
 
 1מס'  גליון  טתשע"שנה"ל בס"ד, 

 
 
 

לרצות ! –פשוט 
 אבירים."... עלה למעלה, עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים 
 אל תכחש בם, פן יכחשו לך. דרוש אותם, וימצאו לך מיד".

)מרן הראי"ה קוק זצ"ל, נפטר ג' אלול תרצ"ה(

 "אחת שאלתי..."
המון רצון להתחיל מחדש, להיות יותר טוב, להתחזק יותר, להתקדם יותר, לצמוח יותר  –שנת לימודים חדשה מביאה בכנפיה המון התחדשות 

 בעבודת ה', בלימוד התורה, בחברויות חדשות. להשתפר בכל התחומים. –

 מה מקדם אותי בחיים? הרצון!

 תר טוב בעולם, לרצות להתקרב לה'.צריך תחילה לרצות. לרצות להיות יותר טוב ולעשות יו –כדי להתקדם ולהשתפר ולעשות כל דבר בחיים 

 הם המפתח, זו ההתחלה של כל השנה כולה, ושל כל השינויים לטובה. –הרצון. השאיפה. משאלות הלב. 

                     

 "הוא יפתח ליבנו בתורתו"
 אז "דודי לי". –אם "אני לדודי" 

 ללא סייעתא דשמיא.אי אפשר להצליח בפועל בכל העניינים ללא עזרה מה' יתברך, 

 אנחנו נדרשים לכוין את עצמנו לטוב, "אני לדודי", לשאוף ולעשות את ההשתדלות להוסיף אור בעולם.

 "ודודי לי". –הקב"ה עוזר לנו ומסייע לנו הרבה יותר ממה שחשבנו שביכולתנו להשיג  –מתוך כך 

 אולם.והקב"ה פותח לנו כפתחו של  –אנו צריכים לפתוח פתח כחודו של מחט 

כגילוי הרצון  –ה' מצפה מאיתנו לעשות את חלקנו, לעשות כפי יכולתנו, לשאוף ולהשתדל. אפילו אם זה ייראה לנו כלום, כחודו של מחט 

 והתחלת השינוי. ואז תהיה לנו סייעתא דשמיא להשיג עוד הרבה הרבה מעלות טובות.

 

                     

 "... כי ה' אלקיך עמך"
אנחנו לא מאמינים בעצמנו, וחושבים שאיננו יכולים ואיננו מוצלחים, וממילא איננו מרגישים רצון לשינוי ואין לנו כל שאיפות  לפעמים

 להתחדשות.

אז היה מקום לחולשת הרצון. אבל עלינו להאמין שה'  –אך התורה מלמדת אותנו, שמחשבה כזו היא טעות. אם היינו תלויים רק בעצמנו 

 , הוא רוצה לסייע לנו להתחדש ולהתעלות, והוא נותן לכל אחד מאיתנו כח להצליח.אלקינו עימנו

                     

 כוחות של תורה, של קדושה, של אהבת ה' ויראת ה'. –חודש אלו"ל הוא ההזדמנות של כל אחד מאיתנו לחדש את האמון בכוחות שה' נתן לו 

איתנו להגדיל את השאיפות והרצון, להוציא את הכוחות הללו מהכח אל הפועל, מתוך עמל תורה חודש אלו"ל הוא ההזדמנות של כל אחד מ

 ועבודת ה'.

 חודש אלו"ל הוא הזמן להתחדש!

 ברכת שנת לימודים שמחה ומרוממת לכולם!

 שבת שלום ומבורך!

 הרב מיכאל

                     
 

 הודעות ועדכונים

 התחדשנו..
על מנת לשפר לבנים היקרים את לימודם הקדוש בת"ת השקענו 

 המקום, בין השאר:במהלך הקיץ בחידוש 
  מחדשכל הת"ת נצבע. 
 .הכיתות והמסדרונות קושטו 
 הכיתות נוקו ונקנה ציוד חדש. 

