
דבר המנהל

ביותר  והנח  גבולות. אמת, הקל  לו  יציבו  וחינוכו של הילד, שההורים  חשוב מאד לבריאות נפשו 
לאותו רגע הוא לומר לילד : "כן". להרשות לו הכל, להרעיף עליו פינוקים ומותרות. לצרוך למענו 
מוצרים מיותרים הגורמים להנאה זמנית. אך מאחר ועולמנו עולם של הגבלות וגבולות הוא, עולם 
של מחירים ותמורות, אין זה כדאי, לטווח הארוך, להרגיל את הילד לאשליה שאת כל אשר יש כאן 

יקבל תמיד בקלות.
מתנה גדולה יש ביכולתנו להעניק לילדינו והיא ללמדו לשמוע גם את ה"לא". הוא חייב להתוודע 
לעובדה הבסיסית שבחיים יש סף צריכה, יש גבול שאומר "די" וחייבים לספוג מדי פעם גם "לא". 
היכולת לדחות סיפוקים היא תכונה חיונית במיוחד, והיא נרכשת כבר מגיל צעיר. ילדים השומעים 

מההורים "לא", ילמדו לומר גם לעצמם "לא". הם יראו ששום אסון לא ארע, לא מתמוטטים מכך, 
לא נגמרים מזה. אפשר לעמוד בזה בכבוד ואפילו בשמחה וכמו שהאדמו"ר מוהרא"ש זצ"ל כותב 
ב"אוצר חינוך הילדים" בקונטרס "חינוך טוב" : "כבר מגיל קטנות לבחון את דרישות הילד בזכוכית 
מגדלת, ולעמוד איתנים כנגד דרישותיו השליליות, וכאשר רואים שישנם דברים המזיקים לו, אסור 
להיכנע, אלא לומר לו : לא תקבל את הדבר, כי איננו בריא בעבורך וכו' וכו', וכן כשמבקשים מהילד 

לבצע איזו מטלה, עליו לבצעה, ואם לא – לא יקבל את הפרס וכו', עיין שם.

בברכת רוב נחת דקדושה! המנהל רפאל מימוני
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עדכון על הנעשה בתלמוד תורה

זצוק"ל.  הצדיק  לכבוד  גדול  כנס  התקיים  שבט  י"ז  רביעי  ביום  זצוק"ל-  מוהרא"ש  אדמו"ר  הילולת  א. 
לתלמידים  והודגש  הועבר  וכן  הצדיק,  על  מרגשים  וסרטונים  מצגות  לתלמידים  הוצגו  הכנס  במעמד 
מהי דרכו של הצדיק, ומה היה רוצה מהתלמידים שלנו. שרנו שירים הקשורים להילולת הצדיק, אמרנו 
סעיפים מספר המידות בע"פ כרצונו של הצדיק. המלמדים והתלמידים יצאו מחוזקים ונרגשים מהכנס 
המיוחד. כמו כן זכינו לערוך סעודת מצוה בשרית, והתלמידים קיבלו מנה מכובדת לכבוד הארוע.  ישר 

כח לרבנים ולתלמידים!

ב. ביקור בן האדמו"ר זצוק"ל הרב נחמן אלכסנדר זושא שליט"א בתלמוד תורה - ביום חמישי יח' שבט זכינו 
שביקר בתלמוד התורה שלנו הרב נחמן שליט"א בן האדמו"ר זצוק"ל. המנהל פרש בפניו את התקדמות 
התלמוד תורה בתקופה האחרונה, ולאחר מכן ביקר בן האדמו"ר שליט"א בכל הכיתות ובגני המכינות, 
התרשם מאד מעבודת המלמדים והתנהגות התלמידים, ובירכם שיגדלו צדיקים ויראי ה', ושמוהרא"ש 

זצוק"ל ירווה מהם נחת.

ג. ט"ו בשבט - קיימנו מסיבות טו' בשבט כיתתיות כשהדגש על ברכות ועניית אמן, תוך כדי סיפורים 
ומדרשי חז"ל בשבחו וגדולתו של יום מיוחד זה. גם בגני המכינות התקיימו מסיבות ט"ו בשבט מושקעות, 
ובמכינה א' של הר' נחום יוסף נ"י אף נטעו עץ קלמנטינות לכבוד טו' בשבט, ובימים הקרובים עובדים על 

הקמת גינה יפה הכוללת פרחים ועוד.

