ב"ה חודש ניסן

חגגנו חודש אדר שמח במיוחד
חודש אדר הסתיים לו ,וכמו בכל שנה חודש אדר היה שמח וגדוש באירועים.
מוזמנים להיכנס ולצפות באירועים של הישיבה התיכונית והגבוהה,
לחזור לרגעים גדולים שלכם כתלמידים בישיבה!
לצפייה
בתמונות

מירוץ יהלום ה6
בחודש האחרון  ,בין שלל האירועים קיימו התלמידים את מירוץ יהלום
ע"ש רב"ט נתנאל יהלומי הי"ד בוגר הישיבה )מחזור י"ח(.
כ 500תלמידים ,חברים בוגרים וחיילים השתתפו במירוץ .את המרוץ חתם
טקס מכובד בהשתתפות מרן רה"י הרב סבתו ,מנכ"ל משרד רה"מ מר אלי
גרונר ,משפחת יהלומי וקציני היחידה.
לצפייה
בתמונות

יום עיון בישיבה הגבוהה לקראת חג הפסח!
כבכל שנה ,מתקיים יום העיון המסורתי לקראת היציאה לחופשת בין הזמנים.
מיטב הרבנים מגיעים למסור שיעורים בהלכה ובהגות ,באגדה ומוסר לחג
הפסח.
השנה ,התקיים פאנל מיוחד לתלמידי הישיבה בנושא 'תרבות הפנאי
ביהדות'.
מוזמנים לצפות בתמונות מן היום עיון וכן לצפות בשיעורים!
לצפייה
בתמונות

מוזמנים לצפות בתמונות מן היום עיון וכן לצפות בשיעורים!
לצפייה
בתמונות

ברכות לבוגרנו האהוב אלעד מוקדס!
ברכות לבוגרנו האהוב אלעד מוקדס על זכייתו במקום הראשון בתחרות סרטי
הגמר
של בית הספר לקולנוע היהודי 'תורת החיים'.
מברכים אותך שתמשיך לפרוץ ,והצלחה בכל מעשי ידיך!

מוזמנים לצפות בשיעורים שהועברו בישיבה ולהתמלאות בחידושי תורה וכוח
רוחני לחג הפסח...
מוזמנים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב ולצפות בסרטונים קצרים של מיטב הרבנים!
הרב שבתי סבתו

הרב יצחק סבתו

הרב דוד פוטש

בדיקת חמץ והשבתתו

ארבעת הבנים שבנו

הכנה ייחודית לליל סדר
שלא תשכחו

לצפייה

לצפייה

לצפייה

הרב יעקב כץ

הרב מיכי יוספי

הרב מרדכי שיינברגר

סימני ליל הסדר

הכנה לחירות

הכנה רוחנית לפסח

לצפייה

לצפייה

לצפייה

הרב גיורא ברנר

הרב ראובן פיירמן

הרב חן חלמיש

כרפס פחות מכזית?!

בכל דור ודור עומדים עלינו
לכלותינו

חירות ,הקדמה לעולת
ראייה לפסח

כרפס פחות מכזית?!
לצפייה

בכל דור ודור עומדים עלינו
לכלותינו

חירות ,הקדמה לעולת
ראייה לפסח

לצפייה

לצפייה

בוגרים יקרים ואהובים!
|| 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.

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

