
 לוח זמנים היתשע״ח-ט'
 התחלת זמן הלימודים,

 יום ב׳ ב׳ אלול, 12:45 על התלמידים המתאסכנים בפנימי׳ להגיע לא יאוחר משעה 12:00
SEDER BEGINS AUGUST 13 AT 12:45 I’M. STUDENTS STAYING IN 

THE DORM ARRIVE BY 12:00 I’M 

 סוף הזמן: מוצאי יוהכ״פ
SEDER ENDS MOTZEI YOM KIPPUR SEPTEMBER 19 

 התחלת זמן הלימודים
 יום ב׳ כ״ט תשרי, על התלמידים להגיע לא יאוחר משעה 2:45 אחה״צ.

AFTER SIMCHAT TORAH 
SEDER BEGINS OCT. 08 2:45 

PM 
 חנוכה

 רשות לנסוע מיום ד׳ כ״ז כסלו אחרי 7:00 בערב ועליהם לחזור לישיבה
 ביום ג׳ ג׳ טבת לא יאוחר משעה 12:00 בצהריים

 
CHANUKA BREAK DEC. 05, AFTER 7:00. SEDER RESUMES DEC. I I 

AT  

PM 12:00 

 
please note   that those traveling back from NY should take the early 
morning flight so they can daven shachris in Toronto. 

 סיום הזמן לפני פסח,
 יום ד׳ ה׳ ניסן אחרי שחרית

PESACH BREAK APRIL 10 AFTER SHACHRIS 

 התחלת הזמן לאחרי פסח,
 יום ה׳ כ״ז ניסן על התלמידים להגיע לא יאוחר משעה 2:45 אחה״צ

SEDER BEGINS MAY 02, 2:45 PM 

 סיום זמן הרגיל,
 יום ה׳ בדר״ח תמוז אחרי מנחה

END OF REGULAR ZMAN, JULY   04, AFTER MINCHA 

 המשך הישיבה בקיץ,
 ט׳ תמוז am 9:00 עד י״ד באב אחרי שחרית

SUMMER SEDER FROM JULY 12, 9:00 AM TILL AUGUST 15,10:00 AM 

 והננו להזכיר שישיבת קיץ הוא חלק בלתי נפרד מסדר הישיבה דכל השנה
 ותמים שבא להישיבה פי׳ שמתחייב להיות בישיבה עד לאחר זמן הישיבה

 בקיץ



THE SUMMER YESH1VA IS PART OF SEDER AND IS 
MANDATORY TO ATTEND AS PART OF THE 
SCHOOL YEAR 

 שבת אבות ובנים פרשת תצוה יא׳ אד״ר
 לוח השבתות

 בהם יותן רשות לנסוע מהישיבה (עש״ק לאחרי מבצעים ולחזור לישיבה
 מוצאי ש״ק) ע״מ לישאר בטאראנטא:

 פרשת תולדות, פרשת ויקרא, פרשת נשא.
Please keep this LUACH handy for all your sons travel 

arrangements. The Yeshiva requires that your sons travel plans 
coincide with this calendar. No other travel plans will be 

allowed unless  
arrangements were made with Rabbi Oster before tickets are 
purchased. On a day that reshus is given to leave in the morning, 
in general no travel will be allowed the prior evening. 
Please remember airline fares may be cheaper a little earlier or 
later then the Yeshiva schedule. This is your chance to impress 
upon your son the importance of Torah, and its rightful 
superiority over money 


