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 תקנון

יסוד החזון של תלמוד תורה דביר הוא החינוך לאהבת תורה ויראת שמים, מידות טובות ומעשים טובים. הלימוד 

לימוד ברמה גבוהה, הן בכמות והן באיכות,  –בת"ת הוא לאור הדרכת חז"ל: "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה..." 

 באוירה של קדושה, שמחה ואהבת תורה.

הדרכתם של גדולי  לאור –כך שהת"ת מנוהל מת ויחודיותו והצלחתו של הת"ת בדרכו החינוכית והלימודית נמשכ

 במסגרת המוכש"ר. מתאפשרת במרחב התורני הקיים, ההמותאמת לדרכנו מערכתב – תורה

 

 :דרכנו עיקרי

 הת"ת מתנהל לאור הדרכת ועדת הרבנים של הת"ת. .א

. על בסיס 'שיטת זילברמן', : "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה...")במסכת אבות(הדרכת חז"ל  על פיבת"ת לומדים  .ב

, מקראבעיקר  –בכיתה א'  –השכלית והנפשית  נים והתפתחותםבהתאם לכישורי הב משתכלל בהדרגהד הלימו

 .בעיקר משנה, ומכיתה ה' מתחילים ביסודות לימוד הגמרא –' דכיתה אמצע מ

 פה.-לימוד בשיטת השינון: קריאה פעמים רבות בטעמי המקרא, באופן מדוקדק, עד לרמה של ידיעה כמעט על .ג

 לימוד בהבנה של כל מילה ומילה בכתוב על פי הפרשנים הראשונים. .ד

 לימוד תורה במשך כל ימות השנה. .ה

 המלמד הוא מחנך הכיתה. .ו

 ., ובהתאם לתוכנית הליב"ה של משרד החינוךבשעות אחר הצהריים נלמדים בעיקר: לימודי החול לימודים נלווים

 

 לומדים. בשמחה. תמיד!

ערבי כולל:  –ימות השנה, בכל ה'חופשות' של משרד החינוך כל  –'לומדים. בשמחה. תמיד!'  –בתלמוד תורה דביר 

הינה  – בתקופות אלהחג, ל"ג בעומר, מלוא חופשת הקיץ. פעילות הת"ת חוה"מ סוכות ופסח, חנוכה, אסרו חגים, 

 !ימים במהלך השנה 85-, וכוללת כ'תלמוד תורה -העשרה 'פעילות 

מתקיימות פעילויות העשרה רבות, לצד לימודי קודש וחינוך הבנים על ידי צוות המלמדים  –בתקופת 'חופשת' הקיץ 

ללמוד את התורה הקדושה בהיקף גדול וביסודיות רבה, נדבך על גבי נדבך, הבנים בת"ת זוכים הקבוע של הת"ת. 

 על ידי צוות מסור ואוהב.ומידות טובות יראת שמים , ונהנים מחינוך לאהבת תורה

משאבים רבים, בהן מושקעים ישנן פעילויות העשרה רבות  – ה'חופשות'מלבד הפעילויות המתקיימות בתקופת 

סיום סדר משנה, סיום חמישה חומשי תורה, ערבי כיתה, חר שעות הלימודים, כגון: המתקיימות במהלך השנה לא

 משמרים, ועוד אירועי ערב מגוונים.

, השתתפות הבנים בפעילויות ההעשרה של הת"ת אינה נתונה לחלוקה לפי ימים, אלא נתונה לבחירה כמקשה אחת

 .בתשלום המפורט בחוזר נפרד

בתקופות אלו, ומאפשרת את באה לידי ביטוי בהרשמה להשתתפות הבנים  הזדהות ההורים עם דרכו של הת"ת

 קיום נפח הפעילות המלא של הת"ת במהלך כל ימות השנה.
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 תורה עם דרך ארץ:

 יש להגיע בלבוש ההולם בן תורה הנכנס לבית המדרש.: הופעה .א

למעט חולצת ו ,וכדומה בקטןלמעט שם יצרן אין לבוא עם חולצות מודפסות בכיתובים או תמונות למיניהם, 

 הלוגו של הת"ת.

 גם כאלו עם אמרות חז"ל.אין לענוד צמידים בת"ת,  –צמידי ידיים 

 על הכיפה להישאר על הראש גם בזמן משחק.

 מכנסיים ארוכים.עם נדרשים להגיע יש להקפיד שיגיעו עד הברך. תלמידי החטיבה  –מכנסיים קצרות 

  יש להקפיד על תספורת מתאימה.

