
 

 20/08/20 חמישי ל' אב תש"ף  יוםב"ה. 

 תלמידינו היקרים שיחיו 

 שלום וברכה! 

-לקראת חזרתכם אל בין כתלי התלמודמחודשים הזמנים נסכו בכם רעננות וכוחות - כולי תקווה שימי בין 
 טובה ומוצלחת.תורה, בשעה 

 כולנו, ההנהלה וצוות המחנכים, מתכוננים לחזרתכם בהתרגשות ובאהבה גדולה. ברוכים השבים! 

 הורים יקרים!

ומאתגרת,   מיוחדת  בתקופה  מספר  חודשים  זה  ניצבים  הכרנו  תקופה  כולנו  לא  ורים  בעש  לפחותאותה 
נוהג,  גם  ש עובדה  את החידדה לעיננו  ו השגרה העולמית השתנתה לנגד עיננו,    האחרונים.  עולם שכמנהגו 

 ביאת משיח צדקנו. –מסוגל להשתנות, השתנה, ובקרוב ממש עתיד לחוות את השינוי הגדול  

היו שחוו את האתגר ו יש שחווה טלטלות כלכליות    ,בינתיים כולנו מאותגרים. יש מי שחווה טלטלות רגשיות
החינוכי וההנהלה, חווינו את האתגר החינוכי שנפל  הבריאותי רח"ל. אנחנו, כולנו, ההורים שיחיו, הצוות  

ל על מנת לעמוד בו  ו לפתחנו, אתגר שלא היה לנו כל ניסיון קודם כיצד מתמודדים עמו, וניסינו לעשות הכ
 בהצלחה.

החינוך לפתיחת שנת הלימודים. כבר ממבט חטוף במתווה, הבנו   ד לפני כשבוע ימים פורסם מתווה משר רק  
תלמוד במה  -שאנחנו,  להסתפק  יכול  לא  בדרכו,  לצעוד  ושואף  הרבי  של  שמו  את  שנושא  חב"ד  תורה 

ו ולתלמידי שתי המתיבתות, להיות שלושה  -. אנחנו לא יכולים לאפשר לתלמידי כיתות ההמתווה שמסתפק  
, ויצרנו  מרתוניים . בימים הספורים מאז פורסם המתווה קיימנו דיונים  ימים בשבוע מחוץ לכותלי הת"ת

מתווה משלנו, מתווה שמביא אל בין כותלי הת"ת את כל התלמידים. נטלנו על עצמנו עול ארגוני מורכב  
 ממה שהוא נדרש.לקח על עצמו יותר  ועול כלכלי כבד, וגם הצוות החינוכי 

, ונזכה לעשות את מלאכת השמים שהופקדה בידינו,  זו במשימה    כולנו תפילה לפני הקב"ה שנצליח לעמוד
 בהצלחה.

  

  א פת הלימודים תשפתיחת שנ" 

'  דישי ל שותסתיים ביום  , ( 23.08.2020)  "פ ' אלול תשג,  אשוןר ביום  תיפתח בעז"ה  "אפ שנת הלימודים תש
 .( 13.07.2021)   "אאב תשפ -מנחם 

 שעות הלימוד:ימי ו 

 .)עד להודעה חדשה( ראשון עד חמישי בלבדלימודים יתקיימו בימים  •

• ( יסתיימו ו   8:00יתחילו בשעה  ( הלימודים בכל הכיתות  31.08.2020עד לתאריך י"א אלול תש"פ 
 .12:45בשעה 

 (:01.09.2020החל מיום שלישי י"ב אלול תש"פ )  •

 .12:45בימי שלישי עד השעה  . 13:30 – 08:00ו -כיתות אתלמידי 

 .12:45שלישי עד השעה בימי  . 14:30 – 08:00ח - זכיתות  תלמידי 

 .12:45הלימודים יסתיימו בשעה (  01.07.2021החל מיום רביעי ב' סיון תשפ"א )  •

. כשבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים נקיים הערכת מצב על  סיונית יתכנית הלימודים הנ"ל היא נ 
 מנת לבדוק את היתכנות המשך תכנית זו. יתן השי"ת שנוכל לדבוק בה ואולי אף להרחיבה.

