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דבר הרבי
ית ָך ו ְּב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך
ֵיכם ְל ַד ֵּבר ָּבם ְּבִׁש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
"ו ְִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנ ֶ
ּמ ָך( ".י"א ,י"ט)
ׁש ְכ ְּב ָך ו ְּבקו ֶ
ו ְּב ָ
ית ָך ו ְּב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך
"בִׁש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
על-פי פשטות לשון הכתוב ,הסיום ְּ
"ל ַד ֵּבר ָּבם" ,אלא לכל חלקו
ּמ ָך ".אינו מתייחס רק למילים ְ
ׁש ְכ ְּב ָך ו ְּבקו ֶ
ו ְּב ָ
ֵיכם ְל ַד ֵּבר ָּבם".
הראשון של הפסוק " -ו ְִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנ ֶ
מכאן ,שלא רק לימוד התורה שלעצמו
("ל ַד ֵּבר ָּבם") צריך להיות בכל זמן ובכל
ְ
מצב ,אלא גם העיסוק בחינוך הילדים
ֵיכם") צריל להקיף
("ו ְִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנ ֶ
ית ָך ו ְּב ֶל ְכ ְּת ָך
"בִׁש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
את היום כולו ְּ -
ּמ ָך:".
ׁש ְכ ְּב ָך ו ְּבקו ֶ
ַב ֶּד ֶר ְך ו ְּב ָ
אין האב יכול להסתפק בכך שהוא
עוסק בחינוך ילדיו במשך חלק מהיום,
אלא הדבר צריך להעסיק את מחשבתו
("בִׁש ְב ְּת ָך
במשך כל היום כולו  -הן כשהוא נמצא בביתו ְּ
ית ָך") והן כשהוא יוצא לדרך לעסוק בענייניו ("ו ְּב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך") ,הן
ְּב ֵב ֶ
ׁש ְכ ְּב ָך") והן מיד בקומו
כשהוא פורש למיטתו עייף מעמל היום ("ו ְּב ָ
ּמ ָך.)".
משנתו ("ו ְּבקו ֶ
(שיחת כ' מנחם אב ,תשל"ז)

דבר ההנהלה
הורים יקרים!
אנו שמחים לקדם אתכם בברכת "ברוכים הבאים" לשנת
הלימודים ה'תשפ"ב ב'בית-ספר נט' שע"י משרד השלוחים.
חינוך ילדיכם היקרים שיחיו ,הינו בוודאי האתגר
המשמעותי ביותר העומד בראש מעייניכם.
אנו כאן ביחד אתכם משלבים ידיים במשימה
זו ,למען חינוכם המוצלח לנחת רוח המשלח.
אנו רואים חשיבות עליונה בשיתוף הפעולה
שלכם ,ההורים ,ואנו חפצים להקשיב לכם
בכל עת .לפיכך אל נא תהססו לפנות
אלינו תמיד ,באמצעות פרטי ההתקשרות
המצו"ב.
בכל שנה בונים אנו יחדיו נדבך נוסף בעיצובו של הילד – בחינוכו בדרכי
החסידות ובלימוד החסידות ,וכמובן בידע הנרכש במהלך השנה על
ידי טובי המחנכים והמחנכות העושים ומקדישים מזמנם וממרצם יומם
ולילה ,על מנת להביא את ילדינו להישגים חינוכיים ולימודיים גבוהים.
ה'בית ספר נט' וה'חיידר נט' שואפים כל הזמן להתחדשות ולהתרעננות;
פרוייקטים חינוכיים-לימודיים ,מבצעים שנתיים ,התוועדויות מעניינות
ויוזמות חדישות.
גם השנה הצבנו לעצמנו מטרה להביא לילדים מגוון חוויות מרעננות,
בעזרתן נעצים את הילדים ונגרום להם להיות חדורים בגאוות יחידה
ומחוברים יחדיו זה לזה במשימת חייהם  -השליחות.
כל אלה ,מביאים את ה'בית ספר נט' וה'חיידר נט' לרמה לימודית
גבוהה המביאה את ילדינו ל'קו הגמר' ברמה כמותית ואיכותית,
ובסופו של דבר במוּכנוּת מקסימלית להשתלבות בבתי הספר העל
יסודיים ובישיבות.
אנו מעריכים הורים ששולחים לנו משובים .הפידבק החיובי שאנו
מקבלים במשך השנה נותן חיזוק לצוות .ביקורת בונה מעניקה לנו

