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המדריך המלא 
לעולים לכתה ט' ולהוריהם

ישיבה תיכונית
בוחרים 

בס"ד

כל הזכויות שמורות © לצביקה מור ו"סטנדר לימודים"

חוברת זו הינה לרכישה ומיועדת לשימוש אישי בלבד. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל. 
אין לשכפל ולצלם חוברת זו. אין להעלות חוברת זו, או חלקים ממנה, באתרי אינטרנט ובפורומים למיניהם ללא בקשת רשות מהמו"ל.
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מבט כללי
לכיתה ח' מאפיינים משלה. בין השאר ניתן למנות את העובדה שאתם לומדים בשכבה הבוגרת ביותר בבית הספר או 
בחטיבת הביניים. לצד האחריות הלימודית הרבה המוטלת עליכם כבר מכיתה ז', אנו מכירים את הרפיון הלימודי והמשמעתי 
מאד את הבחירה והקבלה למקום המתאים להם. לכן, החלק החשוב ביותר בהרשמה לכיתה ט' הוא המיצוי של כיתה ח'. 

פשוט להגיע לקו הסיום כמנצח, להסתכל אחורה ולהגיד "עשיתי את זה בכבוד!". 

אלא שכדי לבדוק משהו, כל סוג שהוא, יש להעמיד אותו במבחן לפי הקריטריונים החשובים לכם. "יום פתוח" יכול להיות 
הצגה ואפילו העמדת פנים, ולא תמיד משקף את מה שקורה באמת בישיבה. כדי לבדוק באמת אם הישיבה מתאימה לכם, 
עליכם להגיע לביקור בהפתעה, בנוסף על הביקור ביום פתוח, ועם רשימה מוכנה מראש של הדברים שתרצו לבדוק. אם 
הצלחתם להגיע בסתם יום של חול לישיבה תוכלו לראות את הישיבה בהווייתה ללא שום קוסמטיקה. אפשר להגיע לא 
מוכנים ולנסות להתרשם, אך הטוב ביותר הוא להכין רשימה של כל מה שחשוב לכם בישיבה התיכונית. אתם הולכים לקבל 

החלטה ל-4 שנים. לא שווה לשבת 5 דקות עם עיפרון ודף? 

ימים פתוחים

א. כיתה ח' – זום על המצב העכשווי

ג. ימים פתוחים בישיבות התיכוניות

"האם תוכל לומר לי, בבקשה, איזו דרך עליי לבחור מכאן?"
"זה תלוי לאן את רוצה להגיע",  אמר החתול.

"לא אכפת לי כל כך", אמרה אליס.
"אז לא משנה לאן תלכי",  אמר החתול.

 מתוך  אליס בארץ הפלאות
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זכרו! מה שלא מודדים לא ניתן לשפר. רק תכנון השינויים המתבקשים ובקרה עקבית יקדמו אתכם מהמצוי לרצוי.

שאלת עוצמה לבן: 
מהן 2 הפעולות שאם תתמיד בהן מכאן ואילך תגיע לשיפור גדול בהישגים הלימודיים שלך? מהם 2 הדברים העשויים 

לחבל במאמציך? חשוב כיצד להתמודד איתם בהצלחה!
שאלת עוצמה להורים: 

מה עליכם לשנות בגישה שלכם, כדי שתוכלו להגיש לבנכם את הסיוע המקסימאלי בחודשים הקריטיים הללו? 

כשאנו חושבים ומדברים על הדברים אנו מעלים אותם לרמת מודעות גבוהה יותר אצלנו, ובעצם מקרבים אותם אל חיינו. 
חשבו לרגע על חגיגת בר המצווה שחגגתם ממש לא מזמן. אין ספק שהחשיבה המשותפת שלכם עזרה לכם להיות שם 
הרבה לפני שזה קרה בפועל. הכל כבר היה לכם בראש, ורק נשאר לכם לעשות את מה שאתם יודעים ומוכנים אליו. כך 

בדיוק תתכוננו לישיבה התיכונית. 
אז על מה כדאי לדבר יחד, אבא אימא ובן? 

תקופה חדשה בחיים – יש לך הזדמנות שהרבה אנשים היו רוצים שתהיה להם כזו: לפתוח דף חדש! להתחיל התחלה 	 
חדשה ולהוכיח לעצמך כמה אתה רוצה ומסוגל. תכנן את העתיד שלך בעזרת הדמיון ולא בעזרת הזיכרון. הזיכרונות 

־הלא נעימים שלנו תוקעים אותנו לפעמים ועוצרים אותנו מלממש את הטמון בנו. לכן, גם אם לא היו לך הצלחות מר
שימות בשנים הקודמות בבית הספר, הכל פתוח לפניך והשמים הם הגבול. כוח הרצון שלך יותר חזק מכל מכשול שאי 
פעם יעמוד בפניך. חשוב עם עצמך על מה אתה מוכן ללכת, אל תיכנע למצב הנוכחי שלך. למשל, אם לא כל כך הולך 
לך עכשיו בגמרא, ואתה רוצה לעצמך יותר, אל תוותר! בחר ישיבה שתוכל להתקדם בה בגמרא. דמיין לעצמך איזו 
שנה אתה רוצה שתהיה לך מבחינה לימודית, חברתית ורוחנית. כתוב לעצמך את הדברים והסתכל בהם מידי פעם. 

הם יתנו לך כוח להמשיך הלאה.
זהירות! התחלה חדשה – הקב"ה עוזר לנו להתחיל התחלות חדשות בקלות. לכן, בין השאר הוא נטע בנו את רגש 	 

הפחד שאומר לנו "זהירות! אתה עומד לצאת מהמקום המוכר והבטוח". בכל פעם שאנו עומדים מול מציאות חדשה 
מתעורר אצלנו הפחד כתמרור אזהרה חביב שאומר לנו להתכונן למצב החדש. זהו רגש טבעי שקיים אצל כל אדם 
בריא. התייחס אליו כמו תמרור "עצור" בכביש, המתריע על סכנה קרובה בצומת, ואז הנהג יודע שעליו לעצור, להתבונן 
ימינה ושמאלה ולאחר ההכנה הזו הוא ממשיך לנסוע בבטחה. כשהגוף שלך משדר לך תחושה של קור אתה יודע 

שהגיע הזמן ללבוש מעיל, וכשהגוף שלך משדר פחד אתה יודע שעליך להתכונן למצב החדש שעומד בפתח. 

ימים פתוחים

ב. הכנות לקראת התקופה הקרובה

טיפ זהב:

פעילות 
חברתית

רמה לימודית 
קשר אישי עם תחבורה נוחהגבוהה בקודש

הרמ"ים
חברים 

מהכיתה 
שיבואו איתי

סיכום

רמת חשיבות

ישיבה א

ישיבה ב

ישיבה ג

ישיבה ד

ישיבה ה
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