, וכדומה. במידת 4MPאו  3MPלהביא לת"ת טלפונים ניידים,  חל איסור מוחלט מכשירים ניידים למיניהם: .ב

הצורך, ולאחר קבלת אישור מיוחד מהמנהל, תאושר הבאת טלפון, והשימוש בו יהיה רק לאחר קבלת אישור 

שיקול דעתו של המלמד/המורה, ובגמר השיחה נצרכת, לפי קיום שיחה מפורש מהמלמד/המורה. האישור יינתן ל

 לתיק. מכשיר שיּוצא מהילקוט ללא קבלת אישור מפורש מהמלמד/המורה יוחרם.  הטלפון יוחזר 

תורה, התלמוד שלשה דברים אינם מקובלים כלל בעל הבנים להתנהג באופן ההולם בן תורה.  :התנהגות .ג

.  )ג( חוצפה או זלזול במלמד, מורה יזית.  )ב( ניבולי פהא( אלימות פ: )תינקט התייחסות בחומרהובהתרחשותם 

 או כל איש צוות אחר. 

לקיים לבנם  –הת"ת על ידי הנהלת תורה, במידה ויתבקשו התלמוד מדו לימין ההורים יע אבחון וליווי חינוכי: .ד

 ועיים, ליווי על ידי חונך וכדומה.איבחונים/טיפולים על ידי גורמים מקצמטעמם 

. ויימנעו גם מפעילות אחרת שאינה פעילות תנועת נוער מעורבתבהתלמידים לא ישתתפו  :מעורבתפעילות  .ה

 הולמת, גם לאחר שעות הלימודים.

 

 נהלים:

 לימודי של בנם.-הנוגע לעניינו החינוכיתורה כל מידע או מסמך הההורים מתחייבים להעביר לתלמוד  מידע: .א

 ענין הנוגע למצבו הבריאותי של הבן.ההורים מתחייבים לעדכן את צוות הת"ת בכל 

ש יש להיערך מרא בשעות הלימודים. תלמוד התורהחל איסור מוחלט של יציאה מ יציאה מהתלמוד תורה: .ב

 לאוכל לארוחות הבוקר והצהריים.

ת ותתאפשר יציאה בהפסק – )מצ"ב בספח התקנון( באישור הורים קבוע לכל השנה –בלבד  'ח-'יתות זלכ

 .(16:00-16:10(, הפסקת ארבע )13:15-14:00) ארוחת צהריים(, 10:00-10:30)ארוחת בוקר הבאות: 

, אפשר גם בדואר אלקטרוני של ההוריםכתוב פעמי -חדמחייבת אישור הת"ת כל יציאה מוקדמת מ שחרורים: .ג

 .להשתחרר רק בליווי מבוגר ויוכל –ג -בכל מקרה, ילדי כיתות א, בו מפורטת סיבת היציאה. ו בפקסא

 על התלמידים להגיע בזמן לת"ת. כניסה באיחור משבשת את מהלך התפילה או השיעור. :עמידה בזמנים .ד

 את סיבת האיחור. המסבירלהביא אישור מההורים עליו  –תלמיד המגיע באיחור 

 תורה.האין להביא ממתקים וחטיפים לתלמוד  ממתקים: .ה

עם זאת, בגין  הת"ת משאיל לתלמידים ספרי קריאה לפי בחירתם ומעודד קריאה להנאת הבנים. ספרי ספריה: .ו

חלופי המתאים לרוח  / ש"ח או יובא ספר זהה 50ישולם סך  -תקין -אי החזרת ספר ספריה או החזרתו במצב לא

 הת"ת.

וג לכך שכל רכוש )ספרים, תיקים, מעילים וכדו'( שהתלמידים מביאים לת"ת יהיה על ההורים לדא אבידות: .ז

ודשיים, ייחשב כרכוש הת"ת, מסומן בצורה ברורה. רכוש שיימצא בשטח הת"ת ולא נמצאו בעליו במשך כח

 .הבו ע"פ שיקול דעתתנהג הת"ת  והנהלת
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 תשלומים ותרומות:

 . . העשרה תלמוד תורה2. תשלומי הורים ושכר לימוד.  1 –פירוט העלויות מצויין בחוזרים נפרדים  .א

 יש לדאוג לשלם את תשלומי שכר הלימוד וההשתתפויות במועדם, על מנת לאפשר תיפקוד תקין של המערכת. .ב

בכל מקרה של בעיה בתשלום, על ההורים לעמוד בקשר עם הנהלת התלמוד תורה ולהגיע להסדר תשלומים  .ג

 מויות.מראש, על מנת למנוע אי נעי

ההורים מסכימים מראש לרכישת כל הספרים וחוברות הלימוד שיידרשו על ידי התלמוד תורה, כפי שיפורט  .ד

 בחוזר נפרד, אשר חלקם יירכשו על ידי התלמוד תורה, הן בתחילת השנה והן במהלך השנה.