ד. מסיבות סיום - חומש בראשית בכיתה ב' - התקיימה מסיבה יפה על סיום חומש בראשית בכיתתו 
של הר' נתן קרוץ נ"י, והר' שילה שלמה נ", הר' ועקנין שליט"א - אחראי למידה, והמנהל שליט"א נכנסו 
למסיבה ודיברו מגודל מעלת לימוד התורה הקדושה, והזכות לסיים חומש שלם מתוכה, וכפי שמוהרא"ש 
זצ"ל היה מדבר עמנו הרבה על מעלת לימוד חומש, ואמר בדרשותיו" אפילו פסוק חומש אחד" איזה 
זכות זו! סיום פרשת נשא, ופרק ו' מסכת שבת -  בכיתה ה'1- של הר' משולם מדר זכו לסיים את פרשת 
ו' במסכת שבת. הרב אירגן עם התלמידים סעודת  פרק  וכן סיימו את  נשא בחומש במדבר בעיון רב, 
מצווה חלבית לכבוד התורה ולומדיה. כאן המקום לברך את תלמידי הכיתות ואת הרבנים שליט"א על 

השקעתם בתורה הקדושה. המשיכו לצעוד קדימה ולעשות חיל!

ה. לימוד הלכה - חסדי ה' יתברך שבכיתות הגבוהות מתגבשת רצינות גדולה בלימודי ההלכה ביוזמתו 
הברוכה של אחראי הלמידה הר' ועקנין שליט"א, הן בהלכות שבת והן בהלכות ברכות. ישנם תלמידים 
שלוקחים את חוברות ההלכה ולומדים בחברותות בזמנים הפנויים להם, כגון: בהפסקות ובשעות הערב, 
וניכרת רצינותם הגדולה. אף הציונים שמקבלים מעידים על כך. חשוב לציין שהתקיימו מבחני הנהלה 
בדיני ברכות, בכיתות ד'1-, ד'2-, ה'1-, והלכות שבת בכיתה ו'1- וישנה מגמה של שיפור ועלייה. הזוכים: 
מלמד אליעזר שלמה מכיתה ד'2 זכה במקום ראשון וקיבל שובר קנייה על סכום של 100 ₪ בחנות 
'ישא ברכה'. במקום השני זכה אדרי מנחם זאב נ"י, שובר על סך 50 ₪. במקום השלישי  הצעצועים 
זכה נפתלי עטייה נ"י מכיתה ה' וקיבל שובר על סך 25 ₪ כמתנת ידו, שובר אישי. כמו כן יש תלמידים 
אשריכם!  לראות.  נחת  פשוט  זה  בהפסקות,  ולומדים  יושבים  בהם  שיש  התורה  ומחשק  שמיוזמתם 

המשיכו!

ו. פגישת המנהל עם מנכ"ל רשת החינוך הרב חיים ביטון שליט"א - ביום שני, כ"ב 
שבט נפגש מנהל הת"ת הרב רפאל מימוני נ"י עם מנכ"ל רשת החינוך "בני 
יוסף". המנהל נ"י הציג בפני המכנ"ל את הפעולות הברוכות שנעשות בשנה זו 
בת"ת ואת ההתקדמות הגדולה בתחומים רבים. כמו כן הודה לו על עזרתו הרבה 

לתלמוד התורה שלנו, על האיכפתיות ועל האהדה הרבה שרוכש לקהילתנו. האוירה היתה טובה והשניים 
החליפו ביניהם רשמים ותיאמו קידום עניינים והמשך שיתוף פעולה פורה. בהזדמנות זו העניק המנהל 
למנכ"ל הרשת תמונה של האדמו"ר זצ"ל עם מרן הרב עובדיה זצ"ל המעוטרת בהקדשה לאות הוקרה.  

