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 וסיון ה'תשע" בס"ד

 תקנון

 :המטרה

לחנך את בנינו בדרכה של תורה מתוך רצון להעניק לילדינו את תורת ה' בדרך שלימדו אותנו חז"ל, תלמוד התורה מגמת 

 יסודות: הבהתבסס על שלוש

 .ארץ, משמעת, סדר ונקיון-מידות, דרך -

 .דקדוק בהלכה על כל רבדיה ופרטיה -

 פה.-ושבעל לימוד דבר ה' מתוך תורתו שבכתב -

 כל זאת באוירה של קדושה, שמחה ואהבת תורה.

 

 :השיטה

 ועדת הרבנים של הת"ת.בכפוף להחלטות מבוססת על "שיטת זילברמן",  שיטת הלימוד בתלמוד תורה

 

 :עיקריה

הנלמד הוא בהתאם לכישורי הבן והתפתחותו השכלית והנפשית, על פי המתפרש במשנה באבות: "בן חמש למקרא, בן  .א

 בעיקר משנה, וכו'. –' דכיתה אמצע בעיקר תורה, מ –למשנה...". בכיתה א' עשר 

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

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

 השנה. במשך כל ימותלימוד תורה  .ד

 הוא מחנך הכיתה.המלמד  .ה

 ., ובהתאם לתוכנית הליב"ה של משרד החינוךבשעות אחר הצהרייםבעיקרם : לימודי החול יילמדו לימודים נלווים

 

 תורה עם דרך ארץ:

 :ת, כולל הלימוד בחופשות."ההורים מסכימים מראש שבנם ילמד בהתאם למסגרת הכוללת של הלימודים בת לימודים 

 חכם קטן'. על הכיפה להישאר על הראש גם בזמן משחק. אין -יאה לבן תורה, 'תלמיד: על התלמיד להתלבש כהופעה

רגל וכדו'. בקיץ צריכות -ן לא בלבוש שחקני כדורמוב, וכלמיניהם תמונותכיתובים או לבוא עם חולצות מודפסות ב

 רך. יש להקפיד על תספורת מתאימה.המכנסיים הקצרות )למי שלובשן( להגיע לב

 דרשים להגיע במכנסיים ארוכים במהלך כל השנה כולה.נ –ח -כתות ז 

 :9להביא לת"ת טלפונים ניידים,  חל איסור מוחלט מכשירים ניידים למיניהםMP  4אוMP ,וכדומה. במידת הצורך ,

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

ר יינתן לצורך קיום שיחה הנצרכת, לפי שיקול דעתו של המלמד2המורה, כאשר בגמר השיחה מהמלמד2המורה. האישו

 הטלפון יוחזר לתיק. מכשיר שיּוצא מהילקוט ללא קבלת אישור מפורש מהמלמד2המורה יוחרם.  

 :ום ליתלמוד התורה תורה, ובהתרחשותם יורחק התלמיד מהתלמוד שלשה דברים אינם מקובלים כלל ב הרחקת תלמיד

 או יותר: )א( אלימות פיזית.  )ב( ניבולי פה 'של הרחוב'.  )ג( חוצפה או זלזול במלמד, מורה או כל איש צוות אחר. 

 :בעקבות רשאית, אפילו באמצע שנה, להפסיק לימודי תלמיד בתלמוד תורה  תלמוד התורההנהלת  הפסקת לימודים

תלמוד ה על הפסקת לימודי בנכם, שמורה הזכות בידי החליט תלמוד התורה. במידה והנהלת התנהגות בלתי הולמת

 לימודים לאחר הפסקת לימודיו.-להמשיך ולגבות התחייבויותכם עבור שני חודשים נוספים באותה שנת התורה
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 :מטעמם לקיים לבנם  –הת"ת על ידי הנהלת מדו לימין התלמוד תורה, במידה ויתבקשו ההורים יע אבחון וליווי חינוכי

 ועיים, ליווי על ידי חונך וכדומה.טיפולים על ידי גורמים מקצאיבחונים2

 :פעילות תנועת נוער מעורבת.תלמיד ת"ת 'דביר' לא ישתתף ב תנועת נוער 

 

 נהלים:

  :הספר, ייעשה בתיאום עם מחלקת חינוך במועצה.-הרישום, וכן מעבר תלמידים בין בתירישום 

 :לימודי של בנם.-הנוגע לעניינו החינוכיל מידע או מסמך תורה כהההורים מתחייבים להעביר לתלמוד  מידע 

 :יש להיערך מראש לאוכל  בשעות הלימודים. תלמוד התורהחל איסור מוחלט של יציאה מ יציאה מהתלמוד תורה

תתאפשר יציאה בהפסקת ארוחת  –באישור הורים קבוע לכל השנה  –ח בלבד -כיתות ז לארוחות הבוקר והצהריים. 