הזדמנויות ללמוד ולצמוח.
תרגישו נעים ליצור עמנו קשר ,להציע ולהעלות כל רעיון שעשוי לקדם את
חינוך ילדינו.
לקשר טלפוני או בווטסאפ:
גב' חוי קסטל054-7519308 :
כתובת מיילckastel@betsefernet.com :
הרב מענדי סופר050-5787757 :
כתובת מיילm.sofer@betsefernet.com :
אנו תקווה כי נחווה שנה נפלאה יחד ,וילדיכם יזכו ללמוד ולהצליח מתוך
בריאות איתנה ושמחה ,יתנהגו לנחת רוח הרבי בהיותם 'נרות להאיר' את
סביבתם ,ויהיו חדורים ביראת שמים וחיות בעבודת ה' וברוח השליחות
להפיץ המעיינות חוצה .ונזכה כולנו יחד לעשות נחת רוח למשלח.
שנת לימודים פורייה ומוצלחת
חוי קסטל  -מנהלת
הרב מענדי סופר  -מנהל ה'חיידר נט'

בשורות משמחות
אנו שמחים לשתף אתכם במגוון בשורות משמחות לקראת שנת
הלימודים הבאה עלינו לטובה.

חוגי העשרה מגוונים
מתוך הכרות עם קהל היעד ,אנו שמחים להציע לתלמידותינו היקרות
מכיתות ב'-ד' מערכת חוגים מגוונת במטרה לתת מענה זמין ואיכותי
לשעות הפנאי ,חוגי אומנות שיעשירו את יכולת המימוש של התלמידות
בתחומי עניין שונים ומגוונים.
ציור /מחול /חשבון /בישול /ספורט /אפיה ועוד .וכל זאת ללא עלות.
בכדי להתאים לכלל התלמידות ,בימים שני ורביעי יתקיימו החוגים
בשעה  8:00בבוקר שעון ישראל ,כך שיותאם לתלמידות השלוחות
באסיה.
ובימים שלישי וחמישי יתקיימו החוגים
בשעה  15:00עד  16:00אחר הצבריים
שעון ישראל .כך שיותאם לתלמידות
השלוחות באירופה.

כיתת גן טרום חובה עברית
אנגלית
כיתת גן טרום-חובה עברית אנגלית
מיועדת לתלמידנו הצעירים ששפת האם
שלהם אינה שפת העברית ,והם מעוניינים
להשתלב בלימודים בשפה העברית .בכיתת
גן טרום-חובה הלימוד נעשה בשפת האנגלית תוך תגבור אינטנסיבי של
לימוד שפת העברית,
מתוך תקווה שמכיתת גן חובה התלמידים ישתלבו בכיתות
העברית הרגילות בעז"ה.

קורס הכנה לישיבה
סדרת הסדנאות המהווה קורס הכנה לישיבה
עם הרב דובי ברוד מיועדת לתלמידי כיתות ז'-ח'.
הסדנא תעסוק בגיל ההתבגרות ,באתגרי ועוצמות
הגיל ,בהשפעה החברתית ,בחשיבות הגבולות ,צניעות
ומוגנות ,יחסי ילדים הורים ,עולם הישיבה ,המעבר מהבית

לחיי פנימייה וכיצד יוצרים אינטגרציה בין העולם הרגשי לבין העולם
הישיבתי ועוד ועוד.
מטרת הסדנאות :לעודד שיח רגשי בין המתבגרים ויצירת תשתית נכונה
לקראת כניסתם לעולם המתבגרים.
הסדנאות נבנו בליווי רבני חב"ד ואנשי מקצוע ולרב דובי ברוד ידע וניסיון
רב בהעברת התכנים האלו באופן המתואם על טהרת הקודש.
הסדנאות נבנו לאור גישתו של הרבי ,שנכון להשקיע 'ברפואה מונעת'
כדי להימנע מ'מחלות' ומהטיפול בהן אחרי שכבר גרמו נזק .ובלשונו
הק' ":הסדר ברפואה הוא לקבוע צורת חיים כזו,
שהאדם אינו נעשה חולה מלכתחילה.
רפואה מונעת".