ז. סיומי מסכתות - רוח טהרה ממרומים נחה על תלמידינו היקרים, ובעידודם של המנהל וצוות המלמדים, 
ו'  ואלה שמות התלמידים מכיתה  לסיים מסכתות שונות.  זכו  וכמה תלמידים  זכינו להתבשר שכמה 
)כיתת הרב שי אדרי נ"י(: אלימור יונתן - מסכת קידושין. אמדדי נחמן נתן - מסכת מנחות. ג'פרי אליעזר 
שלמה - מסכת כתובות. אביטן מאיר מנחם - מסכת יבמות. נחמן נתן ואליעזר שלמה מועלם וכן יואב 
פנחס - מסכת בבא קמא. כל בני הקהילה גאים בכם ושמחים בהצלחתכם. המשיכו לצעוד קדימה בדרכו 
של מוהרא"ש זצ"ל ותצליחו מאד. כמו כן בכיתה זו לומדים ומשקיעים בלימוד הגמרא בהבנה בצורה 
רצינית ויסודית. התלמידים מסכמים את שיעורי הגמרא בקלסרים, תוך כדי הקפדה על כתיבה מסודרת 

ונאה.

ח. ועדת נקיון יישובית - ביום שני כ"ב שבט התכנסה ועדת נקיון יישובית בחדר מנהל הת"ת, בוועדה ישבו 
מורים מבתי ספר נפתלי, חב"ד, ו"ילדי חן" לעבודה משותפת בתכנון יום נקיון יישובי. הצוות גיבש תוכנית 
עבודה ליום נקיון, תוך כדי העברת המסר החשוב לתלמידים לשמירה על נקיון אישי, נקיון כללי בת"ת, 
ובעיקר – הזכות הגדולה לנקות את אדמת הקודש בארץ ישראל ובפרט ביבנאל וכפי שהאדמו"ר זצוק"ל 

היה מדבר עמנו לשמור על נקיון המושבה, ובזה אנו עושים קידוש ה' גדול.

תורה  התלמוד  החל  הקדושה,  ההילולא  חלה  בו  מהשבוע   - זצוק"ל  מוהרא"ש  על  מופתים  סיפורי  ט. 
ובני משפחותיהם. את  'בדידי הוה עובדא' – סיפורים על הצדיק אותו מספרים התלמידים  בפרוייקט 
הסיפורים ערכנו בחוברות המחולקות בבית הכנסת לכלל אנשי שלומנו. עד לכתיבת השורות הללו כבר 

יצאו שתי חוברות בס"ד, וחוברות נוספות יצאו בהמשך בעזרת ה'.

לנפשותיכם"  "ונשמרתם  אודות  מידע  לקבל  התלמידים  החלו  הכיתות  מן  בכמה   - מד"א  פעילות  י. 
הפעילות  על  נ"י  הלאלי  ניסים  לר'  להודות  המקום  כאן  הנפש.  לשמירת  הנצרכים  בסיסיים  עניינים   -

המעניינת והחוויתית שמעניק לתלמידים באמצעות אמבולנס וציוד של מד"א. 

יא. שמחה בר"ח אדר א'- יישר כח גדול לתלמידי כיתה ז' של הרב אברהם אבירם נ"י שנכנסו לכיתות 
בראש חודש בשירים וריקודים והכניסו שמחה לכל התלמידים!

המרובה  השקעתו  על  הת"ת  של  החינוכי  לרכז  גדול  כח  ישר   – אדר  חודש  לקראת  הת"ת  קישוט  יב. 
בקישוט הת"ת לחודש אדר, הדבר מכניס אוירה של שמחה בתלמידים, והכנה לימי פורים הקדושים.

יג. תאטרון בובות - ביום חמישי ב' אדר א' התקיים מופע תאטרון בובות בנושא: "אמונה ובטחון". המופע 
היה מוצלח ביותר ובעל מסר חינוכי חשוב על כוחה של אמונה ותפילה לה'. התלמידים נהנו מאד ומכאן 
בכל  הסיוע  על  תחי'  יעקב  בן  הגב'  הפעילויות  לרכזת  ובפרט  לבנות,  הספר  בית  להנהלת  מודים  אנו 

הקשור לתאטרון.

ביום שני כ"ט שבט התקיים בת"ת תרגיל הכנה להתגוננות בפני    - יד. תרגיל התגוננות בפני טילים 
טילים בשעת ההפסקה. במהלך התרגיל נבדקה רמת המוכנות של הצוות והתלמידים לכניסה מהירה 
למקלטים מתוך הפעילות בהפסקה. ביום שני ו' אדר א' התקיים התרגיל האמיתי מטעם פיקוד העורף. 
הייתה הצלחה גדולה וצוות המלמדים והתלמידים עמדו ביעדים הנדרשים בעת התרגיל. תוך זמן קצר 

החצר התרוקנה וכולם הגיעו לנקודת היעד. יישר כח גדול לכולם על שיתוף הפעולה!

