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  ד"תמוז תשע
  

 

  ))))1.91.91.91.9((((באלול באלול באלול באלול ' ' ' ' ביום שני וביום שני וביום שני וביום שני ו: תחילת הלימודים באופן סדיר

  

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

 )6.9(שבת ישיבה  –" כי תצא"שבת פרשת   �

        ינוכי ביום שלישי ינוכי ביום שלישי ינוכי ביום שלישי ינוכי ביום שלישי ערב היכרות להורים עם הצוות החערב היכרות להורים עם הצוות החערב היכרות להורים עם הצוות החערב היכרות להורים עם הצוות הח

        17:3017:3017:3017:30בשעה בשעה בשעה בשעה ) ) ) ) 9.99.99.99.9((((באלול באלול באלול באלול     דדדד""""יייי
  

 )13.9( חופשית –" כי תבוא"שבת פרשת   �

 )20.9(שבת ישיבה  –" וילךניצבים "שבת פרשת  �

        הההה""""חופשת רחופשת רחופשת רחופשת ר

  .לאחר הלימודים 23.9 אלולבח "שלישי כה ביום יציאה לחופש

  לאחר הצוםום גדליה צ תשריב' ראשון דחזרה ביום 

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

  לאחר הלימודים )2.10( תשריב' חמישי חיציאה לחופשה ביום 

 11:00בשעה  )19.10(בתשרי  ה"ראשון כחזרה ביום 

 חת תורה בישיבה למעוניניםחג שמ �

 )25.10(ישיבה - "נח"שבת פרשת  �

 )1.11( חופשית –" לך לך"שבת פרשת  �

 )8.11(  חופשית –" וירא"שבת פרשת  �

 )15.11( ישיבה –" חיי שרה"שבת פרשת  �

 

 )27.8(    באלול 'יום רביעי איתקיים ב ' מפגש הורים כיתה ט

  )ב"תוכנית מצ(

        ))))31.831.831.831.8((((    באלולבאלולבאלולבאלול' ' ' ' יום ראשון היום ראשון היום ראשון היום ראשון ה    - - - - יום גיבוש כיתה טיום גיבוש כיתה טיום גיבוש כיתה טיום גיבוש כיתה ט
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        ))))18.1118.1118.1118.11((((ה בחשוון ה בחשוון ה בחשוון ה בחשוון """"אסיפת הורים יום שלישי כאסיפת הורים יום שלישי כאסיפת הורים יום שלישי כאסיפת הורים יום שלישי כ

 ע"שבת ארגון בנ – )22.11( חופשית –" תולדות"שבת פרשת  �

  'שבת הורים כיתה י – )29.11( "ויצא"ת שבת פרש �

 )6.12( חופשית –" שלחוי"שבת פרשת  �

 )13.12( בוגרים+ ישיבה –" בויש"שבת פרשת  �

  ליונות הערכהליונות הערכהליונות הערכהליונות הערכהייייחופשת חנוכה וקבלת גחופשת חנוכה וקבלת גחופשת חנוכה וקבלת גחופשת חנוכה וקבלת ג

  )18.12(ו בכסל ו"כ חמישייציאה ביום 

  11:00בשעה ) 24.12(בטבת ' רביעי בחזרה ללימודים ביום 

 )27.12( חופשית  –" ויגש"שבת פרשת  �

 )31.1( חופשית –" חיוי"שבת פרשת  �

 )10.1(ישיבה  –" שמות"שבת פרשת  �

 )17.1( חופשית –" וארא"שבת פרשת  �

 'שבת הורים כיתה ט – )24.1( "אב"שבת פרשת  �

     )31.1(בוגרים+ שבת ישיבה  –" בשלח"שבת פרשת  �

  ))))3.23.23.23.2((((בשבט בשבט בשבט בשבט     דדדד""""י יי יי יי ייום שלישיום שלישיום שלישיום שליש    ––––    ו בשבטו בשבטו בשבטו בשבט""""ערב הורים בערב טערב הורים בערב טערב הורים בערב טערב הורים בערב ט

בשעה  )4.2(בשבט  ו"רביעי טמיום  וקבלת תעודות יתלחופשת מחצ יציאה

  11:00בשעה ) 8.2(בשבט  ט"יעד יום ראשון  12.00

 

 )14.2( חופשית – "שקלים"שבת פרשת  �

 )21.2( חופשית  –"תרומה"שבת פרשת  �

        אדראדראדראדרבבבב' ' ' ' עד יום רביעי ועד יום רביעי ועד יום רביעי ועד יום רביעי ו) ) ) ) 25.225.225.225.2----23232323((((אדר  אדר  אדר  אדר  בבבב' ' ' ' טיול שנתי מיום שני דטיול שנתי מיום שני דטיול שנתי מיום שני דטיול שנתי מיום שני ד