סדנא למתבגרות
הסדנאות מיועדות לתלמידות הכיתות
הבוגרות ,כיתות ו'-ח' ומתקיימות עם גב'
חני ירס ,חני פסיכותרפיסטית מקצועית,
המתמחת בעיקר בגיל הנעורים
בסדנא יתאפשר מרחב של שיח על
סוגיות גיל ההתבגרות עם הבנות .הבנות
תשוחחנה על אתגרי ועוצמות הגיל,
ההשפעה החברתית ,חשיבות הגבולות,
צניעות ומוגנות .הן תלמדנה איך להקשיב לקול הפנימי שלהן ותצאנה
מחוזקות יותר לחיי היום יום.

שיעורי תגבור מסובסדים
ב"ה עלה בידנו לאפשר מערך שיעורי תגבור מסובסדים לרווחת
התלמידים והתלמידות הזקוקים לתגבור על-מנת לצמצם פערים
ולהשתלב כיאות בלימוד הכיתתי.
הורים המעוניינים לצרף את בנם/בתם למערך שיעורי התגבור
המסובסדים מוזמנים לפנות למחנך או להנהלה.

"בנות חב"ד"–ארגון מצוינות חסידית
לתלמידות הבוגרות
הארגון שם לו למטרה לעודד את בנות השלוחים הבוגרות
להצטיין ולהדר יותר בכל ענין חסידי  /יהודי מעבר למה
שהיו רגילות עד עתה .הארגון מיועד לתלמידותינו

הבוגרות הלומדות בכיתה ט' ,הזוכות להיות שותפות לפעולות הארגון יחד
עם כל תלמידות בתי הספר העל יסודיים ברחבי הארץ .הפעילות בארגון
מתקיימת בריכוזה של מחנכת כיתה ט' המ' קיילא וילהלם .ההשתתפות
בארגון נתונה להחלטת התלמידה והפעולות בארגון הינן ייחודיות ומהוות
מסגרת  .V.I.Pיוקרתית וייחודית לתלמידות המצטיינות.

'בת מלך נט'
פעילות 'בת מלך נט' המוצלחת תמשיך להתקיים מידי יום ראשון בריכוזה
של המ' רבקה וילנקין ובהדרכתן של תלמידותינו הבוגרות ,שממלאות
תפקידן נאמנה ומכינות פעילות חברתית חסידית מגוונת ומעניינת .אחוזי
הנוכחות הגבוהים בפעילות ביום החופשי מעידים על התרומה הרבה של
פעילות זו לבנות השלוחים.

ריכוז חברתי חסידי
תחום זה זוכה להשקעה רבה מצד
ההנהלה ,המרכזים החברתיים וצוות
המורים והמורות משתפים פעולה,
ובשילוב זרועות מצליחים ליצור
אווירה חסידית והווי חברתי פעיל
וייחודי לתלמידים/ות .אנו רואים
חשיבות עליונה בפיתוח הווי החסידי
והחברתי לילדי השלוחים ,אשר על
כן משקיעים בו שעות רבות של
מחשבה ,תכנון ופיתוח ,וכמובן משאבים רבים.

'אבות ובנים'
לאור ההצלחה בשנים עברו ,נמשיך לקיים את מפגשי 'אבות ובנים'.
אחוזי ההשתתפות הגבוהים ממפגש למפגש ,ועיניהם הבורקות של
התלמידים ,הוכיחו מעל לכל את חשיבות קיומם של מפגשים אלו ,ואת
רצונם העז של התלמידים ואבותיהם להיחשף לצורת הלמידה מקרוב,
ולחוות זאת בצוותא אחת לחודש.

הפסקת ספורט
כחלק מהניסיון והשאיפה לגלות תושייה ולמצוא פתרונות יצירתיים
לבעיית הישיבה הממושכת ליד המחשב ,ללא תזוזה .נפעיל השנה
'הפסקות ספורט' יזומות.