 054-2577085אחראית: הגב' אסתי קוק  הודעה נפרדת.   בואתנושא הצהרון על  –  ג- נים אצהרו

 על נושא החוגים תבוא הודעה נפרדת. –חוגים  
 



 

   א פצוות חינוכי בשנה"ל תש": 

 

 chabadbanimn@gmail.com 09-8857448פקס  09-8859770טל'  מזכירות 
    

 chabadp@gmail.com 050-3054770 יוסף -הרב מאיר מור / רכז טיולים   מנהל
 dryfus2@gmail.com 052-6699736 גב' חנה סלומון  יועצת 

 mordechai72@gmail.com 054-2117242 מר מרדכי רביד  מינהלן
    

 efraty18@gmail.com 054-9700507 גב' אפרת ניאזוב  1חינוך כיתה א 
 chedva.abc@gmail.com 052-6836887 גב' חדוה בשארי  / רכזת שכבה צעירה   2חינוך כיתה א 
 Shalombsolomon@gmail.com 050-4949078 הרב שלום דובער סלומון  1חינוך כיתה ב
 eshemtov770@gmail.com 054-2265770 טוב -הרב אלעד שם / רכז פדגוגי   2חינוך כיתה ב
 shmuelmrose@gmail.com 058-7652435 הרב שמואל רוז  / רכז תושב"ע   1חינוך כיתה ג 
 benic24244@gmail.com 050-9118655 הרב בנימין כהן  2חינוך כיתה ג 

 0317meir@gmail.com 052-7707068 הרב מאיר רובינשטיין  3כיתה ג   פיצול
 tomeravigad@gmail.com 054-5599972 הרב תומר אביגד  / רכז עברית   1חינוך כיתה ד
 ephraimel@gmail.com 058-5613770 הרב אפרים אלבז  2פיצול כיתה ד 
 sadye770@gmail.com 052-7703173 הרב סעדיה ליברוב  / רכז חברתי חסידי   1חינוך כיתה ה 
 orenterilog@gmail.com 054-9770966 הרב אורן דהן  מתמטיקה / רכז    2פיצול כיתה ה 
 mmwolf770@gmail.com 058-5585770 הרב מנחם מענדל וולף  1חינוך כיתה ו
 yair9559@gmail.com 054-2577072 הרב יאיר מעודה 2פיצול כיתה ו

 mshveka770@gmail.com 058-6642330 שוויכה מענדל מנחם הרב  / רכז מתיבתא   1מתיבתא א
 gandely@gmail.com 054-6408168 הרב יצחק גנדל  2מתיבתא א
 ravtyy08@gmail.com 050-7496585 הרב יוסף יצחק תעיזי  מתיבתא ב 

    
 cnmms@walla.com 050-5552523 הרב נחמיה שמרלינג  מקצועי 

 zohar7700@gmail.com 054-6205901 הרב זוהר חוטר  רכז ביטחון
 eran.gindes@gmail.com 052-8823613 הרב ערן גינדס  רכז אנגלית והשתלבות 

 eyalido83@gmail.com 050-2480330 מר איל אידו  חינוך גופני 
 shimonzarbib@gmail.com 053-2725051 מר שמעון זרביב  חקלאות 

    

 

  תלבושות 

 .המצורף כמובא בתקנון  , עליה מוטבע סמלו של הת"ת. בת"ת מונהגת תלבושת אחידה

,  בגוונים רויאל, ירוק בקבוק, ירוק בנטון   , חולצת פולו בימים רגילים התלמידים יופיעו בתלבושת אחידה 
 בגוון לבן.זהה  בתלבושת  –ובורדו. בראשי חודשים ובימי חג וחגי חב"ד  נייבי 

 .04-643-2000נתניה )בשוק(  2רח' יוסף ספיר  " תגוס" ב רק  יש לקנות  את התלבושות 

 קראו בעיון את הסעיף העוסק בלבוש בכלל, בתקנון המצו"ב.

