ב"ה חודש אדר

בימים הקרובים ,לקראת חג הפורים ,נשתף אתכם הבוגרים בהכתרות שהעלתם אתם ,מכל השנים.
הגיעו לידינו מספר הכתרות.
נשמח להוסיף לארכיון האתר כמה שיותר הכתרות מכל השנים.
יש לכם את סרט ההכתרה שלכם צרו איתנו קשר(:

שבתות מחזור
בחודש האחרון התקיימו מספר שבתות מחזור לחלק מהמחזורים.
ב"ה הבוגרים נהנו בשבת ,הייתה אווירה טובה והשבת לוותה ע"י הרמים וצוות
ההדרכה.
לצפייה
בתמונות

תורת המידות בתורת ארץ ישראל
הבטחנו!
והנה זה קורה(:
סדרת שיעורים ראשונה מסוגה עלתה לאוויר.
תורת המידות לאור תורת ארץ ישראל ,מפי ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק
סבתו שליט"א.
מוזמנים לצפות ולהנות!
לצפייה

חודש המשפט העברי
בחודש האחרון צוין 'חודש המשפט העברי'.
בית הדין שעלי ידי הישיבה בראשות הרב ישועה רטבי שליט"א פועל רבות ומוציא
פסקים רבים.

בחודש האחרון צוין 'חודש המשפט העברי'.
בית הדין שעלי ידי הישיבה בראשות הרב ישועה רטבי שליט"א פועל רבות ומוציא
פסקים רבים.
במהלך החודש הועברו שיחות ע"י הרב רטבי והרב יצחק סבתו רה"י הגבוהה.

מזל טוב!!!
ברכות לבוגר הישיבה ,ראש ישיבת רמת השרון הרב ראובן ששון על לידת התאומים.
משפחת הישיבה מברכת ומאחלת אור ושפע ,ברכה והצלחה .אמן.

זוכרים את הרב זאב קרוב
בחודש האחרון הלך לעולמו הרב זאב קרוב זצ"ל.
הרב קרוב לימד בישיבה ורבים הם מתלמידיו.
הרב יצחק סבתו ,רה"י הישיבה הגבוהה נשא דברי זיכרון והספד.
לצפייה

יום גוש קטיף

הרקדת ר"ח אדר כמיטב המסורת

כחלק מהפעילות הנרחבת בישיבה ב'יום גוש קטיף',
יצרות תלמידי החמישית מיצג מיוחד לזכר הישובים שנעקרו.
כנסו וצפו

חודש אדר התחיל ,ואיתו אירועי פורים.
כמיטב המסורת תלמידי השמינית פתחו את אירועי פורים
בהרקדה ישיבתית שמחה ותוססת

צפו בתמונות

צפו בתמונות

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(:...