 מרדכי בוהדנהלאב הבית שלנו, הרב כאן המקום להודות מקרב לב 
כל תקופת רבות במהלך  ועמל, אשר ו עימוהבוגרים שעבדולצוות 

 הקיץ לתיקון ושכלול הת"ת לרווחת הבנים והצוות.
אפרת שטרית  גב'טליה סויסה ו גב' תולמקשטתודה מיוחדת 

 מהלך הקיץ להרחיב את לב הבנים.שעמלו רבות ב
* * * * * * 

 בית חם –ית הת"ת ב
בית הת"ת עושה כל שביכולתו כדי להוות עבור בנכם בית חם, מלא 

 יראת שמים וקנין תורה.
 ן.ינשמח לעמוד לרשותכם בכל ענ

 בברכה רבה, צוות ההנהלה
 מזכירות:

ttdvir@gmail.com  :08-9259244או בטלפון. 
 .8:30-12:30ה, בין השעות -בימים א –מענה טלפוני 

 ניתן להשאיר הודעה והיא תקבל התייחסות. –בכל שעה 
 mbs234@gmail.com, מייל: 052-3556829נייד:  הרב מיכאל:

 tdmordecaib@gmail.com, מייל:  050-7231852נייד:  :מרדכיהרב 
* * * * * *  
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 )המשך..( כוניםדהודעות וע
 

 ...נפרדים בהרבה אהבה והערכה
לסגן המנהל, היקר והמסור, העניו והצנוע, הרב אילן  ברכת הדרך

אשואל, ממנו אנו נפרדים בצער רב, עם סיום עבודתו במעבר הדירה 
 דרומה.

לקידום ושכלול הת"ת בכל עבודתו המסורה, עם כל הלב והנשמה, 
התחומים, במהלך שנים רבות, הן בעבודתו כמלמד, הן בעבודתו כסגן 

 .היתה לתפארת הת"ת - מנהל והן בתחום הפעילות החברתית

יזכה להוסיף בחינוך ילדי ישראל, כהמשך למסירותו הנפלאה לחינוך 
 הבנים בתלמוד התורה ותרומתו המיוחדת לבנין אישיותם התורנית.

 * ** * * * 
 –בהצלחה רבה וברכות לרוב 

 לכניסתם לתפקידים החדשים של:

 אב בית.רכז מערכת ו –הרב מרדכי בוהדנה  

 רכז חברתי. –הרב אריאל רוזנטל  
 רכז מבצעי 'תורתך שעשועי' ו'ושננתם'.  –הרב יצחק גרזון  

 יזכו להגדיל תורה ולהאדירה מכל הבחינות!
* * * * * * 

 אסיפת הורים כיתתית
במהלך הימים הקרובים תתקיים אי"ה אסיפת הורים כיתתית, להורי 
הכיתה עם המלמד והמנהל, על מנת ליצור שיתוף פעולה מבורך 

 ., במועדים להלןבדרכנו החינוכית המשותפת בשנה"ל הבעל"ט

 !נוכחותכם המלאה חשובה 

 מועד אסיפת הורים כיתתית המלמד כיתה

 18:00אלול, בשעה יום רביעי, י"א  הרב חיים הלוי א

 19:15יום רביעי, י"א אלול, בשעה  הרב אהרון קופמן  ב

 20:30יום שני, ט' אלול, בשעה  הרב יצחק גרזון ג

 20:30יום שני, ט"ז אלול, בשעה  הרב נועם שחור ד

 20:30יום רביעי, י"א אלול, בשעה  הרב אריאל רוזנטל  ה

 19:15יום שני, ט' אלול, בשעה  הרב דוד קויתי ו

 19:15יום שני, ט"ז אלול, בשעה  הרב דביר עזאני ז

 18:00יום שני, ט"ז אלול, בשעה  הרב אושרי ורהפטיג ח

 

  * * * * * * 
 דפי קשר

אנו משתדלים לרכז עבורכם מידע  –בדפי הקשר הכלליים והכיתתיים 
ותזכורות במהלך השנה, לשיתוף ולהיערכות טובה שלכם ושל הבנים 

 בעניינים השונים. מומלץ לקוראם...
* * * * * * 

 שחרור תלמידים 
 באישור כתוב בלבד )אפשר גם בדוא"ל / פקס(: –מהת"ת במהלך היום 

 נדרש איסוף ע"י מבוגר! ג':-כיתות א'
 באישור חד פעמי, ורק לצורך שחרור מוקדם. ו':-כיתות ד'
  לא יתקבלו שחרורים לצורך יציאה לחנות, לחדר אוכל

 וכדומה.
 :חטיבה

 בחתימה על התקנון תתאפשר יציאה בהפסקות הבאות:
10:00-10:30 ,13:15-14:00 ,16:00-16:10. 

