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 זתשע" אב בכ"בס"ד, 

 ח"עתשלוח  

 יום תאריך אירוע
שעות לימוד  ו-כתות א –שעות לימוד 

 ו-כיתות ב כיתה א *חטיבה

 8:00-12:55 9:00-11:50 רביעי א' אלול שנההפתיחת 

 12:55סיימים בשעה מ -מי חמישי עד לאחר החגים י -כיתה א  ראשון י"ב אלול הריםצ-לימודי תחילת

 תאיחודי כיתו - 8:00-11:00 רביעי כ"ט אלול ערב ר"ה

 12:55סיום לימודים בשעה  ראשון ' תשריד )נדחה( צום גדליה

 יחודי כיתותא - 8:00-11:00 שישי ט' תשרי ערב יוה"כ

 לימודים כרגיל שישלי-ראשון תשרי גי"-י"א 

 איחודי כיתות  -  8:00-11:00 רביעי י"ד תשרי ערב סוכות

 איחודי כיתות  -  9:00-12:00 שלישי-שישי תשרי כ' – ז"ט חוה"מ סוכות

 כיתות איחודי  -  10:00-12:00 רביעי כ"א תשרי הושענא רבא

 יתותכאיחודי   -  9:00-12:00 שישי כ"ג תשרי אסרו חג סוכות

 ראשון תשרי ההחל מכ" 
 מערכת צהריים מלאה, גם לכיתה א'.

 12:55 -. יום ג 15:05 –כיתה א': ימים א,ב,ד,ה 

 12:55סיום לימודים בשעה  ראשון ' חשוןב 

 12:55סיום לימודים בשעה  ראשון א' כסלו ר"ח כסלו

אסיפת הורים 
 ח-כיתות אפרטנית 

 שני כסלו ט"ז
 15:05סיום לימודים בשעה 

 17:00-20:30שעות האסיפה 

 חנוכה
 (11:50)שישי עד  12:55סיום לימודים בשעה  שישי-רביעי כסלו כ"ז-כ"ה

 (8:00-12:55) איחודי כיתות רביעי-ראשון ' טבתב-כסלו טכ"

 12:55סיום לימודים בשעה  חמישי י' טבת צום עשרה בטבת

 12:55סיום לימודים בשעה  רביעי ' שבטא ר"ח שבט

 סוף מחצית ראשונהתעודות  שישי שבט זי" 
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 יום תאריך אירוע
שעות לימוד  ו-כתות א –שעות לימוד 

 ו-כיתות ב כיתה א *חטיבה

 12:55סיום לימודים בשעה  חמישי ל' שבט ר"ח אדר

 (8:00-11:50לימודי קודש+שוק פורים   ) שלישי רי"ב אד תחפושות

 12:55סיום לימודים בשעה  רביעי י"ג אדר תענית אסתר

 יתותכאיחודי   -  9:00-12:00 שישי ט"ו אדר שושן פורים

 8:00-12:55 שיחמי-חמישי יסןי"ג נ-ו' לפני פסח

 יתותכאיחודי   -  9:00-10:00 שישי י"ד ניסן ערב פסח

 יתותכאיחודי   -  9:00-12:00 שישי-ראשון ניסן כ"א-ט"ז פסח

 8:00-12:00 רביעי ג' אייר )הוקדם(יום הזיכרון 

 תפילה חגיגית ברוב עם, שיחה בענין היום וריקודים חמישי ד' אייר ) " (יום העצמאות 

 ל"ג בעומר
 15:05סיום לימודים בשעה  רביעי י"ז אייר

 ותאיחודי כית  -  10:00-12:00 חמישי י"ח אייר

 17:00-20:30שעות האסיפה  שני אייר ט"ו אסיפת הורים פרטנית

 8:00-12:55 ראשון כ"ח אייר יום ירושלים

 12:55סיום לימודים בשעה  שלישי א' סיון ר"ח סיון

 11:50יום לימודים בשעה ס שישי ' סיוןד ערב שבועות

 תתואיחודי כי  -  9:00-12:00 שני ז' סיון אסרו חג

 12:55סיום לימודים בשעה  חמישי א' תמוז ר"ח תמוז

 (8:00-11:50)יום ו'   8:00-12:55  לבד:בלימודי קודש  -החל מיום ראשון, י"ח בתמוז 

 תעודות סוף שנה שישי ח' אב 

 כיתות איחודי  -  17:00-18:00 ראשון ' אבי צום ט' באב

 יחודי כיתותא  -  9:00-12:45 שישי-שני אב כ"ט – "אי בין הזמנים
 

 
 ראשון ר"ח אלול תשע"ח תחל אי"ה ביום טנה"ל תשע"ש

 
 . יש לעקוב אחר שינויים.57:4תפילת שחרית כל יום בשעה  בחטיבה:* 

 לפי הודעות המלמדים בדפי קשר כיתתיים. – הלימודים בשבתות וחגים* 
 


