בס"ד

לוח סדרי הלימוד בתלמוד תורה לשנה"ל תשע"ט :
הורים יקרים שלום וברכה
מצ"ב פירוט לפעילויות ולסדרי הלימוד שיש להם השלכות להורים.
יתכן שתתווספנה עוד פעילויות כיתתיות עם או בלי ההורים ועל כך נשתדל
להודיע מבעוד מועד .אין ביכולתנו לתכנן הכל מראש.
על טיולים ,תבוא הודעה מקומית קודם לכן.

חודש תשרי:
ערב ראש השנה -לימודי רשות לכיתות נמוכות בהודעה מראש.
ג' תשרי -צום גדליה -מסיימים ב. 14:00
יום שני ,ח' תשרי -הוספת ' עז של תורה ' בשעות הצהרים.
יום שלישי ,ט' תשרי – ערב יוה"כ אין לימודים.
יד' -כג' תשרי  -סוכות .אין לימודים.
ט"ז' תשרי  ,יום ג' ,חוה"מ סוכות -שמחת בית השואבה בת"ת

חודש כסלו:
יב' כסלו ,יום ג' ,ערב לימוד כיתות א'-ו' -כולם מסיימים ב . 14:00
יח' כסלו ,יום ב'  -אסיפת הורים.
כד' -כז' כסלו( ימים א'-ד' )  .חנוכה מסיימים ב .14:00
כח' כסלו -ב' טבת( ימים ה'-ב') – חנוכה .אין לימודים בת"ת.

חודש טבת:
י' טבת ,יום ג' .מסיימים ב.14:00

חודש שבט:
א' שבט ,יום ב' -מסיימים ב .14:00
כד' שבט ,יום ד' -ערב אימהות ובנים – כיתות א' .

חודש אדר א':
א' אדר א' ,יום ד' -מסיימים ב .14:00
כ' אדר א' ,יום ב' -ערב עבודת שורשים -כיתות ו'.

חודש אדר ב':
יום שישי ר"ח אדר -ריקודי שמחה.
יב' אדר ,יום ג' -שוק פורים-תחפושות מסיימים ב .14:00

יג' אדר ,יום ד' -תענית אסתר מסיימים ב.14:00
יד'-טו' -ימי הפורים .אין לימודים בת"ת.

חודש ניסן:
ג' ניסן ( משוער )  ,יום א' -קבלת חומש כיתות א'.
ו' ניסן ,יום ה'  -מסיימים ב .12:45
ז' ניסן ,יום ו' -יש לימודים כרגיל.
ט' ניסן -כב' ניסן – אין לימודים בת"ת.
כג' ניסן ,יום א' -מסיימים ב .14:00
חודש אייר:
ג' אייר ,יום ד' ,יום הזכרון לחללי צה"ל מסיימים ב . 14:00
ד' אייר ,יום ה' ,יוהע"צ  .אין לימודים בת"ת.
יז' אייר ,יום ד'-ערב ל"ג בעומר מסיימים ב.14:00
יח' אייר ,יום ה' -ל"ג בעומר -אין לימודים בת"ת.
כ"ב אייר ,יום ב' -אסיפת הורים.
כח' אייר ,יום א' -יום ירושלים .מסיימים ב . 14:00
כט' אייר ,יום ב'  ,ערב סיום מסכתות .

חודש סיוון:
א' סיוון ,יום ג' .מסיימים ב .14:00
ז' סיון ,יום ב' .אסרו חג -לומדים בין .8:30-12:45

חודש תמוז:
א' תמוז ,יום ה' .מסיימים ב . 14:00
ב' תמוז ,יום ו' -סבים ונכדים לכיתות ב'-ו'.
יד' תמוז ,יום ד' -ערב סיום להורי כיתה ח'.
יז' תמוז ,שבת -שבת סיום לכיתה ח'.
י"ח' תמוז –א' אב מסיימים בשעה . 14:00

חודש אב
א' אב ,יום ו' -יום אחרון ללימודים.

חודש אלול
א' אלול ,יום ראשון (  1/9/19למניינם ) .תחילת שנה"ל הבאה .

שנה טובה