היציאה בהפסקות אלו הינה עבור הצורך בלבד, ובתנאי של עמידה 
 ם.בזמני השיעורי

* * * * * * 
 בטיחות!!

  במגרש החניה למטה. לא בצומת!! –הורדת והעלאת הבנים 
  מירבית סעו בנחת ובזהירות –גם במגרש החניה ! 
  הנחו את הבנים ללכת אל הת"ת וחזרה הביתה רק במדרכות

 ובמעברי החציה !
  רק עם קסדה ! –אופניים 

* * * * * * 

 חתום.... להחזירנא 
 שלחנו אליכם כמה מסמכים לחתימתכם:סמוך לתחילת שנה 

 .על ההשתתפות בפעילות הת"ת בתקופת חופשות משה"ח..() העשרה 

 חתימה על מחייבת  –השתתפות בלימוד בת"ת בימים אלו ה
 '.'העשרה

 .על ההשתתפות בלימודי הקודש בת"ת...( תל"ן( 
  שימו לב, כלל התשלומים זהים לתשלום הכולל ששולם עבור

 –האחרונות תלמיד בשנים 
 לחודש. ₪ 861ד': -כיתות א'
 לחודש. ₪ 871ו': -כיתות ה'
 לחודש. ₪ 1,070ח': -כיתות ז'

 .טופס בריאות 
 תקנון. 

* * * * * * 
 גביית התשלומים

 –חלקים  2-הגבייה מתבצעת ב
 ( העשרה תלמוד תורה.2( תשלומי הורים ושכר לימוד. )1)   
לחודש  10-הקבע בהגביות הנ"ל מתבצעות באמצעות הוראת  2

 )כפי שהיה עד היום(. שורות נפרדות בחשבון הבנק שלכם 2-הלועזי, ב
 :הורים לילדים חדשים

  נא עשו זאת בהקדם, את הוראת הקבע תםטרם הסדראם. 
  שבועות של חודש ה 3בחודש ספטמבר ייגבה תשלום נוסף עבור

 אוגוסט וסכום המקדמה ששולם, יקוזז.
* * * * * * 

 ילד" פרוייקט "אמץ
 כאילו ילדו". –"כל המלמד בן חברו תורה 

זכות גדולה ביותר תיזקף לזכות המחזיקים בלימוד התורה של ילד 
 אשר אין יד הוריו משגת לשלם עבורו את שכר הלימוד.

זכות גדולה זו, של אימוץ ילד צדיק קדוש וטהור אשר על לימוד תורתו 
 הדין.מתקיים העולם, תעמוד לכם למליץ טוב ביום 

 ת "עץ חיים היא למחזיקים בה"בברכ
 בית תלמוד תורה דביר

* * * * * * 
 ספרית ההשאלה 

 הבנים מוזמנים לשאול ולהחליף ספרים בהפסקות, אצל עדיה.
 הספריה תהיה פתוחה בימים שני וחמישי.

 9:30-10:00ו: בין השעות -תלמידי כיתות א
 10:00-10:15תלמידי החטיבה: בין השעות 

 להשאיל ספרים באנגלית בסיוע המורה. ניתן גם
 כולם מוזמנים!

* * * * * * 
 שימו לב לשינויים! – ארוחת צהריים
 .(בי"סוב)ת"ת הפסיק את שירותי ההסעדה ב –* חדר אוכל קיבוץ 

אין באפשרותנו לתת לילדים  –* בעקבות הנחייה של יועץ הבטיחות 
 קרוגל.ילחמם אוכל במ

 נבדקות בימים אלו. –* אפשרויות הזנה של ארוחת צהריים חמה 
  שנקנו אצלנו, אפשר להביא , משנה שעברהלמי שנשארו קופונים

 במהלך השבוע הקרוב בלבד, ונמיר אותם בכסף.
* * * * * * 

 ייחודיים ! יומנים
 ח'(.-וע לתלמידים בכל הכיתות )ב'יומן תלמיד חולק השב
 לת"ת, ובעז"ה ישמש את הבנים במהלך השנה.היומן מותאם בתכניו 

* * * * * * 
 סידורים

 הורים המעוניינים לחדש עבור בנם את סידור 'קורן' שהתבלה 
 יכולים לקנות גם מהת"ת, עד גמר המלאי.

