בס"ד

ישיבת בני עקיבא
בית יהודה כפר – מימון
תוכנית אירועים ופעילות -אלול תשע"ח תשרי תשע"ט
שני

ראשון

רביעי

שלישי

טו אלול 26.8

טז אלול 27.8

חופש

חופש

כב אלול 2.9

כג אלול 3.9

כד אלול 4.9.

תחרות אינטראקטיבית
אליפות קהות
ישיבתית בנושא החגים
ז-יב 20:30

בוקר תשובה
שיחתו של

שישי

חמישי

יז אלול 28.8

יח אלול 29.8

יט אלול 30.8

 9:00יום קליטה
והיכרות לתלמידי
כיתות ז-ח
רישום וקליטה
ושיחת פתיחה עם
ראש הישיבה והצוות
החינוכי ז-ח
סיום בשעה 14:00

יום פעילות המלך
בשדה  o.d.tביער
שוקדה לכיתות ז-ח
09:00-13:30
יום קליטה לתלמידי
כיתות ט-יב

יציאה לסיור
סליחות ז-ח
09:30-18:30
סיור סליחות
לכיתות ט-יב
15:00-02:30

שיחת פתיחה עם ראש

הישיבה ט-יב.

שבת
כ אלול 31.8

כא אלול 1.9

אין לימודים
ט-יב תפילת שחרית
בשעה 7:45
נסיעה הביתה 9:00

כי-תבוא
שבת חופשית

שיחתו של

הרב נטף מויאל
ט-יב 16:45

כה אלול 5.9

כו אלול 6.9
כינוס חגיגי לכבוד ר"ה דברי
ברכות מאת תלמידים ואנשי

הרב מיכאל לסרי

צוות  11:30-12:30ז-י"ב.

כיתות ז-יב בשעה 10:00

הכנת שלטי שנה טובה ז-ח
20:30

כז אלול 7.9

כח אלול 8.9

 11:00יציאה לחופשת
ראש השנה.
"תחל שנה
וברכותיה
...תכלה שנה
וקללותיה"

נצבים
שבת חופשית

כט אלול 9.9

א תשרי 10.9

ב תשרי 11.9

ג תשרי 12.9

ד תשרי13.9

ערב ראש השנה

ראש השנה

ראש השנה

צום גדליה
לימודים עד
השעה 13:00

ערב התעוררות

וילך שבת שובה

מלווה בשירים סיפורים

שבת ישיבה ט-יב עם
הרב אילן אלפונטה

ז תשרי 16.9

ח תשרי 17.9

ט תשרי18.9

י תשרי 19.9

ערב הורים ובנים
 19:00פגישה עם
מחנכי הכיתה.
 20:00תפילת ערבית
ושיחת ראש הישיבה
להורים ולבנים.

אבקת הכביסה שלי
עם ראש הישיבה
בשעה 11:45
לכיתות ז-יב

ערב יום כיפור

יום כיפור

כיפור בישיבה
לכיתות ט-יב
הגעה לישיבה
15:30

כיפור בישיבה
חזרה הביתה הסעות
20:45

 12:30יציאה הביתה לכל
תלמידי הישיבה

ה תשרי14.9

וכיבוד קל ט-יב 20:30
סליחות 00:30
יא תשרי 20.9

חופש

יב תשרי21.9

חופש

ו תשרי 15.9

יג תשרי 22.9

האזינו
שבת חופשית

כיתות החטיבה יציאה לחופשת סוכות.

יד תשרי 23.9

טו תשרי 24.9

טז תשרי 25.9

יז תשרי 26.9

יח תשרי 27.9

יט תשרי 28.9

כ תשרי 29.9

ערב סוכות

א דחוה"מ

ב דחוה"מ

ג דחוה"מ

ד דחוה"מ

ה דחוה"מ

ו דחוה"מ

כא תשרי 30.9

כב תשרי 1.10

כג תשרי 2.10

כד תשרי 3.10

כה תשרי 4.10

כו תשרי 5.10

כז תשרי 6.10

הושענא רבה

שמחת תורה

איסור חג

חזרה לישיבה
מחופשת סוכות
בשעה 09:00

כח תשרי 7.10

כט תשרי 8.10

ל תשרי 9.10

ר"ח חשון
פעילות ישיבתית
עם צוות
המדריכים
ט-יב 20:30

מסיבת ראש חודש
 10:00בבוקר
הרקדה וחלוקת
תעודות למצטיינים

בראשית
שבת חופשית

מקרא:
כיתות ז-ח
כיתות ט-יב
כלל ישיבתי

אנו מאחלים לתלמידינו ולבני משפחתם

שנה טובה ומבורכת
הנהלת הישיבה והצוות החינוכי