 ארוחת צהריים.בוקר ובהפסקת 

 :אפשר גם בדואר אלקטרוני של ההוריםכתוב פעמי -חדמחייבת אישור  תלמוד התורהכל יציאה מוקדמת מ שחרורים ,

 .יוכל להשתחרר רק בליווי מבוגר –ג -בכל מקרה, ילדי כיתות א, בו מפורטת סיבת היציאה. או בפקס

 :את סיבת האיחור. המסבירורים על תלמיד המאחר להגיע ללימודים, להביא אישור מהה איחורים 

 :תורה.האין להביא ממתקים וחטיפים לתלמוד  ממתקים 

 :על ההורים לדאוג לכך שכל רכוש )ספרים, תיקים, מעילים וכדו'( שהתלמידים מביאים לת"ת יהיה מסומן  אבידות

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

 .הבו ע"פ שיקול דעתתנהג 

 

 תשלומים ותרומות:

  וכל המוסיף מוסיפין לו מן השמים!  ברצון! –ההורים נושאים בנטל, מכל בחינה 

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

 עיה בתשלום, על ההורים לעמוד בקשר עם הנהלת התלמוד תורה ולהגיע להסדר תשלומים מראש, על בכל מקרה של ב

 מנת למנוע אי נעימויות.

 תשלום עבור ציוד, . כמו כן, צילומיםו פעילויות השתתפויות,ו: שכר לימוד את ההשתתפויות הבאות התשלומים כוללים

  יות מצויין בחוזר נפרד.פירוט העלו .חוברות שנרכשו על ידי הת"תספרים או 

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

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

 ורים מתחייבים לשלם , רופא פרטי, וכדו', ההזקק לטיפול רפואי בזמן שהותו בת"ת, כגון: אמבולנסוהתלמיד נ במידה

 עבור ההוצאות, ובמקביל לבחון את זכאותם 

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

 או לכל אדם הנמצא בו. תלמוד התורהעל ידי בנם לרכוש 

 פסקת לימודיו של בנם בתלמוד תורה, עליהם להודיע זאת בכתב חודש ימים קודם המועד במידה וההורים יחליטו על ה

 הזכות להמשיך ולגבות את תלמוד התורההמבוקש. במקרה כזה, ההורים מסכימים מראש כי שמורה בידי הנהלת 

 התחייבותם עבור תקופה של חודש נוסף לאחר סיום לימודיו.

 ייב בתשלומים הקבועים עד סוף אוגוסט.תלמיד שעוזב מרצונו בחודש יוני יחו 

 תורה.התלמוד לה, בכל נושא שהוא, תכריע הנהלת בכל ספק או שא 



 
 )ע"ר(תלמוד תורה דביר 

 
 ttdvir@gmail.com   ,www.dvir.org ,  19-8781579 פקס: , 19-829825529טלפון:   ,88799מיקוד  061נוף איילון ת.ד. 

     

 

     

 
 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 תורה דביר-הנהלת תלמוד

 שלום וברכה!

 

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

 עבור שנה"ל תשע"ז

 

קראנו את (  ז)תשע" _____ __מכיתה   ___________________________ )שם פרטי ומשפחה( רי התלמידהוו אנ א.

 .לוומחוייבים , תורה דביר-תקנון תלמוד

 

 טלויזיה.אין ברשותנו  ב.

 

-דהגנה ח אמצעיבבאופן קבע מוגן  –במכשירים הניידים שברשותנו הן ו בביתהן )אם ישנו(  שהאינטרנטאנו מתחייבים  ג.

שאינם  או סרטונים , איננו פותחים את רמת ההגנה להקרנת סרטים'הרמטי' אינטרנט רימוןברמה של משמעיים 

 .סיסמת פתיחת ההגנהואין ברשות הילדים את  תורניים,

 

, 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.  ת"תה, כל פעילות אחרת שוכניסה למים אטרקציותם, יטיולי אופני סיורים,

 כללי ההתנהגות בטיול. לנו ולבננוברורים 

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

 אישורה.לתיאום טיולים במשה"ח וב

  .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 ור מהלימודים: שחר .ה

 .פה-בכתב או בעל מהלימודים שנתבקש על ידינו

 

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

 (01:11-01:91) חטיבה בהפסקת ארוחת בוקר. 

 (09:09-05:11) חטיבה בהפסקת ארוחת צהריים. 

  (לצאת לחנות) (06:11-06:01)בהפסקת ארבע. 

  

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

 

 
 ______________שם האם:  ______________שם האב:  

 _____חתימה: __________ חתימה: ______________ 


