ב"ה ראש חודש שבט

בוגרים יקרים ואהובים!
| ב"ה וזכינו לשמור על קשר בשנה האחרונה ,ובזמן האחרון אנו זוכים להדק את הקשר עם עוד
ועוד בוגרים.
בין שלל הפעילויות שנעשות למענכם הבוגרים ,חשוב לנו לעדכן ולשתף אתכם במייל אחת
לחודש.
במייל זה נעדכן על הפעילויות השוטפות שקיימות בישיבה ,נתרפק על זכרונות ,על הדברים
שכולנו אהבנו ונזכור.
מיזמים חשובים ופרטים לקראת אירועים שייערכו לבוגרים יישלחו במייל זה.
|| אם תשימו לב ,המייל הנוכחי מגיע אליכם למייל לתיקיית 'קידומי מכירות' או תיקיה דומה.
חשוב לנו לעדכן אתכם ושתהיו שותפים מלאים איתנו.
חשוב לנו שאת המיילים שלנו תקבלו ישירות לתא 'דואר נכנס'.
איך עושים את זה? פשוט וקל .גוררים את המייל מתוך תיקיית 'קידומי מכירות' אל תקיית 'ראשי',
וכשלאחר מכן יופיע חלון המאפשר לאשר את הפעולה אוטומטית בפעמים הבאות לאשר אותו.

אתר הבית של הישיבה

דף הפייסבוק החדש שלנו

בחנוכה חנכנו את האתר החדש של הישיבה.
באתר מאות שיעורים ,סרטונים ודברי תורה .גלריות וארכיונים.
דף מיוחד לבית הדין לענייני ממונות ,מידע על פעילויות הישיבה בעבר
ובהווה.
מוזמנים להיכנס ולצפות בשיעורים ,להנות ולהיזכר(:

לאחרונה עלה לאוויר דף הפייסבוק של הישיבה.
סרטוני דברי תורה ,סדרות של שיעורים ,עדכונים תמונות וסרטונים.
מוזמנים לתת לייק ולשתף(:

ערוץ היוטיוב שלנו
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בערוץ היוטיוב שלנו תוכלו להתעדכן מפעם לפעם על סרטונים
מיוחדים שעלו ,קליפים לאירועים ,מעגל השנה ועוד הפתעות רבות
ומיוחדות!
מוזמנים להירשם לערוץ(:

פורצים החוצה.
בעז"ה פעם בשבועיים בפינה מיוחדת יעלה סרטון לאתר החדשות
לקראת השבת .סרטון קצר ומיוחד של דבר תורה לכבוד השבת.

בקרוב ממש!!
מידי יום שלישי סרטון קצרצר של הרב יצחק סבתו בנושא המידות.
ובהמשך:
הרב שבתי סבתו פרקי אבות
הרב דוד פוטש זוגיות ומשפחה
הרב ישועה רטבי דיני ממונות בחיי היום יום.

סיום הש"ס בהשתתפות הרב עמאר

מיצג השואה

צפו בתמונות מסיום הש"ס בהשתתפות הרב שלמה עמאר
שליט"א .כמיטב המסורת(:

צפו בתמונות ממיצג השואה שנערך ע"י תלמידי השמינית.

להצטרפות לתפוצה של דברי תורה ושיעורים מיוחדים בוואטצאפ או במייל 
לחצו כאן
להתראות בחודש הבא(:...

