הבחורים   10-בשנה יש כ 
לשמוע שיחות מעניינות אשר מקנות להם ערכים, 
מידות טובות , והרחבת אופקים. בנוסף זוכים 
הבחורים לשיעור שו"ת עם מו"ר הרב דרוקמן 
שליט"א בו הבחורים מפנים את שאלותיהם לרב 

 במגוון נושאים. 

 כמה שבתות יש בישיבה, ומהו תוכן השבת?

התנאים בישיבה טובים במטרה שהבחורים יוכלו 
לשקוד על התורה בנחת ובשמחה. האוכל בישיבה 

 מגוון במיוחד ונותן גם מענה לצמחונים.

 איך התנאים הפיזיים בישיבה? 

מגמת הישיבה היא לגדל את הבחורים לאהבת תורה 
וללימוד תורה. מתוך ראיה זו הבחורים זוכים לשמוע 
הרצאות, שיעורים ושיחות, אשר מקנים להם ידע 
ן תחומים. בנוסף הבחורים נהנים  ו רחב במגו

בנוסף, ‘.  מפעילויות חברתיות מגוונות, טיולים,  וכו 
י' הבחורים מתנדבים במספר מוקדי -בכיתות ט' 

התנדבות, תורמים לקהילה ומשפיעים עליה. כל אלו  
 באים מתוך רצון לבנות את אישיות הבחורים. 

 כיצד הישיבה פועלת כדי לגדל את הבחורים במידות? 

 תיכונית -ישיבה תורנית 

 ד“בס

רמת הלימודים בישיבה היא גבוהה מתוך ראיה 
שהבחורים צריכים להיות גדולים בכל התחומים. לכן 

יח"ל   5-ו   4בישיבה אנו מציעים לבחורים לעשות 
במתמטיקה ובאנגלית. נוסף על כך בישיבה פועלות 

 מגמות פיזיקה וביולוגיה.

 מהי רמת לימודי התיכון בישיבה?

אנו מאמינים כי עוד קודם לתעודת הבגרות, חשובה 
י  א ד ו ם  נ מ א  . ו מ צ ר ע ו בח ה ל  ש ת  ו ר ג ב ה ת  רמ
שללימודי התיכון ישנה חשיבות גבוהה, ולכן אנו 
מעודדים את הבחורים להשקיע כמיטב יכולתם. 
זאת מתוך ההבנה שלימודים אלה חשובים להמשך 

 חייהם אחרי שיסיימו את לימודיהם בישיבה.

 מהו היחס כלפי לימודי התיכון בישיבה?

ך הישיבה  ן היא מסלול נפרד בתו ו תורת עצי
התיכונית אור עציון, כאשר הישיבה התיכונית מהווה 
את המצע הכלכלי, הטכני והמנהלתי בישיבה. מעבר 
לכך, אין קשר נוסף וכל לימודי הקודש נעשים 

 בקמפוס הישיבה הגבוהה אור עציון.
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