הספורט
הפסקות
בכיתת
תתקיימנה
'כינוס בנות' בימים
שני ורביעי בקביעות
משעה  12:00עד
 ,12:10כל תלמידות
'בית ספר נט' מוזמנות לפעילות ספורט
מהנה שתרענן ותמריץ לקראת המשך הלימוד.
בכיתת 'כינוס בנים' תתקים הפסקת ספורט בימים שני ורביעי משעה
 12:100עד  ,12:10כל תלמידי ה'חיידר נט' מוזמנים לפעילות ספורט מהנה
שתרענן ותמריץ לקראת המשך הלימוד.

טכנאי מחשבים-מענדי הולצמן
עם המעבר לתוכנה החדשה ,חשוב לנו להזכיר ,כי בכל התחום הטכני,
יעמוד לשירותכם הטכנאי מענדי הולצמן ,שישמח לסייע בכל תקלת
התחברות  /מיקרופון  /מצלמה וכו' ,וכן לקבלת הסבר כללי לתפעול
התוכנה .הטכנאי ישמח להתחבר ב'שליטה מרחוק' למחשבכם הביתי,
ולהסדיר כל תקלה בהקדם הכי אפשרי .ניתן לפנות לטכנאי בכל שעות
פעילות הבית ספר ,משעה  8:00בבוקר עד  3בצהרים .באמצעות פניה
ישירה מאתר האינטרנט הבית ספר:
http://www.betsefernet.com/main/default_os_prog_he.asp?sec
tion=parents&id=40363
או ישירות לנייד במספר . 0522203223 :

עדכונים חיים מכיתות בית הספר
דפי ה'בית ספר נט' ברשתות החברתיות ב'פייסבוק' וב'אינסטגרם'
מתעדכנים מידי שבוע בפעילויות המבורכות הנעשות בכיתות עצמן,
בתמונות מ'שיעורים חיים' בכיתות ,באירועים אטרקטיבים ובאפיזודות
מעניינות מתוך כותלי בית ספר נט.

כללי בית הספר
כדי להבטיח חוויית למידה חסידית ראויה בין "כותלי" בית ספרינו,
קיבצנו עבורכם מספר כללים חשובים שיסייעו בידכם לאפשר לילדיכם
למידה איכותית ,רצינית מתוך שמחה ורצון .בעזרת כללים אלו ,תיווכחו
לראות שניתן ללמוד ולהצליח גם כשהלימודים הינם וירטואלים ,גם
כאשר לומדים בשעון שונה מארץ ישראל ,וגם כאשר החברים לכיתה
מתגוררים במרחק טיסה.

סביבת למידה ואמצעי למידה:
סינון וחסימה
•אנו רואים חשיבות עליונה בהגנה על נפשם הטהורה של ילדיכם
היקרים ,ועל כן ,אנא וודאו שכל מחשב ממנו לומד בינכם ,יהיה מסונן
היטב ע"י חברות סינון אתרים מוכרות כמו רימון או כל חברה אחרת .כך
שבינכם יהיה מוגן הן בשעת הלימודים והן בשעות שלאחר הלימודים,
ואף אתם תוכלו להיות בשקט נפשי כאשר תדעו שהוא מוגן כראוי ויש
לו גישה אך ורק לתכנים ראויים.
•יש לדאוג לחדר לימוד קבוע
ממנו ילמד הילד מידי יום ביומו.
כאשר כל הציוד הנדרש לשימוש
בבית ספר נט  -ספרי הלימוד
הכתיבה
מכשירי
והמחברות,
והאביזרים הטכנולוגים נמצאים שם
באופן קבוע.
•חשוב לוודא ששולחן עבודה
במחשב הילד נקי ומסודר .באם
זה בלתי אפשרי ,לכל הפחות
דאגו שלא יהיו אלמנטים
הגורמים להסחת דעת.
•לתקשורת איכותית ,חשוב שפני התלמיד ייראו בבירור.
תאורה חזקה הנמצאת מאחורי התלמיד תגרום לפניו
להיות חשוכות .דאגו שמקור האור יאיר את פני התלמיד.

