
שיעורי העשרה ביהדות
תשפ״ב

After School
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2021-2022



הורים יקרים,

הורים יקרים,
היהדות  בתחום  ההעשרה  שיעורי  את  בפניכם  להציג  שמחים 
בימים   15:00-15:45 השעות  בין  הלימודים  יום  בתום  שיתקיימו 

ראשון, שני ורביעי )ללא עלות(. 

מורי  לצוות  הצטרף  רוזנשיין  שמואל  הרב  כי  לבשר  שמחים  אנו 
ההעשרה ביהדות.

הרב שמואל רוזנשיין נולד בירושלים. מתגורר בימים אלו בתל אביב 
יחד עם אשתו וחמשת ילדיו ומעביר שיעורי יהדות בעיקר לתלמידי 
בי"ס ולסטודנטים בארץ ובחו"ל. הרב שמואל בוגר ישיבת תורת אמת 
הוסמך  הוא  בנו-יורק.  המרכזית  תמימים  תומכי  וישיבת  בירושלים 
לרבנות ע"י הרבנות הראשית לישראל. זו הזדמנות מיוחדת לפגוש 
סדרי  )ששה  בש"ס  הרחבות  מידיעותיו  וללמוד  שמואל  הרב  את 

משנה( ובראשונים )מפרשי התלמוד(.  

לרישום, יש למלא את טופס ההרשמה המקוון.

לכל שאלה ניתן לפנות לרב גל באימייל:
gbenmeir@kingsolomonschool.org
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https://forms.gle/aKBayRs4nuHiW2eU6


Dear Parents, 

We are delighted to offer several free of charge Kodesh sessions 
after school. The sessions will take place between 3pm-3.45pm on 
Sundays, Mondays and Wednesdays.

We are delighted to share that Rabbi Shmuel Rosenchein will be 
joining our Kodesh enrichment team.  Rabbi Shmuel was born in 
Jerusalem, and currently lives in Tel Aviv with his wife and five 
children, where he teaches pupils from Israel and abroad. He is a 
graduate of Torat Emet Yeshivah in Jerusalem and Tomchei Temimim 
Central Yeshiva in New York. He qualified as Rabbi through the 
Chief Rabbinate of Israel. This is a wonderful opportunity to learn 
from his vast knowledge in Shas and Rishonim (commentators on 
the Gemara). 

To register for the programme, please complete this online form.

For any questions regarding the programme please contact Rav 
Gal by email: gbenmeir@kingsolomonschool.org.
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https://forms.gle/aKBayRs4nuHiW2eU6


מערכת חוגים

יום ג׳יום ב׳יום א׳כיתה

כיתה א׳

שיעור 
משניות 
מסכת 
תענית

הרב גל 
בן-מאיר

קרב מגע צרפתית
)לבנות(

משחקי 
חשיבה

מהנדסי 
הדור הבא 

)לגו(
היפ הופ

פיתוח 
חשיבה 
יצירתית

כדורגל-

קרב מגע צרפתיתכיתה ב׳
)לבנות(

משחקי 
חשיבה

מהנדסי 
הדור הבא 

)לגו(
היפ הופ

פיתוח 
חשיבה 
יצירתית

כדורגלסיף

קרב מגע צרפתיתכיתה ג׳
)לבנות(

משחקי 
חשיבה

מהנדסי 
הדור הבא 

)לגו(
היפ הופ

פיתוח 
חשיבה 
יצירתית

-סיף

נינג׳יטסו אקרובטיקה--כיתה ד׳
)לבנים(

שיעור 
משנה 
וגמרא 
מסכת 
אבות 

ומסכת 
ברכות

ג'וניור 
סייבר

אומנות 
כדורסל-הבמה

נינג׳יטסו אקרובטיקה--כיתה ה׳
)לבנים(

ג'וניור 
סייבר

אומנות 
כדורסל-הבמה

נינג׳יטסו אקרובטיקה--כיתה ו׳
)לבנים(

ג'וניור 
סייבר

אומנות 
כדורסל-הבמה
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* שיעור "מנהיגי התנ"ך" בהנחיית הרב גל בן-מאיר אינו מופיע במערכת,
   הוא נערך לכיתות א׳-ג׳ בימי רביעי בין השעות 7:30-8:00.
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מערכת חוגים

יום ה׳יום ד׳כיתה

אומנות --כיתה א׳
נינג׳יטסו אקרובטיקההבמה

)לבנים(
ג'וניור 
כדורסל--נינג׳הסייבר

אומנות --כיתה ב׳
נינג׳יטסו אקרובטיקההבמה

)לבנים(
ג'וניור 
כדורסל--נינג׳הסייבר

אומנות --כיתה ג׳
נינג׳יטסו אקרובטיקההבמה

)לבנים(
ג'וניור 
כדורסלכדורגלסיניתנינג׳הסייבר

כיתה ד׳

פרשת 
שבוע עם 

פרשני 
חז"ל 

ממקראות 
גדולות
הרב 

שמואל 
רוזנשיין

נשים 
פורצות 

דרך 
ביהדות
רבקה 

אל-קיים
)לבנות(

קרב מגע -סיף-
-כדורגלסינית-)לבנות(

קרב מגע -סיף-כיתה ה׳
-כדורגל--)לבנות(

קרב מגע -סיף-כיתה ו׳
-כדורגל--)לבנות(

* שיעור "מנהיגי התנ"ך" בהנחיית הרב גל בן-מאיר אינו מופיע במערכת,
   הוא נערך לכיתות א׳-ג׳ בימי רביעי בין השעות 7:30-8:00.