 )28.2(ישיבה  –" תצוה זכור"שבת פרשת  �

        פשת פוריםפשת פוריםפשת פוריםפשת פוריםחוחוחוחו

  )4.3(באדר   ג"י רביעימיום 

  11:00בשעה ) 8.3(ז באדר "עד יום ראשון י

 ו באדר בישיבהו באדר בישיבהו באדר בישיבהו באדר בישיבה""""ורים בטורים בטורים בטורים בטבת פבת פבת פבת פיייימסמסמסמס
 )14.3( חופשית  –" פיקודי פרה ויקהל"שבת פרשת  �

        ))))17.317.317.317.3((((אדר אדר אדר אדר בבבב    וווו""""שלישי כשלישי כשלישי כשלישי כיום יום יום יום     ––––אסיפת תלמידים אסיפת תלמידים אסיפת תלמידים אסיפת תלמידים 
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 א"שבת הורים כיתה י –) 21.3" (ויקרא החודש"שבת פרשת  �

 

        חופשת פסחחופשת פסחחופשת פסחחופשת פסח

  .קיונותילאחר סידור חדרים ונ) 26.3(בניסן ' חמישי ומיום 

  11:00בשעה ) 12.4(ג בניסן "כ חזרה ביום ראשון

 )18.4(ב "שבת הורים כיתה י –" תזריע מצורע"שבת פרשת  �

            16:0016:0016:0016:00בשעה בשעה בשעה בשעה     ))))22.422.422.422.4((((אייר אייר אייר אייר ' ' ' ' גגגג    יום רביעייום רביעייום רביעייום רביעיחופשת יום העצמאות מחופשת יום העצמאות מחופשת יום העצמאות מחופשת יום העצמאות מ

 11:00בשעה בשעה בשעה בשעה     חזרה ביום ראשוןחזרה ביום ראשוןחזרה ביום ראשוןחזרה ביום ראשון

 )2.5( ישיבה –" אמור"שבת פרשת  �

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

חזרה ביום ראשון ו 17.00בשעה  )6.5( ז באייר"יציאה לחופשה ביום רביעי י

  11:00בשעה באייר  א"כ

 )16.5(חופשית  –" בחוקותי"שבת פרשת  �

        מסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההוריםמסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההוריםמסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההוריםמסיבת יום ירושלים בהשתתפות ההורים

 ))))17.517.517.517.5((((אייר אייר אייר אייר בבבב    חחחח""""ביום ראשון כביום ראשון כביום ראשון כביום ראשון כ

 )23.5( וחג שבועות בישיבה" במדבר"שבת פרשת  �

 )30.5( חופשית -"נשא"רשת שבת פ �

 )6.6( סמנריון-ישיבה –" בהעלותך"שבת פרשת  �

 )13.6( חופשית –" שלח לך"שבת פרשת  �

 

        ))))16.616.616.616.6((((    סיווןסיווןסיווןסיווןבבבבט ט ט ט """"ככככ    שלישישלישישלישישלישיביום ביום ביום ביום     הוריםהוריםהוריםהוריםבהשתתפות הבהשתתפות הבהשתתפות הבהשתתפות המסיבת סיום מסיבת סיום מסיבת סיום מסיבת סיום 

        ))))17.617.617.617.6((((סיוון סיוון סיוון סיוון בבבב' ' ' ' מסיבת סיום תלמידים ביום רביעי למסיבת סיום תלמידים ביום רביעי למסיבת סיום תלמידים ביום רביעי למסיבת סיום תלמידים ביום רביעי ל

        ודותודותודותודותהתארגנות ליציאה לחופשה וחלוקת תעהתארגנות ליציאה לחופשה וחלוקת תעהתארגנות ליציאה לחופשה וחלוקת תעהתארגנות ליציאה לחופשה וחלוקת תע, , , , בתמוזבתמוזבתמוזבתמוז' ' ' ' אאאא    יום חמישייום חמישייום חמישייום חמישי

 ))))22223333.6.6.6.6((((    בתמוז בתמוז בתמוז בתמוז ' ' ' ' וווו    שלישישלישישלישישלישיב ביום ב ביום ב ביום ב ביום """"מסיבת סיום כיתה ימסיבת סיום כיתה ימסיבת סיום כיתה ימסיבת סיום כיתה י
  

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

כ אינם "אלו בד', שבתות הורים וכד, כדאי לשריין ימי אסיפת הורים ,בכל אופן. בהבנה

  .משתנים