טו. יום לימוד וקבלות לעילוי נשמת ביום שני ו' אדר א' – יום השלושים לפטירתו של אליעזר שלמה רפאל 
בן יהודית ז"ל, התקיים בת"ת יום לימוד לעילוי נשמתו, ובנוסף קיבלו התלמידים על עצמם קבלות טובות 
לזכותו. כמו כן, בכאב רב, כבר למחרת הלוויות של הבה"ח לוי יצחק אמדדי ז"ל ויעקב חשין ז"ל, קיבלו על 
עצמם תלמידי התלמוד תורה קבלות טובות עבור נשמותיהם הטהורות. יעזור הקב"ה שיהיו מליצי יושר 

עבורנו ונתבשר בשורות משמחות מעתה. 



שאלות ותשובות בענייני חינוך
מאת:  העורך

שאלה: יש לי ילדים קטנים. מדי פעם הם עושים שטויות, צועקים, רבים 
שמחים  ואנו  סבלנות  לנו  יש  ה'  ברוך  וכו'.  מחציפים  השני,  עם  אחד 
בהם ומבינים שזה טבע בריא של ילדים שהם שובבים. פרט לכך שאנו 
מסבירים להם בצורה בוגרת שלא כך מתנהגים, ויש לדבר יפה וכו'. מדי 
עוזר  לא  דבר  ושום  אחיו  את  ומכה  משתולל  ממש  מהם  כשאחד  פעם 
לו להירגע, אני נאלץ להושיב אותו בחדרו למספר דקות. אלא שאז הוא 

מופיע ואומר בקול רם : "סליחה!". כשאיני מתייחס הוא שוב אומר סליחה. וכשאני מדבר איתו בנחישות 
ואומר : "שמעתי אותך, אך כרגע עליך להיכנס לחדר עד שאומר לך לצאת". הוא שוב אומר סליחה ושהוא 
חוזר בתשובה. וכאן אני שואל – כיצד יש להגיב לקריאות שלו? הרי מצד אחד אני רוצה שידע שצריך 
לבקש סליחה. ומצד שני ברוב המקרים בהם הסכמתי לו לחזור מחמת בקשת הסליחה, הוא שוב היכה 

את אחיו תוך כמה רגעים. המצב הזה מבלבל. מה דעתך?

אכן, זה מצב מבלבל. לכן כדאי שנלמד כיצד נוהגים מבוגרים במצבים כאלה. הן מצד התורה  תשובה: 
הקדושה, והן להבדיל – מטעם דינא דמלכותא.

כשישראל חטאו בעגל ואף ה' חרה בהם. נאמר שם )שמות, לב( שמשה רבנו התפלל : "ועתה אם תשא 
חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת ויאמר ה' אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ועתה 
לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם". ופרש"י : 
'עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד. ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון 

הזה עם שאר העונות. ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל'.

כלומר, בקשת הסליחה של משה בעד ישראל הועילה שלא יכלה אותם חלילה באותו הרגע. אך פוקד 
עליהם מעט מן העון הזה עם שאר עוונות.

גם לגבי חינוך הילדים, אם הילד הביא את ההורה למצב שהוא מוכרח להושיבו בחדרו, ותוך כמה רגעים 
יוצא ומבקש סליחה. כדאי לומר לו : "זה חשוב שאתה מבקש סליחה ולכן אחשוב אולי ארשה לך לצאת 
לפני הזמן שקצבתי". כלומר – הילד צריך להבין שבקשת הסליחה אינה מילת קסמים שמיד באמירתה 
נועדה להקל בחומרת התגובה. מעשים טובים שיעשה הילד לאחר מכן  ולא! הסליחה  נמחק הכל. לא 

ושיפור בהתנהגות גם יביאו לשכוח מכל מה שהיה לפני כן.