•הקפידו על הזמנים ודאגו שבינכם נכנס לכיתה  5דקות לפני תחילת
השיעור.
•יש לשמור על דממה מוחלטת בסביבת הלימוד של בינכם ,על מנת
לאפשר לו למידה מייטבית.
•עודדו את הילדים להיערך עם הציוד  /כלים  /אביזרים שהמורה מבקש
להצטייד עימם לצורך פעילות כיתתית.
•גם אם אזור הלימוד של בינכם יתלכלך או יהיה מבולגן לזמן מסוים ,זכרו
שזו הדרך שלו להיות לומד פעיל ושותף.
•במהלך ההפסקה ,המליצו לילדים על משחקי ספורט וירטואלי ,או פתחו
להם סרטון הדרכה לספורט .מה שבטוח ,דאגו שלא ימשיכו לשבת ליד
המחשב במהלך ההפסקה.

הסביבה הטכנית:
•דאגו לאספקה אינטרנטית מתאימה ,הכי מהירה
ויעילה שיש באפשרותכם.
•השתמשו במסכים רחבים.
•התלמיד יהיה מצויד באוזניות מיקרופון ומצלמה
תואמים ומעודכנים למחשב האישי.
•כשלומדים אונליין יש לפעמים איחור של כמה
שניות בין מה שנראה במסך לבין הקול הנשמע ,המתינו
 5שניות לפני שתרימו טלפון לטכנאי או לחבר.
•פלטפורמות שונות לא פועלות ב ,chromeיש לדאוג שילדך ישתמש
בפלטפורמה זהה ליתר חבריו בכיתה.

הקפדה על לוח זמנים
•את דפי הלימוד שיילמדו לאורך כל השבוע ,תקבלו בכל יום חמישי לתיבת
האי-מייל שלכם .עליכם להדפיס אותם ולהשתמש בהם ביום המיועד.
•אנא השתדלו שילדכם יתחבר לכיתה חמש דקות לפני תחילת השיעור.
כך נוכל להתגבר על תקלות טכניות בלתי צפויות ,ולהתחיל את השיעור
בדיוק בזמן.
•איחורים משבשים את מהלך השיעור ומפריעים לתלמידים ולמורה כאחד.
•יש לשמור על דממה מוחלטת בכיתת בית הספר הוירטואלי שבביתכם,
זאת בכדי לשמור על ריכוז מוחלט הנדרש מילדכם בשעת הלימוד
הוירטואלי

•יש לעודד את הילדים להכין את שיעורי הבית מדי יום.
•ההקפדה על הכללים תתרום לילדכם ולכיתה כולה.
•בגיליון הציונים יינתן ציון על הקפדה על זמנים והכנת שיעורי בית.
•מומלץ מאוד לדאוג שילדכם ישתתף בכל השיעורים על-מנת שיעמוד
בקצב הלימודים בכיתה וישלוט בחומר הנלמד.
•יש לקבוע את כל העיסוקים (כמו תור לרופא שיניים וכד') לפני או אחרי
שעות הלימודים.
•יש לעדכן מראש את המורה על כל היעדרות מתוכננת (כמו היעדרות
לרגל שמחה משפחתית).
•במקרה של היעדרות מופרזת ללא סיבה ,התלמיד לא יוכל להמשיך את
הלימודים בבית הספר.
•במקרה שילד צריך לעזוב מסיבה כלשהיא את בית הספר – יש לעדכן
את ההנהלה על כך .לא נוכל להחזיר תשלום על חיסורים.

תקשורת הורה-מורה
•אנו מעודדים את ההורים ליצור קשר עם המורה בכל עת .וכמובן כאשר
ישנו צורך חשוב הדורש דיון .כמו לדוגמא :מתן משוב על תפקוד של
התלמיד/ה ,מידת הצלחתו/ה לתקשר ,לעקוב ,להתאים את עצמו/ה לקצב
הפעילות ,הצלחות וקשיים.
•בכיתות א'  -ד' בסיום כל שיעור יישלח אימייל קצר מהמורה המכיל
סיכום קצר מהנלמד בשיעור והמשימות לשיעורי הבית .חשוב לעקוב אחר
אימיילים אלו ,וליצור קשר עם המורה במידה ופרט כל שהוא אינו ברור דיו.
•ניתן ליצור קשר עם המורים בתיבת האי-מייל האישית של כל מורה ,וכן
באמצעות מספר הטלפון האישי של המורה בשעות המתאימות לכך.
•חשוב להתחבר למספר הוואטסאפ של מחנך הכיתה ,על מנת
להפוך את התקשורת לזמינה
ומהירה יותר.
•אסיפות הורים אישית ,תתקיים
באמצעות הטלפון 2
פעמים בשנה בסיום
כל סימסטר ,השתתפות
ההורים באסיפות אלו הן