 

  ספרי לימוד 

 רשימות ספרי הלימוד נשלחו מכבר במייל נפרד.

 התלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרים, קבלו ויקבלו את הספרים בימים אלו.

 צריכים לרכוש את הספרים בכוחות עצמם.התלמידים שאינם בפרויקט,  

 ובציוד הנדרש.גדול כל התלמידים, גם אלו שב'השאלה', צריכים להצטייד בסידור תפילה  •

 צריכים לרכוש יומן במזכירות. , ז, גם אלו שב'השאלה'-תלמידי ב  •

 

 

mailto:chabadp@gmail.com
mailto:dryfus2@gmail.com


 

   תקנון הת"ת 

התקנון על כל סעיפיו.    אתיחד עם בנכם    לקרוא. נבקש מכם ההורים  מצורף בזאת תקנון התלמוד תורה 
 למחנכים. חתוםהתלמידים יתבקשו להגיש בתחילת שנת הלימודים את התקנון 

 

  הצהרת בריאות 

את הצהרת הבריאות המצורפת. נא    מידי שנה על פי דרישות משרדי החינוך והבריאות, על ההורים למלא  
 לשולחה מלאה וחתומה ביום הראשון של הלימודים.

 

  התנהלות בתקופת קורונה 

מידי בוקר התלמידים יופיעו עם "אישור בריאות" ובו יצהירו ההורים בחתימתם,    –  אישור בריאות יומי 
 כי לתלמיד אין חום או תסמינים וכי לא שהה בקרבת חולה מאומת.

ב' ומעלה התלמידים יסתובבו במרחב הציבורי    מכיתהמסיכות.    2יש לצייד את התלמידים עם    –  מסיכות
 התלמידים ישבו גם בכיתות עם מסיכות.  –של הת"ת עם מסכות. מכיתה ד' 

 חוזרים להיות מופקדים במזכירות. אין שום אישור להחזיק פלאפון במהלך יום הלימודים. –  פלאפונים

 בתאום ובאישור מראש.    – כניסת הורים לת"ת

 

  טיולים ופעילות חוץ 

הלימודים  תקוותנו לצאת   וסיורים ,  טיולים ל במהלך שנת  חוץ  ההורים    . פעילויות  מכם  עם  נבקש  לאשר 
לכל פעילות  אישור זה כוחו יהיה יפה  .  ובפעילויות אלו   השתתפות בנכם בטיוליםתחילת שנת הלימודים את  

אנא חתמו והעבירו את האישור בהקדם    אורכה יום אחד. פעילות ארוכה יותר, תדרוש אישור מיוחד. ש
כי ייתכנו שינויים  לקראת כל טיול, תקבלו עדכון באמצעות בנכם ובאמצעות הדוא"ל. נציין    למחנך הכיתה. 

 וכו'.   , הנחיות הקורונהם למזג האוויר, מצב בטחוני בהתא

  

  תשלום שנתי 

 מצו"ב טופס הוראת קבע. יש להחזיר את הטופס חתום על ידכם.

בשלב זה נגבה תשלום עבור    חוזר התשלומים של הת"ת יתפרסם כאשר נושא התשלומים יוסדר בכנסת וכו'. 
 . כאשר חוזר התשלומים יתפרסם, נגבה את הייתר  ₪ לכל יום לימודים נוסף(.   25ימי הלימוד הנוספים )לפי  

 

 

 

 בברכת כתיבה וחתימה טובה 
 לשנה טובה ומתוקה 

 בלימוד התורה, בעבודת התפילה ובאהבת ישראל,

 

 יוסף - הרב מאיר מור

 מנהל 