ורים מתחייבים ', ההזקק לטיפול רפואי בזמן שהותו בת"ת, כגון: אמבולנס, רופא פרטי, וכדווהתלמיד נ במידה .ה

 .לשלם עבור ההוצאות, ובמקביל לבחון את זכאותם

כל סכום שיידרש לכיסוי הוצאות תיקון פגיעה או נזק  תלמוד התורהההורים מתחייבים בזאת לשלם להנהלת  .ו

 או לכל אדם הנמצא בו. תלמוד התורהשייגרמו על ידי בנם לרכוש 

נם בתלמוד תורה, עליהם להודיע זאת בכתב חודש ימים קודם במידה וההורים יחליטו על הפסקת לימודיו של ב .ז

הזכות להמשיך  תלמוד התורההמועד המבוקש. במקרה כזה, ההורים מסכימים מראש כי שמורה בידי הנהלת 

 ולגבות את התחייבותם עבור תקופה של חודש נוסף לאחר סיום לימודיו.

 עים עד סוף אוגוסט.תלמיד שעוזב מרצונו בחודש יוני יחוייב בתשלומים הקבו .ח

 .ועדת הרבניםעם  תורההתלמוד לה, בכל נושא שהוא, תכריע הנהלת בכל ספק או שא .ט
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 תאריך: ___________________ בס"ד

 

 לכבוד

 תורה דביר-הנהלת תלמוד

 שלום וברכה!

 

 והתחייבות על התקנון, ואישור השתתפות הבן/הבנים בטיול אישורהנדון: 

 טעבור שנה"ל תשע"

 

 ( ט)תשע" _____ __מכיתה   ___________________________ )שם פרטי ומשפחה( הורי התלמידו אנ א.

 .ומחוייבים לו, תורה דביר-תקנון תלמודקראנו את  

 

 טלויזיה.אין ברשותנו  ב.

 

, אף אם הינו בשימוש שלנו ההורים במכשירים הניידיםהן ו בביתהן  – )אם ישנו(שברשותנו  אינטרנטכי כל אנו מתחייבים  ג.

, איננו פותחים )ולפחות 'גבוהה'( 'הרמטי' אינטרנט רימוןברמה של משמעיים -הגנה חד אמצעיבבאופן קבע מוגן  – בלבד

 .סיסמת פתיחת ההגנהואין ברשות הילדים את  שאינם תורניים, או סרטונים את רמת ההגנה להקרנת סרטים

 

, סיורים, בכל רחבי הארץ כיתתיות, כולל: טיולים-אנו מאשרים בזאת לבנינו לצאת לכל הפעילויות החוץ יציאה לטיולים: .ד

מוצא לנכון לקיים בתוך הת"ת ומחוצה לו. ברורים  ת"תה, כל פעילות אחרת שוכניסה למים אטרקציותם, יטיולי אופני

 כללי ההתנהגות בטיול. לנו ולבננו

למותר לציין, כי הת"ת מתנהל בהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך וכל יציאה לטיול מתואמת עם הלשכה 

 לתיאום טיולים במשה"ח ובאישורה.

  .אין לבני מגבלות בריאותיות המגבילות או המונעות את השתתפותו באחת מסוגי הפעילויות הנ"ל 

 _________________________________ :יש לבני מגבלה בריאותית, נא לפרט._________________ 

 אנו אחראים לדווח להנהלת הת"ת על כל שינוי במצבו הבריאותי של בננו. 

 

שחרור מוקדם  בעת, בדרכו הביתה בננו של ולביטחונו לשלומו המלאה נושאים באחריותאנו ים: שחרור מהלימוד .ה

 ג' ישוחררו רק בליווי מבוגר(.-)תלמידי כיתות א' .פה-בכתב או בעל מהלימודים שנתבקש על ידינו

 

  - לחנות או לביתו בישובללכת , משטח הת"ת : אנו מאשרים לבננו לצאתמהלך היוםיציאה ב –בלבד  החטיבה תלמידי ו.

 (10:00-10:30) חטיבה בהפסקת ארוחת בוקר. 

 (13:15-14:00) חטיבה בהפסקת ארוחת צהריים.  

  (לצאת לחנות) (16:00-16:10)בהפסקת ארבע. 

  

 .מופיע בנינו בפרסומי הת"ת השונים וסרטונים בהםמונת תאנו מאשרים לפרסם  ז.

 

 
 ______________שם האם:  ______________שם האב:  

 חתימה: _______________ חתימה: ______________ 


