
בס“ד

כל מה ש  לא ידעתם
פרטים חשוביםוחשוב שתדעו על

ו “ ע ש ת ת  י נ כ ו ת אולי

תלמוד תורה
מעלין בקודש

להרשמה, שאלות וברורים
052-6071430 | 02-9409141 

rivkaayzen@gmail.com 

תלמוד תורה
מעלין בקודש

תלמוד תורה

מעלין בקודששבות רחל

שבות 

עלות לחודש:  •
₪75 ילד ראשון   
₪70 ילד שני   
₪65 ילד שלישי   
₪60 ילד רביעי   

מחיר הכרות לחודש ראשון ₪40   ילדי גן  3   

הזמנים נקבעו בהתאם לאפשרות המלמדות/ים   •
ולמערכת השעות של בתי הספר, אך במידה וישנה בעיה 

- נא לעדכן וננסה לבדוק אפשרות לשינוי.

נושאי הלימוד נקבעו ע“י ועדת ההגוי הת“ת, ומיועדים   •
לטווח ארוך. 

ילד שמגיע בחודש הראשון ל-6 שיעורים לפחות ייחשב   •
כרשום בת“ת.

ניתן לבטל הרשמה עד תחילת חודש טבת )חנוכה(   •

החודש הראשון מהווה בדיקת נוכחות מספיקה לקבוצה,   •
על פי הביקוש תמשיך או תיסגר הקבוצה.

מצפים לראות את כולם!    
רבקה איזנהמר וועדת הת“ת
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הלימוד בתלמוד תורה מעלין בקודש, הינו לימוד תורה   •
שהוא חוויה, תוך המחשת הנלמד ע"י הפעלות מגוונות.
כל שיעור מתחיל בפתיחה משותפת המתאימה לגיל   •
הילדים: פרקי תהילים  | 12 הפסוקים | תפילת מנחה | 

סדר פרשיות השבוע במנגינה | שינון משניות וכד'
בסוף כל שיעור מקבלים הילדים משהו טעים - בבחינת   •

'והערב נא'...
לעידוד התמדה, הגעה בזמן והתנהגות מתאימה,   •

מתקיימים במשך השנה מבצעים נושאי פרסים 
מכובדים ונחמדים.

בכל ראש חודש מתקיימת מסיבת ר"ח בשיתוף רב   •
היישוב ועם כיבוד שהילדים מביאים

לקראת חגים מתקיימת פעילות משותפת של כלל ילדי   •
התלמוד תורה והיישוב )בנים ובנות בנפרד(

צ'ופרים קבוצתיים מחולקים לכבוד סיומי מסכת |   •
פרקים | נושאים.

צוות חם, 
מסור 

ומשקיע

גיבוש 
קבוצת 
בני הגיל

תוספת 
לימוד תורה 

ביישוב

מפגש
על בסיס 
ערכי, תורני

כל היתרונות

 “לעולם לא היה לי בעולם הדר אלא העוללים
שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז )תהלים ח(

ואני מתהדר בהם כמה דתימא
ברוב עם הדרת מלך )משלי יד(”

מדרש במדבר רבה פרשה ט פסקה ז



שם המלמדתנושא הלימודמקוםשעהימי הלימוד

שני, חמישיגן
שלישי, רביעי

הודיה פיינשטטפרשת שבועחדר ימין מועדון15:00
אביה גמליאל

ליאת עזראהלכה ומועדיםחדר שמאל מועדון 14:45שלישי, חמישיא-ב

שחף לב-הרפרקי אבותחדר שמאל מועדון14:45שני, רביעי ג-ד

רחל עדןגדולי ישראלאולם מועדון14:45שני, שלישיה

שם המלמדנושא הלימודמקוםשעהימי הלימוד

שני, רביעיגן 
שלישי, חמישי

16:00

חדר שמאל מועדון

יוסף טשרנפסקי*פרשת שבוע
אהרן האס**

אהרן האס**פרקי אבות16:45שלישי, חמישיא-ב

יוסף טשרנפסקי*ספר שמואל 16:45שני, רביעיג-ד

ּבנֹות

ּבִנים

תלמוד תורה

מעלין בקודששבות רחל

ו “ ע ש ת ת  י נ כ ו ת

“מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. זהו תשובה על מה שפחד משה 
שישרפו אותו בהבל שבפיהם, והעוללים ויונקים הוא תשובה 

על זה, כי הבל שלהם גם כן הבל שאין בו חטא. 
ואמר למען צורריך להשבית אויב ומתנקם, כמו שאמרו רז“ל 

)שבת קיט, ב( שתינוקות של בית רבן מבטלין הגזירות. 

ודורשי רשומות נתנו סימן, ולשון רכה ‘תשבר גרם‘ 
ראשי-תיבות: תינוקות של בית רבן גזירות רעות מבטלין“

הרב יוסף אלנקווה

תלמידות מדרשת בינת

* תושב שילה  | ** תושב מעלה לבונה

שבות 

ביום שלישי ל‘ בתשרי )13.10.15(

בשעה 16:00 במועדון

הצגה מרתקת: תפילתו של שואב המים
ארוע

פתיחת 
שנה


