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במייל 
לחצו כאן
ב"ה חודש אב

אנחנו כבר באמצע .זה הזמן
להצטרף!
הבטחנו ...ואנחנו לא מפסיקים לרגע....
סדרת לימוד משניות בפרקי אבות עם מרן
רה"י הרב סבתו.
צפו בסרטון האחרון של הרב על פרק א '
משנה ז' מהשבוע האחרון ועקבו אחרינו
בערוץ היוטיוב...
לצפייה

מידות! ב 2דק'!!
הצטרפו אלינו לצפייה בסדרה מיוחדת של
ראש הישיבה הגבוהה הרב יצחק סבתו.
הרב יצחק ,ראש מכון 'והלכת בדרכיו'
מעמיק בתורת המידות על פי תורת ארץ
ישראל.
לאחרונה התחלנו בסדרה חדשה של
סרטונים באורך של  2דק' בהם הרב מסביר
על מידה מסויימת.
הצטרפו לערוץ היוטיוב שלנו וצפו בסדרה
המיוחדת.
לצפייה

רואים את הפירות של
הישיבה בכל רחבי הארץ!
ביקור מיוחד נערך החודש .יו"ר הכנסת
בא לבקר בישיבה.
הפעילות שלכם היא משמעותית.
ורואים את הפירות בכל רחבי הארץ! יש
פה פשוט נווה במדבר .אין דברים
כאלה! היה שווה לבוא.
במהלך הביקור סיירו בבניין הישיבה
החדש .והרב העניק לו את סדרת
הספרים "ותשאני רוח"
לצפייה

מסיבת סיום לתלמידי
השמינית .בהצלחה!
כבכל שנה התקיימה בישיבה מסיבת
הסיום המסורתית.
מוזמנים לצפות בשיר המיוחד שחיבר
להם מרן ראש הישיבה הרב שבתי
סבתו..
לצפות ולהתגעגע...

מוזמנים לצפות בשיר המיוחד שחיבר
להם מרן ראש הישיבה הרב שבתי
סבתו..
לצפות ולהתגעגע...
לצפייה

לא נפרדים מהישיבה!
עשרות תלמידים מהישיבה התיכונית
החליטו לאחר סיום הלימודים שקשה
עליהם הפרידה מהישיבה ובחרו כמנהג
המסורת בישיבה לבוא ל"ישיבת בין
הזמנים" ופשוט ללמוד ולשקוד על
התורה למשך מספר שבועות נוספים
לקריאה

מכוונות גבוה!
הרב יצחק סבתו במאמר בעלון 'עולם
קטן' על חשיבות הישיבות הגבוהות.
קריאה מהנה(:
לקריאה

החופש הגדול הגיע ואיתו
הפתעה קטנה
מוזמנים להיכנס ולהוריד את הלוח
חופש המיוחד שלנו.
חופש מהנה וקיץ בריא!
להורדה

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.
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