חובה לטובת ילדיכם.
•אסיפת הורים כללית תתקיים מיד אחרי החגים בכ"ח תשרי
לכל הורי התלמידים בכל כיתה וכיתה.
.
באסיפה יתעדכנו ההורים בתוכניות הלימודים ובהספקים הנדרשים,
יתואמו ציפיות וכו'.
•מפגשי 'אבות ובנים' יתקיימו
אחד לחודש בכיתת בנכם,
נוכחותכם במפגשים אלו חשובה
מאד לבנכם ולנו.

דוחות התקדמות
תעודות
יקבלו
•התלמידים
בסוף כל מחצית .בתעודה תינתן
הערכה על מאמציהם ,השתתפותם
והישגיהם הלימודיים.
•את התעודות ניתן לראות באתר הבית ,בהקלדת שם משתמש
וסיסמא אישית של הורי התלמיד.
•פעמיים בכל סמסטר תתקיימנה שיחות פרופיל כיתתיות אודות כל
תלמיד ותלמיד עם כל המורים המלמדים בכל כיתה .ממצאי האסיפה
יימסרו להורים באסיפת ההורים.

ציוד
•רשימת ספרי הלימוד מצו"ב בהמשך הקובץ .אנא דאגו להיערך
ולהזמין הספרים מראש ,ילד שיהיה מצויד כנדרש יצליח ויגיע להישגים
הנדרשים .את כל ספרי הלימוד ניתן להזמין במחירים מוזלים לשלוחים
מהוצאת הספרים 'חיש' עד לכ"ט תמוז.

תקשורת בין התלמידים
•אנו רואים חשיבות עליונה בחיבור ויצירת קשרים
חברתיים בין התלמידים לחבריהם .ופועלים ומעודדים
יצירת קשרים אלו במגוון האמצעים העומדים לרשותנו.
נודה לכם ההורים על דיווח וסיוע מהצד השני של המסך ,על
מנת שנוכל בכוחות משותפים להרחיב את מעגל הקשרים
של ילדכם.

•תלמיד/ה לא ישלח /יראה /ישמיע לחבריו במסגרת בית הספר תכנים
שאינם קשורים להווי הלימודי והחסידי של בית ספר נט .

משימות ומבחנים
שיעורי-בית
•שיעורי-בית הינם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים .המורים ישתדלו
לשמור על כמות סבירה של שיעורי בית ולא להעמיס על התלמידים יתר
על המידה .אנא וודאו ששיעורי הבית של ילדכם ייעשו בזמן.
•אנו מצפים מכם להתעניין בשיעורי הבית של ילדכם להשגיח ולבדוק
שיהיו מסודרים ומאורגנים .במדה ותתקלו בקשיים
במהלך הכנת שיעורי הבית עם הילד,
תמיד תוכלו ליצור קשר עם המורה.

היעדרות ממבחנים
•על התלמידים להקפיד על זמני הגשת
המשימות והמבחנים במידה ותלמיד
נאלץ להעדר ממבחן עליו ליידע את
המורה מראש .ובמקרה של היעדרות בלתי
צפויה על התלמיד לקבוע עם המורה מועד
ב' למבחן.
•אנו מצפים לשיתוף פעולה של ההורים
בכל הנוגע להחזרת מבחנים ודפי משימות
(באמצעות אי-מייל או וואטסאפ) באופן מיידי,
על מנת לאפשר למורה לפקח כראוי על קצב
ההתקדמות של התלמיד.

פעילות חברתית חסידית:
בבית ספרינו מושם דגש רב על כל ההווי החברתי והחסידי ,אנו
רואים חשיבות עליונה בתחום זה ,ומשקיעים משאבים רבים
למען חינוכם החסידי והחברתי של תלמידנו.
•פעילות חברתית מגוונת מתקיימת סביב מעגל השנה

היהודי והחסידי.