* * * * * *



 מזל טוב ליום ההולדת של:
 אב ט  ממונוב אריאל

 אב ו"ט  שלום איתן
 אב ד"י  נס בר גלעד

 אב כ  ברוקנטל גיל אבישי
 אב ב"כ  כץ אביחי יעקב

 אב ב"כ  שוורץ נתנאל
 אב ה"כ  ארזי ישי

 אב ה"כ  חלימי מרדכי
 אב ה"כ  שוב אריאל

 אב ז"כ  וינמן יאיר
 

 אב ז"כ  טורצקי חיים
 אב ז"כ  פרידלנדר אמיתי

 אב ז"כ  קויתי שלום נוה
 אב ח"כ  אליה מחפודה

 אלול ה  הלל דנינו
 אלול ה  מעין כץ

 אלול ח  נוה יצחק גולדשמידט
 אלול ח  יגל שרון
 לואל ב"י  אורי חן

 

 

 

 

 

  

 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 הרב אהרן קופמן ב

 13:30 ישראל מאיר כהןמשפ'  –נוף איילון ב' 

 13:15 משפחת איתן שלום –שעלבים 

 13:30 בבית המלמד –מבוא חורון 

 הרב יצחק גרזון ג

 12:30 משפ' דייוויס –קיבוץ שעלבים 

 15:30 משפ' גנן  –נוף איילון שלב ב' 

 12:45 משפ' עזאני –מבוא חורון 

 הרב נועם שחור ד

 13:30 54שמואל כהן, החושן  –נוף איילון שלב א+ישיבה 

 12:30 יאיר וינמן –נוף איילון שלב ב 

 12:30 משה נריה בורובסקי –מבוא חורון 

 .ניתן לתרום עבור הקדשת לימוד לרפואה או לעילוי נשמת.
 וזכות החזקת התורה תעמוד לכם בעולם הזה ולעולם הבא!

 לרפואה שלימה: ונלמד בשבועות האחרונים

 זכריה הרב*  עידית יהודית בן ישראל עמיקםשבע בת שושנה * שלום בן הרב עובדיה * אברהם בן סולטנה )מלכה( * דניאל מיכאל בן סילביה רחל * -בת

 .רונית בת חנה-חן*  אסתר בת יפה*  שושנה בת אירית ציונה*  וצלילה שמואל בת מרים*  מזל בן

 למדנו לעילוי נשמת: בימי 'בין הזמנים'

 בן ניסים*  יעקב בן אברהם*  מנגדי וסעדה סעיד בת רייבי נעמה*  הכהן אלכסנדר בן ידידיה אפרים*  והדסה גדעון בן ל"ז אברהם מעוז

 צבי שלמה בת צירל*  ואהרון מרים בת סעדה סלמה*  שלמה דוד בת רחל*  ונעמי אהרן' ר בת( זהרה) שרה*  אברהם בת ברכה*  יעקב

 טובה*  ברוך חיים' ר בן יוסף דוד' ר*  אליהו גרשון בן דב*  שמחה בן חיים*  צבי בן יעקב*  שרה בן אמיתי*  אשר יעקב בן אברהם*  ורחל

 ברוך חיים' ר בן יוסף דוד' ר*  נתן בן אלעזר שמואל*  חוה בן בכור*  אליהו ישועה בת חנה*  אליעזר בן שמואל אברהם*  נחום דוד' ר בת

 בת שמחה*  סושה בת מינה*  טוב  סימן מאיר*  ניסים בן מרדכי*  ריינא בן ציון אברהם*  זבדה בת ברזאני זכיה*  אלחנן שלמה בת רחל* 

 בן שלמה*  הכהן זאב' ר בן אריה צבי*  ישראל אברהם אלתר בן זלמנוביץ דוד*  זרירה בן ישראל*  דליה ואסתר דוד בן ל"ז גיא*  יעקב

 .דוד שלמה בן מיכה*  דוד בנימין בן אהרון*  משה בת גולדא שרה*  סיגוב ואברהם טובה

 השבוע למדנו לעילוי נשמת:

 .שלוםשושנה ו בן אמנון*  מרדכי בן שמעון*  דב יצחק בן חיים יוסף*  מנדל מנחם בן מרדכי שמואל*  שבתאי הרב בן בנציון אברהם הרב

 ולגאולת עם ישראל ברחמים במהרה!

