
 15:20יום אחד  א בנים

 14:40יום אחד 

 13:30שלושה ימים 

 14:40יומיים 

 13:30שלושה ימים 

שעה מדעים הורדה של 

 קודששעה  

 36 ש"ש 7

 14:40, יום 15:20יומיים  ב בנים

 13:30יומיים 

 15:20יום אחד 

 14:40יום אחד 

 13:30שלושה ימים 

 שעת מדעים  הורדה של

 קודש שעת 

 37 ש"ש 8

, יום 15:20ארבעה ימים  ד בנים-ג

 13:30אחד 

 15:20יומיים 

 13:30שלושה ימים 

סדנאות,  2הורדה של 

אחת ושעת  ששעת קוד

 לימודי חול

 38 ש"ש 7

 15:20שלושה ימים  ד בנות-ג

 13:30יומיים בשבוע 

 15:20יום אחד 

 14:40יום אחד 

 13:30שלושה ימים 

סדנאות  2הורדה של 

ועוד שעה אחת של 

 לימודים

 37 ש"ש 6

 16:10יום אחד  ה בנים

 15:20שלושה ימים 

 13:30יום אחד 

 15:20יומיים 

 14:40יום 

 13:30יומיים 

 סדנאות 2הורדת 

 שהורדה של שעה קוד

 ושעה חול

 39 ש"ש  7

 16:10יומיים  ו בנים

 15:20יומיים 

 13:30יום אחד 

 15:20יומיים 

 14:40יום 

 13:30יומיים 

 סדנאות 2הורדה של 

הורדה של שעתיים 

 קודש ושעה חול

 39 ש"ש  7

 15:20פעמיים  ו בנות-ה

 14:40פעמיים 

 13:30יום אחד 

 15:20יום אחד 

 14:40יום אחד 

 13:30שלושה ימים 

 

 סדנאות 2הורדה של 

 הורדה של שעה חול

 ש"ש 5

 

37 

 סה"כ ש"ש תוספת תלן משמעויות לשנה"ל תשפ"ב החלטה ?טרום קורונהמה היה  כיתה

 14:40יום אחד  ב בנות-א

 .13:30ארבעה ימים 

שעה אחת פחות של  .13:30כל השבוע 

 מדעים לימוד 

 34 ש"ש 5



 לום וברכה!ש

 כמופיע בטבלה להלן.בנוגע לאורך יום הלימודים הוחלט בתום ישיבה של ועד ההורים עם הרב יונה והרב הלל ולאור ניתוחי תוצאות הסקר שפורסם להורים 

 ים של ההורים. מטבע הדברים היו מגוון דעות אולם השתדלנו להיות קשובים לקולות רבים ככל האפשר מתוך הבנה  שהקורונה הביאה תובנות חדשות ורצונות שונ

 

 בכל הכיתות 11:45בימי שישי הלימודים יסתיימו בשעה 

 

 שו"ת

 . ההפחתה תהיה ביחס למספר השעות של הכיתה בה ילדך לומד. ? כןופחתוי תשלומי קרן חינוךביחס לשנה רגילה האם 

 שהיו לפני הקורונה(. 4-)בשונה מסדנאות  2בוודאי שיהיו סדנאות. הילדים מחכים לזה בכיליון עיניים. אולם בשנה זו יהיו    ?בכלל לא יהיו סדנאות האם

ו( לא ישתתף בתלמוד תורה יוכל לעשות זאת. יש לתאם זאת -חס וחלילה! תלמוד התורה ממשיך ביתר שאת. הורה שיבחר שבנו )ג האם אין יותר תלמוד תורה?

 ישירות מול הרב יונה.

 

 

 

 


