
 

                                                                                                                         מידעון תשרי התשפ"א                                                 

  כל תוכנית טובה הינה בסיס לשינויים  * נא לשים לב להודעות התקשורת המוסמכות בעניין המשך הלימודים בתוך הת"ת ולא מרחוק●
 מערכת השעות בשלב זה תמשיך כפי שהיה אלול●

 לאחר שמחת תורה, חוזרים ללמוד בימי ראשון עד השעה 13:00 ובימי שני – חמישי עד השעה 13:50, בימי שישי עד השעה 11:50●

  שבת  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  שני  ראשון

 כ"ד
 13  ספטמבר

 
 

 כ"ה
 14  ספטמבר

 תרגיל ירי טילים
 

 כ"ו
 15  ספטמבר

 תלוש כספי לרכישת ביגוד לחג
 בתודה לקרן לקידום החינוך

 בישראל

 כ"ז
 16  ספטמבר

 תרגיל רעידת אדמה
 

 כ"ח
  17 ספטמבר

 שבת חופשה וראש השנה
 חלוקת דיבשניות וצדקה

 חלוקת דף קשר
 

 כ"ט
 18  ספטמבר

 כניסת השבת והחג: 18:23
 ערב ראש השנה

 א'
  19 ספטמבר

 ראש השנה
 
 

 ב'
  20 ספטמבר

 צאת החג: 19:17
 ראש השנה

 כולנו שומעים שופר
 וממלאים את המשימות.

 ג'
 21  ספטמבר

 צום גדליה
 לימודים כרגיל

 חוזרים בשמחה.

 ד'
 22  ספטמבר

 
ארוחת בוקר עם המנהל למשתדלי

 השבוע
 

 ה'
  23 ספטמבר

 
 

 ו'
 24  ספטמבר

 שבת חופשה יום הכיפורים
  חלוקת לעקח

 חלוקת תעודת משתדל השבוע
 יום הולדת לאברהם יוסף כלף

 ז'
  25 ספטמבר

 כניסת שבת: 18:13
 חלוקת דף קשר

 

 ח'
 26  ספטמבר

 מוצאי שבת: 19:09
 האזינו שבת תשובה

 
 

 ט'
 27  ספטמבר
 ערב יום כיפור

 יום הולדת לינון דוד קריטי
 

 י'
 28  ספטמבר

 צאת החג: 19:06
 יום כיפור

 י"א
 29  ספטמבר

ארוחת בוקר עם המנהל למשתדלי
 השבוע

 

 י"ב
  30 ספטמבר

 
 

 י"ג
  1 אוקטובר

 הסתלקות אדמו"ר מהר"ש
 חלוקת תעודת משתדל השבוע

 יום הולדת למנדי פלוס

 י"ד
 2  אוקטובר

 כניסת השבת והחג: 18:04
 ערב סוכות

 

 ט"ו                     
 3  אוקטובר

 צאת השבת והחג: 19:00
 סוכות

 ט"ז
 4  אוקטובר

 א דחוה'מ
 מברכים על נטילת לולב ושהחיינו

 

 י"ז
 5  אוקטובר

 ב דחוה'מ
 
 

 י"ח
 6  אוקטובר

 ג דחוה'מ
 יום הולדת למורים חגי ואסף

 יום הולדת לישראל יעקב בן הרוש

 י"ט
 7  אוקטובר

 ד דחוה'מ
 
 

 כ'
 8  אוקטובר
 ה דחוה'מ

 
 

 כ"א
  9 אוקטובר

 כניסת השבת והחג: 17:55
 הושענא רבה

 

 כ"ב
 10  אוקטובר

 צאת השבת והחג: 18:51
 שמחת תורה

   כ"ג  
 11 אוקטובר

 
 אסרו חג

 כ"ד
 12 אוקטובר

 חוזרים ללימודים
 בבריאות,בשמחה ובהנאה.

 

 כ"ה
 13 אוקטובר

ארוחת בוקר עם המנהל למשתדלי
 השבוע

 
 

 כ"ו
 14 אוקטובר

 טיול
 

 כ"ז
 15 אוקטובר

 חלוקת תעודת משתדל השבוע
 
 

 כ"ח
 16 אוקטובר

 כניסת שבת: 17:47
 חלוקת דף קשר

 
 

 כ"ט
 17 אוקטובר

 מוצאי שבת: 18:43
 בראשית



  הלימודים ממשיכים עפ"י מתווה המיוחד לתקופת המגפה, הכולל אישור בריאות יומי, הגיינה, מסיכות ושמירת מרחק.●

                                                                                                                              

                                                                                                                                תקיעת שופר

 בס"ד

 

 אז מה היה לנו בחודש אלול?

שנה"ל את פתחנו ב"ה - הלימודים שנת         פתיחת

שטיח נפרס והצוות התלמידים לכבוד רבה,        בשמחה

קיבל תלמיד וכל חגיגיים בלונים עמודי בין בכניסה          אדום

 את ברכת המנהל לשנת לימודים פוריה ומוצלחת בע"ה.

תקנון על השמירה חשיבות את להזכיר הזמן זה -           תקנון

הסדר לשמירת יתירה הקפדה תהיה עליו אשר         ביה"ס

 וההתנהלות בת"ת.

וביה"ס הסתיים לא עדיין השיפוץ נושא - ביה"ס          שיפוץ

כיסאות קיבלנו התלמידים, לרווחת להשתדרג       ממשיך

ונעדכן נמשיך לכיתות. ווילונות לוחות חדשים,        תלמיד

ידגר הרב למנהל תודה נוקיר זו בהזדמנות         בע"ה.

ולאב המאושר התקציב להשגת עד לאות ללא         שפעל

היום לרגל - אלול ח"י העבודה את שמשלים היקר           הבית

מטעם חסידית תוכנית בת"ת מתקיימת אלול ח"י         הבהיר

 הרשת " פשוט לחיות"  המלמדת על היוקר של היהודי.

 

 סדירויות: בע"ה כל תלמיד מקבל שעת טיפול.

 בכל חודש בע"ה יתקיים טיול/ סיור לימודי

 בכל שבוע תעודת משתדל שבועי.

עם למשתדלים/מצטיינים בוקר ארוחת שבוע       בכל

 המנהל.

 בכל יום שישי מקבלים צדקה-שליחות מצווה וממתק.

 בכל חודש נשלח בעז"ה מידעון – כמו זה.

 בכל שבוע ליום ו' דבר תורה ומשימות חסידיות.

 

 

               פתיחת שנת הלימודים

 


