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 ח"תשע'ה לשנת הלימודים סדר הזמנים
School Year Schedule 5778 

 הורים יקרים

 הבעל"ט. חלפניכם לוח זמנים של סדר הישיבה לשנת הלימודים ה'תשע"

את כרטיס הטיסה באופן . מסיבה זאת, הנהלת הישיבה מבקשת לסדר בדיוקסדר הישיבה מתחיל בזמן הרשום 
ארבע שעות, לכן קבענו שעה שבה -. היות והנסיעה משדה התעופה לצפת אורכת כשלושהמדויקיםשיתאים לזמנים 

 לת הסדר בבוקר.יכל הבחורים צריכים כבר לנחות בארץ, כדי שיוכלו להספיק להגיע לישיבה, להתארגן ולנוח לפני תח

 קניית הכרטיס. לפנייש לקבל את אישור ההנהלה  – באם יש צורך ובקשה מיוחדת לשנות את זמני הנסיעות
 לפניבמקרה שהתלמיד צריך לחזור לביתו מפני שמחה משפחתית וכדו', נא לקבל את אישור הנהלת הישיבה  ,כמו"כ

 קניית הכרטיס.

 ושעת סוף הזמןתאריך  תאריך ושעת תחלת הזמן לארץתאריך ושעת הגעה  

 3:00עד השעה  –א' אלול , רביעייום  אלול
 *אחה"צ

 9:00בשעה  –' אלול ב, ום חמישיי
 בבוקר, תפלת שחרית

בשעה  – , תשע"ח, ז' תשריום רביעיי
 אחרי תפלת שחרית, 9:30

עד השעה  – תשרי כ"ט, יום חמישי חורף
 *אחה"צ 3:00

 – מרחשוןתשרי, אדר"ח ' ל, ום ששיי
 בבוקר, תפלת שחרית 9:00בשעה 

אחרי , 9:30בשעה  – ' ניסןב, ום ראשוןי
 תפלת שחרית

 3:00עד השעה  – ניסן כ"ז, יום חמישי קיץ
 *אחה"צ

 9:00בשעה  – ניסן כ"חיום ששי, 
 בבוקר, תפלת שחרית

, 9:30בשעה  – אב-מנחם י"א, ום שניי
 אחרי תפלת שחרית

 

 אחה"צ. 5:00תסודר הסעה משדה התעופה לצפת, בשעה  בעז"ה( **
 

 

Dear parents 

Seder begins at the exact written time. The hanhalah asks that you please make sure to 

book the tickets in a way that would fit with these exact times. Being that the trip from the 

airport to Tzfas takes up to 3-4 hours, we therefore set a time in which bochurim must have 

already landed in Israel, in order for there to be enough time to reach yeshiva, settle in and 

rest up before seder begins the next morning. 

If there is a special reason to change the time, please consult with the hanhalah before 

purchasing the ticket. In the case a talmid needs to come back home for a simcha etc., please 

consult with the hanhalah before purchasing the ticket. 

Date & Time the Zman Ends Date & Time the Zman Begins Date & Time of Arrival to Israel  

Wednesday, September 27th – 

9:30am, after shacharis 

Thursday, August 24th – 9:00am 

for shacharis 

Wednesday, August 23rd – by 

3:00pm* 

Elul 

Sunday, March 18th, 2018 – 

9:30am, after shacharis 

Friday, October 20th – 9:00am 

for shacharis 

Thursday, October 19th – by 

3:00pm* 

Winter 

Monday, July 23rd – 9:30am, 

after shacharis 

Friday, April 13th – 9:00am for 

shacharis 

Thursday, April 12th – by 

3:00pm* 

Summer 

 

*) There will IY”H be a bus leaving from the airport to yeshiva at 5:00pm. 


