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  ))))8888....22225555(((( באלול  באלול  באלול  באלול טטטט""""ייייביום ראשון ביום ראשון ביום ראשון ביום ראשון : תחילת הלימודים באופן סדיר 

  שני-ראשון ימים  יב- לתלמידי כיתות יימי גיבוש ישיבתייםהשנה תיפתח ב

 )25-26.8( באלול 'כ-ט"י

 .לימודים סדירים' כיתה ט

    בברכת שנה טובה ומוצלחתבברכת שנה טובה ומוצלחתבברכת שנה טובה ומוצלחתבברכת שנה טובה ומוצלחת

    17:3017:3017:3017:30בשעה בשעה בשעה בשעה ) ) ) ) 8888....28282828(((( באלול  באלול  באלול  באלול בבבב""""ינוכי ביום רביעי כינוכי ביום רביעי כינוכי ביום רביעי כינוכי ביום רביעי כערב היכרות להורים עם הצוות החערב היכרות להורים עם הצוות החערב היכרות להורים עם הצוות החערב היכרות להורים עם הצוות הח
 

 )31.8 (ישיבה–" וילך-ניצבים"שבת פרשת   �

    הההה""""חופשת רחופשת רחופשת רחופשת ר

 . לאחר הלימודיםח אלול"שלישי כה ביום יציאה לחופש

 .לאחר הצוםום גדליה  צתשרי' ראשון דחזרה ביום 

    כ וסוכותכ וסוכותכ וסוכותכ וסוכות""""חופשת יוחופשת יוחופשת יוחופשת יו

 )12.9 (תשרי' חמישי חיציאה לחופשה ביום 

 11:00 בשעה )29.9( בתשרי ה"ראשון כחזרה ביום 

 )5.10 (ישיבה –" נח"שבת פרשת  �

 )12.10( חופשית –" לך לך"שבת פרשת  �

 )19.10 (חופשית –" וירא"שבת פרשת  �

    ו אלולו אלולו אלולו אלול"""" יום רביעי ט יום רביעי ט יום רביעי ט יום רביעי ט----יום גיבוש כיתה טיום גיבוש כיתה טיום גיבוש כיתה טיום גיבוש כיתה ט

 ))))בבבב""""תוכנית מצתוכנית מצתוכנית מצתוכנית מצ(((( ))))21.821.821.821.8((((ו באלול ו באלול ו באלול ו באלול """" יום רביעי ט יום רביעי ט יום רביעי ט יום רביעי ט–' ' ' ' מפגש הורים כיתה טמפגש הורים כיתה טמפגש הורים כיתה טמפגש הורים כיתה ט
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 )26.10 (ישיבה –" חיי שרה"שבת פרשת  �

 ))))29.1029.1029.1029.10(((( בחשוון  בחשוון  בחשוון  בחשוון הההה""""אסיפת הורים יום שלישי כאסיפת הורים יום שלישי כאסיפת הורים יום שלישי כאסיפת הורים יום שלישי כ

 )2.11 (חופשית –" תולדות"שבת פרשת  �

 )9.11 (''''יייישבת הורים כיתה שבת הורים כיתה שבת הורים כיתה שבת הורים כיתה  –" ויצא"שבת פרשת  �

 )16.11 ( חופשית–" שלחוי"רשת שבת פ �

 )2.12(ח בכסלו "חזרה ביום ראשון י

 )23.11 (ישיבה –" בויש"שבת פרשת  �

    חופשת חנוכה וקבלת גליונות הערכהחופשת חנוכה וקבלת גליונות הערכהחופשת חנוכה וקבלת גליונות הערכהחופשת חנוכה וקבלת גליונות הערכה

 )28.11(ה בכסליו " כחמישייציאה ביום 

 11:00בשעה ) 8.12(בטבת ' ראשון החזרה ללימודים ביום 

 )14.12 (חופשית –" חיוי"שבת פרשת  �

 )21.12( ישיבה –" שמות"שבת פרשת  �

 )28.12 (חופשית –" וארא"שבת פרשת  �

 ))))4.14.14.14.1 ( ( ( (''''שבת הורים כיתה טשבת הורים כיתה טשבת הורים כיתה טשבת הורים כיתה ט – "אב"שבת פרשת  �

 )11.1( ישיבה –" בשלח"שבת פרשת  �

    ))))15.115.115.115.1(((( בשבט  בשבט  בשבט  בשבט דדדד"""" יום רביעי י יום רביעי י יום רביעי י יום רביעי י–ערב הורים וחלוקת תעודות ערב הורים וחלוקת תעודות ערב הורים וחלוקת תעודות ערב הורים וחלוקת תעודות 

 )15.1( בשבט ד"רביעי ימיום יציאת לחופשת מחצית 

 11:00ה בשע) 19.1( בשבט ח"יעד יום ראשון 

 )25.1( חופשית –" משפטים"שבת פרשת  �

 )1.2 (ישיבה –"תרומה"שבת פרשת  �

 )8.2( חופשית –" תצוה"שבת פרשת  �

 ))))15.215.215.215.2((((א א א א """"שבת הורים כיתה ישבת הורים כיתה ישבת הורים כיתה ישבת הורים כיתה י –" כי תישא"שבת פרשת  �

 )22.2( ישיבה –" ויקהל"שבת פרשת  �



         

    02-5475561:  פקס 02-5475555:'    טל90805מבשרת ציון    50האורן  
 

 ג"תשע/אלול/ג"י                                                        ד"בס

 
 

E:\Documents and Settings\ronit\My Documents\Downloads\ 1(לוח שבתות וחופשות תשעד.(doc 

 )1.3( חופשית –" פקודי"שבת פרשת  �

 ....''''אדר באדר באדר באדר ב' ' ' ' רביעי גרביעי גרביעי גרביעי גם ם ם ם עד יועד יועד יועד יו) ) ) ) 5.35.35.35.3----3333 ( ( ( ('''' ב ב ב באדראדראדראדר' ' ' ' שני אשני אשני אשני אטיול שנתי מיום טיול שנתי מיום טיול שנתי מיום טיול שנתי מיום 

 )8.3( ישיבה –מוקדמת " זכור" "ויקרא"שבת פרשת  �

 

    חופשת פוריםחופשת פוריםחופשת פוריםחופשת פורים

 )13.3( תענית אסתר ' ב באדרא" יחמישימיום 

 11:00בשעה ) 18.3(ז באדר "שלישי טעד יום 

 ו באדר בישיבהו באדר בישיבהו באדר בישיבהו באדר בישיבה""""מסבת פורים בטמסבת פורים בטמסבת פורים בטמסבת פורים בט

 )22.3 (חופשית – "שמיני"שבת פרשת  �

 ))))25.325.325.325.3((((    '''' ב ב ב באדראדראדראדרג ג ג ג """"שלישי כשלישי כשלישי כשלישי כ יום  יום  יום  יום –אסיפת תלמידים אסיפת תלמידים אסיפת תלמידים אסיפת תלמידים 

 ))))29.329.329.329.3((((ב ב ב ב """"שבת הורים כיתה ישבת הורים כיתה ישבת הורים כיתה ישבת הורים כיתה י –" תזריע"שבת פרשת  �

    חופשת פסחחופשת פסחחופשת פסחחופשת פסח

 .לאחר סידור חדרים ונקיונות) 3.4(בניסן ' חמישי גמיום 

 11:00בשעה ) 23.4(ג בניסן " כביעיחזרה ביום ר

 )26.4(ישיבה     –" קדושים"שבת פרשת  �

 )3.5 (חופשית –" אמור"שבת פרשת  �

 ....11:0011:0011:0011:00חזרה ביום רביעי בשעה חזרה ביום רביעי בשעה חזרה ביום רביעי בשעה חזרה ביום רביעי בשעה . . . . 11116:006:006:006:00חופשת יום העצמאות ביום שני בשעה חופשת יום העצמאות ביום שני בשעה חופשת יום העצמאות ביום שני בשעה חופשת יום העצמאות ביום שני בשעה 

 )10.5 (ישיבה –" בהר"שבת פרשת  �

 )17.5 (חופשית –" בחוקותי"שבת פרשת  �

    ג בעומרג בעומרג בעומרג בעומר""""חופשת לחופשת לחופשת לחופשת ל

 11:00בשעה ) 20.5(באייר ' חזרה ביום שלישי כח אייר "יציאה לחופשה ביום ראשון י

 )24.5( חופשית –" במדבר"שבת פרשת  �

    םםםםמסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההורימסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההורימסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההורימסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההורי
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 ))))22227.57.57.57.5((((ז אייר ז אייר ז אייר ז אייר """"ביום שלישי כביום שלישי כביום שלישי כביום שלישי כ

 )31.5 (חופשית -"נשא"שבת פרשת  �

     בישיבה בישיבה בישיבה בישיבה–4.64.64.64.6 יום רביעי  יום רביעי  יום רביעי  יום רביעי חג השבועותחג השבועותחג השבועותחג השבועות

 )7.6( חופשית –" בהעלותך"שבת פרשת  �

 )14.6 (חופשית –" שלח לך"שבת פרשת  �

 )17.6 (ט סיוון"י שלישי ביום הוריםמסיבת סיום 

 )18.6(סיוון ' מסיבת סיום תלמידים ביום רביעי כ

 התארגנות ליציאה לחופשה וחלוקת תעודות, א בסיוון"כ מישייום ח

 ))))6666....24242424 ( ( ( (ו בסיווןו בסיווןו בסיווןו בסיוון""""ככככ    שלישישלישישלישישלישיב ביום ב ביום ב ביום ב ביום """"מסיבת סיום כיתה ימסיבת סיום כיתה ימסיבת סיום כיתה ימסיבת סיום כיתה י
 

 )יתכן שיחול שינוי בגלל לוח מבחני בגרות( 

בכל . נשמח אם תקבלו זאת בהבנה, יתכן ויהיו שינויים בתכניות עקב אילוצים שונים! הורים יקרים

 .כ אינם משתנים"אלו בד', שבתות הורים וכד, יפת הוריםאופן כדאי לשריין ימי אס