• 'מבצע תורה' שנתי ללימוד גמרא ,משנה ,תניא בעל פה ובעיון מתקיים
מידי שנה ,בכלל כיתות ה'חיידר נט'  .במבצע ניתן לצבור נקודות ופרסים
יקרי ערך.
•בכל ראש-חודש תתקיים פעילות קצרה לכבוד ראש חודש.
•בכל יום שישי שלפני שבת מברכים יתקיים כינוס שבת מברכים כללי
לכל תלמידי ה'בית ספר נט' וה'חיידר נט' בנפרד ..נודה לכל אב ואם
שיסכימו להשתתף בכינוסים מיוחדים אלו ולספר סיפור חסידי קצר או
רעיון חסידי.
•לקראת תאריכים חסידיים
מיוחדים ,ישתתפו הילדים במבצעי
ההכנה לימים החשובים.
•פעילות 'אבות ובנים' פעם
בחודש ,עם מחנך הכיתה .נוכחות כל
אב חשובה ביותר בכל המפגשים.
•בתאריך יום ההולדת של ילדיכם
יקדיש המורה  15דקות מהשיעור
להתוועדות יום הולדת הכוללת :
ברכות ,החלטה טובה וכו'.
•פעילות בת מלך נט מתקיימת מידי יום ראשון לכל בנות השלוחים
•ביומא דפגרא תתקיימנה התוועדויות חסידיות בכל כיתה.
•מסיבת סידור מיוחדת תיערך עבור תלמידי כיתה א' ,פרטים בנוגע
לתשלום ומועד האירוע יתפרסמו בעז"ה.
•מסיבת חומש תתקיים עבור תלמידי כיתה ב'.
•מסיבת בת מצווה תתקיים עבור תלמידות כיתה ו'.
•התוועדות בר מצוה מיוחדת תתקיים עבור תלמידי כיתה ז'.
•מסיבות סיום תתקיימנה עבור תלמידי כיתות ח'.
•מפגש 'חי' בכינוס השלוחים – לתלמידים וב'כינוס השלוחות' לתלמידות.
•מפגש חי עם המורה בארץ ישראל בתאריכי החופשה האישית של כל ילד.

•ועוד פעילויות חברתיות רבות היוצרות קשרים הדוקים בין התלמידים,
ומעודדות אותם ליצירת קשרי ידידות עם חבריהם מעבר לשעות הלימודים.

צוות ה'בית ספר נט'
מנכ"ל
הרב גדליה שם טוב

וועד ההנהלה הכללי
הרב בערל גולדמן שליח בגינזוויל ,פלורידה
הרב יוסף יצחק גורביץ ,שליח ומשפיע ראשי בישיבת "תומכי תמימים"
מגדל העמק
הרב יוסף יצחק גרונר ,שליח בסאוט קרוליינה
הרב יוסף יצחק גרינברג ,שליח באינקורג' ,אלסקה
הרב יצחק וולף ,שליח ומנהל 'חדר ליובאוויטש' שיקגו
הרב דוד חסדן ,שליח ומנהל בית ספר 'תורה אקדמי' יוהנסבורג
הרב שמואל לו ,שליח ומנהל חינוכי בבתי ספר ליובאוויטש לונדון

מנהלת
גב' חוי קסטל

מנהל ה'חיידר נט'
הרב מענדי סופר

סגנית מנהלת
המורה נחמה דינה זוהר

טכנאי
ר' מענדי הולצמן

לוח אירועים וחופשות ה'תשפ"ב
תאריך עברי

תאריך לועזי

יום

אירוע

ט"ז אלול

 24באוגוסט

היום הראשון ללימודים

חמישי *

יי"ח אלול

 26באוגוסט

ראש-השנה

שני -רביעי

כ"ט אלול -ב' תשרי

 06-08בספטמבר

חזרה ללימודים

חמישי

ג' תשרי

 09בספטמבר

יום כיפור

רביעי -חמישי

ט'-י' תשרי

 15-16בספטמבר

חזרה ללימודים

שישי

י"א תשרי

 17בספטמבר

סוכות

שני -שלישי

י"ד  -כ"ג תשרי

 29 20-בספטמבר

חזרה לבית הספר

רביעי

כ"ד תשרי

 30בספטמבר

אסיפת הורים כללית

שני -רביעי

כ"ח  -ל' תשרי

 04-06באוקטובר

מעבר לשעון חורף

ראשון

כ"ה חשוון

 31באוקטובר

חנוכה

שלישי -שני

כ"ו כסלו -ב' טבת

 30בנובמבר 06 -בדצמבר

חזרה ללימודים

שלישי

ג' טבת

 07בדצמבר

אסיפת הורים פרטית

ראשון -רביעי

ט"ו  -י"ח טבת

 19-22בדצמבר

תעודות מחצית א'