 ביום ראשון, ראש חודש אלול,

 קיבלנו בברכה ובשמחה, בשירה ובריקודים,

 את ילדי כיתה א', יחד עם כל התלמידים החדשים.

 

 ג' אלולשלישי לתלמידי החטיבה התקיים ביום 

 ,אורן עברוןמעמד פתיחת השנה, בהשתתפות הרב 

 יום פטירתו של מרן הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל.

 
 מזל טוב לבר המצווה של:

 
 אב ג"כ  מאור עזר

 אלול ט  מלאכי גרינברג
 אלול ד"י  דניאל ברויאר

 ...מערכת שעות ראשוניתשל המלמד?  מה לומדים ביום החופשי
 *** יש להיערך ליום זה בהתאם לעדכוני הצוות אליכם – חלק משעות החול יילמדו רק מכ"ב אלול*** 

 ח ז ו ה ד ג ב א כיתה
 יום רביעי יום שני יום חמישי יום חמישי יום רביעי יום שני יום שלישי יום שלישי יום חופשי

 חומש חזרות שיעור ראשון
 

 הרב מיכאל

 עברית
 

 המורה זלץ

 ושיננתם
 

 הרב דוד

 ושיננתם
 

 הרב דוד

גמרא ב"מ  פ"ש פ"ש
 פרק שני

 גמרא ב"מ
 פרק שני

 הרב דוד  הרב בן ציון

 שיעור שני
 נביא חזרות -משנה 

 הרב מיכאל הרב מיכאל
 הרב דוד הרב בן ציון

 לישישיעור ש
 נביא עברית

 -נביא 
 ושיננתם ושיננתם נביא ושיננתם ושיננתם ושיננתם

 הרב בן ציון הרב בן ציון הרב דוד  הרב בן ציון הרב דוד הרב דוד הרב דוד המורה זלץ

 שיעור רביעי
 חשבון מדעים נביא ושיננתם עברית עברית נביא חשבון

ציוןהרב בן  הרב דוד הרב דוד הרב דוד המורה זלץ  הרב חיון הרב בן ציון הרב דוד  

 שיעור חמישי
 חשבון עברית גיאוגרפיה עברית עברית עברית נביא הנדסה

 הרב חיון הרב צורי  הרב בן ציון הרב דוד הרב דוד הרב דוד הרב דוד המורה זלץ

 

 חידה
מי הילד שהכי 
התמיד להגיע 
לת"ת בבין 

 הזמנים?
 

 –תשובה + שם העונה 
להניח בתיבה יש 

 במזכירות
 ביום ראשון בלבד.

 
נכונה יוגרל בין העונים 

 פרס!



 קבלת ילדי כיתה א' –שירה וריקודים בראש חודש אלול 

 

 פעילויות ואירועים
 'סיכום 'בין הזמנים 

 ב"ה גם בתקופת בין הזמנים המשיכו תלמידינו להגיע לת"ת ולעסוק בתורה הקדושה.
ים למדו הבנים פרשה מתוך החומש, הצעירים על הסדר מפרשת בראשית והבוגרהבנים למדו בשתי קבוצות בוגרים וצעירים. מידי יום 

. השיעור האחרון הוקדש ללימוד על אחד מגדולי לפי סדר מלאכות שבת –הלכות שבת מפרשת במדבר. שיעור נוסף הוקדש ללימוד 
 על דמות מגדולי ישראל לדורותיהם.ישראל, בו שולבו סיפורים והנהגות 

קטן, הרב איתמר  לר' דניאל שוב על הלימוד ביום תשעה באב, לרב צורי -זה המקום להודות לרבנים שסייעו בלימוד בתקופת בין הזמנים 
 !בתקופה זו בהתמדה ובמסירות של ממש ואשר לימד  –חסן, הרב משה חיון, הרב בן ציון, הרב דוד בן ישי 

  כיתה א' בהתרגשות !קבלת ילדי  
 קיבלנו בברכה ובשמחה, בשירה ובריקודים, את ילדי כיתה א', עם כל התלמידים החדשים. –ראש חודש אלול  ראשוןביום 

 חטיבה – פתיחה מעמד  
 .בחטיבה הלימודים שנת של פתיחה למעמד התכנסנו – ל"זצ קוק ה"מרן הראי של פטירתו יום – אלול' ג ביום