מנהיגי התנ״ך
הרב גל בן-מאיר

בשיעור זה נלמד על מנהיגים שונים בתנ"ך ונעמיק בערכים שניתן ללמוד 
מהמנהיגות שלהם. 

כיתות א'–ג'

יום ד'יום בשבוע

7:30-8:00שעות השיעור

-מחיר חודשי
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שיעור בוקר

Biblical Kings and Leaders
Rabbi Gal Ben-Meir

In this Session we will learn about Biblical kings and heroes and 
focus on the values that can be learnt from their leadership.

Years 1-3

WednesdayDay

7:30-8:00Times

-Monthly price

Morning Session



בשיעור זה נלמד את המשניות ממסכת תענית תוך כדי העמקת הידע שלנו 
סביב ארון הספרים היהודי, חגי ישראל ומעגל השנה. לקראת סוף המחצית 
הראשונה נערוך חגיגת "סיום" גדולה לכבוד סיום מסכת המשניות שנלמדו.

שיעור משניות מסכת תענית
הרב גל בן-מאיר

Mishnah Ta’anit
Rabbi Gal Ben-Meir

כיתות א'–ג'

יום א'יום בשבוע

15:00-15:45שעות השיעור

ללא עלותמחיר חודשי

Years 1-3

SundayDay

15:00-15:45Times

FreeMonthly price

This session will focus on Mishnah learning with a focus on 

knowledge and skills. Children will experience an exciting 

opportunity to gain an in-depth understanding of the Jewish 

calendar and festivals. We expect to hold a special ‘Siyum’ 

celebration on the Masechet at the end of term. 
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שיעור משנה וגמרא מסכת אבות 
ומסכת ברכות

הרב שמואל רוזנשיין
בשיעור זה נלמד משניות מפרקי אבות שיחזקו את הידע, החוויה והחיבור 

שלנו לגדולי ישראל. כמו כן נכיר את הברכות השונות )ברכות השבח 
וברכות הנהנין( מתוך הגמרא של מסכת ברכות. לקראת סוף המחצית 

הראשונה נערוך חגיגת "סיום" גדולה לכבוד סיום מסכת המשניות שנלמדו.

Mishnah Pirkei Avot and 
Gemara Berachot
Rabbi Shmuel Rosenchien

כיתות ד'–ו'

יום ב'יום בשבוע

15:00-15:45שעות השיעור

ללא עלותמחיר חודשי

Years 4-6

MondayDay

15:00-15:45Times

FreeMonthly price

This session will focus on the Mishnayot of  Pirkei Avot as well as 

learning a chapter in Gemara from Massechet of Avot. We will be 

learning the Ethics of our Fathers in Mishnah and also learn about 

various types of Berachot in Gemara. We aim to hold a special 

‘Siyum’ celebration at the end of the first term.  
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Kodesh sessions 

פרשת שבוע עם פרשני חז"ל 
ממקראות גדולות

הרב שמואל רוזנשיין
בשיעור זה נרחיב על נושאים נלמדים מתוך פרשות השבוע תוך כדי עיון 

בפרשנות חז"ל )מקראות גדולות(.

Parashat Shavua
Mikraot Gedolot
Rabbi Shmuel Rosenchien

כיתות ד'–ו'

יום ד'יום בשבוע

15:00-15:45שעות השיעור

ללא עלותמחיר חודשי

Years 4-6

WednesdayDay

15:00-15:45Times

FreeMonthly price

This session will focus on the weekly Parasha while providing 

opportunities for in-depth learning of Parshanim from the Mikraot 

Gedolot. We will learn about each of the commentators and 

engage in a meaningful piece of text on the Parasha.  
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נשים פורצות דרך ביהדות
רבקה אל-קיים

שיעור זה מוצע לבנות
בשיעור זה נלמד על דמויות של נשים פורצות 

דרך מעולם התנ"ך והיהדות לאורך הדורות.

Jewish women
who made a difference
Rivka El-kayam

תלמידות כיתות ה'–ו'

יום ד'יום בשבוע

15:00-15:45שעות השיעור

ללא עלותמחיר חודשי

Girls of Yrs 5-6

WednesdayDay

15:00-15:45Times

FreeMonthly price

This session is offered to girls only

This session will focus on the achievement of female role models 

throughout Jewish history. We will learn their stories and follow 

their unique legacy.  
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