שישי

כ"ו שבט

 28בינואר

פורים

רביעי -חמישי

י"ג -י"ד אדר ב'

 16-17במרץ

חזרה ללימודים

שישי

ט"ו אדר ב'

 18במרץ

מעבר לשעון קיץ

שישי

כ"ב אדר ב'

 25במרץ

פסח

חמישי -שישי

ו' – כ"ב ניסן

 07-22באפריל

התוועדויות י'א ניסן

שלישי

י"א ניסן

 12באפריל

חזרה לבית הספר

ראשון **

כ"ג ניסן

 24באפריל

אסיפת הורים פרטית

ראשון  -רביעי

ט"ו -י"ז באייר

 16-18במאי

תהלוכת ל"ג בעומר

חמישי 10:00 – 11:00

י"ח אייר

 19במאי

שבועות

ראשון  -שני

ה'-ז' סיון

 05-06ביוני

חזרה לבית הספר

שלישי

ח' סיון

 07ביוני

י"ח סיוון

 17ביוני

מפגש היערכות לכיתה א' שלישי

חלוקת תעודות מחצית ב' שישי

*יום חמישי י"ח אלול  -היום הראשון ללימודים עד השעה 13:00
**  -חזרה ביום ראשון אך ורק לכיתות הלומדות בקביעות בימי ראשון ,כיתות ה'  -ח' בנים.

מערכת שעות חיידר נט
הלימודים מתקיימים ימי שני – שישי
כיתות ה' ,ו' ,ז' ,ח' לומדים בימי ראשון משעה  10:00עד 1:00
ביום שישי יום הלימודים מסתיים בשעה 11:45
שעה/
כיתה
8:00-8:45
8:45-9:00
9:00-9:45
9:4510:00
10:0010:45
10:4511:00
11:0011:45
11:4512:15
12:151:00
1:00-1:15
1:15-2:00
2:002:15
2:153:00
3:00

גן
גן
טרום
חובה
חובה

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

-

-

-

-

-

-

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

-

-

-

-

-

-

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

-

-

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

-

-

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

-

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

-

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

-

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

-

יום נעים! הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה
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שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 4

שיעור 4

שיעור 4

שיעור 4

הפסקה

יום
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הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

שיעור 2

שיעור4

שיעור 4
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שיעור 5

שיעור 5

יום נעים!

יום
נעים!

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

שיעור 5

שיעור 6

שיעור 6

שיעור 6

שיעור 6

יום
נעים!

יום
נעים!

יום
נעים!

יום
נעים!

יום
נעים!

השעות המופיעות בטבלה מתייחסות לשעון ישראל הן בקיץ והן בחורף.

מערכת שעות בית ספר נט
הלימודים מתקיימים ימי שני – שישי
ביום שישי יום הלימודים מסתיים בשעה 11:45
שעה/
כיתה
9:009:45
9:4510:00
10:0010:45
10:4511:00
11:0011:45
11:4512:15
12:151:00
1:001:15
1:152:00
2:002:15
2:153:00
3:00

גן
גן
טרום
חובה
חובה

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ז'

ח'

ט'

-

-

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

תפילה

-

-
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הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה
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-
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שיעור 1
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שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

שיעור 1

-

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

-

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 2

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

-

יום
נעים!

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

שיעור 1

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 3

שיעור 4

שיעור 4

שיעור 4

שיעור 4

שיעור 4

הפסקה

יום
נעים!

יום
נעים!

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

שיעור 2

שיעור4

שיעור 4

שיעור 5

שיעור 5

שיעור 5

שיעור 5

שיעור 5

יום
נעים!

יום
נעים!

יום
נעים!

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

שיעור 6

שיעור 6

שיעור 6

שיעור 6

שיעור 6

יום
נעים!

יום
נעים!

יום
נעים!

יום
נעים!

יום
נעים!

השעות המופיעות בטבלה מתייחסות לשעון ישראל הן בקיץ והן בחורף.