 שמענו. בחייו הקטנים לפרטים ההתייחסות לבין הגדולות השגותיו בין לשלב ידע בגדלותו אשר קןק, הרב של בדמותו עסקנו במעמד
 שאר וכלפי עצמם כלפי החטיבה תלמידי של והאחריות החשיבות על מיכאל והרב שושן בן שלום הרבהרב דביר עזאני,  מפי דברים

 .במדרש בית ספסלי חובשי בין להיות על הזכות כן וכמו   ת"הת תלמידי
 .המדוייק והמדע המספרים עולם דרך בתשובה חזרתו סיפור את שסיפר עברון אורן' ר מפי שיחה שמענו המעמד בסיום

 פתיחת שנה קבלת שבת 
ו'. המעמד התקיים בשילוב קבלת שבת ושירים על ידי -לתלמידי כיתות א' הלימודים שנת של פתיחה למעמד התכנסנו –יום ששי היום, 

 המקהלה, בניצוחו של הרב בן ציון.
 התקיימה קבלת שבת לתלמידי החטיבה, בניהולו של הרב בן ציון. –עם סיום המעמד 

 !ומועילה מרוממת שנה לכולנו שתהיה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מה מתוכנן?
  !המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 25י"ד  24י"ג  23 י"ב 22י"א  21 'י 20  ט' 19 ח'

 12:55עד לימודים 
 

 חטיבה
 שיחת חיזוק 

 'שאיפה לגדלות'
 הרב יואל קטן

 

 12:55לימודים עד 
 

 אסיפות הורים כיתתיות
 כיתה ו' - 19:15-20:30
 כיתה ג' - 20:30-21:45

 12:55לימודים עד 
 

 12:55לימודים עד 
 

 אסיפות הורים כיתתיות
 כיתה א' - 18:00-19:15
 כיתה ב' - 19:15-20:30
 כיתה ה' – 20:30-21:45

 12:55לימודים עד 
 

 11:50לימודים עד 
 

 ח-כיתות ג
 חיזוק שיחת

 לימים הנוראים
 הרב נועם קניגסברג

 כי תצא

 1א כ" 31' כ 30י"ט  29י"ח  28 י"ז 27ט"ז  26 ט"ו

 12:55לימודים עד 

 
 ח-כיתות א

 יצירה לראש השנה

 12:55לימודים עד 

 
 אסיפות הורים כיתתיות

 כיתה ח' – 18:00-19:15
 כיתה ז' – 19:15-20:30
 כיתה ד' – 20:30-21:45
 

 12:55לימודים עד 

 
 ח-כיתות ג

 התוועדות אלול
שליח  –הרב ישעיהו 
 חב"ד

 12:55לימודים עד 

 
 תרגילי חירום

 תרגיל רעידת אדמה
 ירי טילים

 12:55לימודים עד 

 
 ח-כיתות ה 1טיול 

סיור סליחות ברובע 
מעמד היהודי, סליחות ב

 המרכזי בכותל

 11:50לימודים עד 
 

 כי תבוא

 8 כ"ח 7 כ"ז 6 כ"ו 5כ"ה  4ד כ" 3ג כ" 2ב כ"

 ח-כיתות א
 תחילת לימודי צהריים

 
 ח-כיתות א

פתיחת מבצע קדושה 
 וחזרה בתשובה

 

 

 ח-כיתות ג
 שיחה

 לקראת ראש השנה
 הרב זכריה בן שלמה 

 ד-כיתות א
 פעילות

 לקראת ראש השנה

 כיתה א'
 12:55מסיימים ב

 ד-כיתות א
 ניצבים מעמד סליחות בביהמ"ד 

 15 'ו 14 'ה 13 'ד צום גדליה  12 'ג ב' דראש השנה 11 'ב א' דראש השנה           10 'א ערב ראש השנה   9 כ"ט

 איחודי כיתות
8:00-11:00 

 
 "תכלה שנה וקללותיה"
 "תחל שנה וברכותיה"

 
 שנה טובה ומתוקה!

 

 

 12:55 עד ימודיםל
 כיתה א'

 12:55מסיימים ב
 

 מבצע הכנת סוכות!

 כיתה ב
מסיבת סיום בראשית 

 ההוריםבהשתתפות 
10:00-11:00 

וילך שבת 
 שובה

 