זה שאומרים חכמינו הקדושים )זבחים ז:( מפני מה בסדר הקרבנות של החוטא יש להביא תחילה חטאת 
ולאחר מכן עולה. אלא שהדבר דומה לפרקליט שנכנס. ריצה פרקליט נכנס דורון אחריו. כלומר, החטאת 
לדורון  נחשב  שהוא  עולה  קרבן  להביא  יש  התקבלה  שהסליחה  ולאחר  הסליחה.  בקשת  למעשה  היא 

המרצה את האדם לפני קונו ומביא לחידוש הקשר כבראשונה לפני החטא.

ולהבדיל, בדינא דמלכותא, אדם שעבר על החוק ונתפס. השופט קצב לו כמה שנות מאסר. האם יעלה על 
הדעת שעל ידי שהפושע יבקש סליחה יתנו לו לצאת לחופשי?...

אלא שבקשת הסליחה אפשר שתועיל להתחשבות מסויימת, אולי לשיפור התנאים בתא המאסר ואולי 
גם לקיצור התקופה הקצובה.

נמצינו למדים שבקשת הסליחה היא חשובה. אלא שהתגובה שלנו אליה צריכה להיות מדודה וללמד 
את הילד שאנו שמחים שהוא יודע להתנצל והתנצלותו עשויה לגרום לנו לשקול מחדש את הזמן בו ישב 

בחדר. אך לעת עתה – "המשך לשבת בחדר". 

"בעונשו"  להקל  ראוי  באמת  כך,  אכן  ואם  וימתין.  לחדר  ישוב  הוא  א(   : הבאות  האפשרויות  יתכנו  ואז 
ולהניחו לצאת תוך זמן קצר יותר. ב( הוא יחל להתמרד ולטעון שזה לא צודק... הרי ביקשתי סליחה... ואם זה קורה אז כדאי להסביר לו שלפי ההתנהגות הזו אנו מבינים שהסליחה לא היתה 

מכל הלב ואולי מאוחר יותר נשב יחד ונלמד מה פירושה של המילה סליחה. לעת עתה – המשך לשבת בחדר עד שנקרא לך. וכמובן – הכל לפי גילו של הילד, תן לחכם ויחכם עוד.

בהצלחה

חינוך  כמו  ביהדות  חשוב  יותר  דבר  אין 
ילדים, לחנך את בני ובנות ישראל בקיום 
בחינוך  אותם  ולהכניס  מעשיות  מצוות 
תורני, בוודאי מה שיותר שעות שלומדים 
מלמדים  וצריכים  טוב,  יותר  זה  איתם 
להחדיר  איך  שיודעים  מומחים  ומורות 
בו  פשוטה  אמונה  ישראל  ובנות  בבני 
בהם  להחדיר  השעה  חובת  שזה  יתברך, 
בוודאי  דייקא…  מעשיות  מצוות  קיום 

החינוך מתחיל בבית, כי הילדים מחקים את ההורים, והם תמיד מסתכלים 
על ההורים, ואם ההורים מתנהגים כמו יראי השם וחושבי שמו ומוסרים את 
נפשם על קלה כבחמורה, אזי גם הילדים ילכו בדרכם וכו', אבל אם ההורים 
חס  נפילה  אחר  נפילה  יפלו  בוודאי  הילדים  אזי  וכו',  וקלים  וכו',  פשרנים 

ושלום, וזה ברור.

ולכן הדבר הראשון שאתה ואשתך צריכים לראות שהבית יהיה בית יהודי, 
את  ומוסרים  ומהתורה  הוא  ברוך  מהקדוש  רק  מדברים  שתמיד  חם  בית 
נפשם עבור קיום מצוות מעשיות, זה המצוות עשה הכי גדולה של "ושננתם 

לבנך".
)מתוך שו"ת ברסלב יום ג' לסדר כי תשא י"ב אדר ה'תשע"ב(

לפני  המתעוררות  סכנות  ושאר  קצפונים  אודות  שלומנו  אנשי  לכל  בקשה 
פורים, מתוך פקס כללי לאנ"ש, י"ב אדר תשע"ב:

"באתי לבקש את אנשי שלומינו היקרים דבר מאד מאד נחוץ, הן מצד 
החוק והן מצד הסכנה והן מצד פיקוח נפש, שלא ימצא אצל שום ילד 
או ילדה נפצים או קפצונים, כי זה גרם כבר המון אסונות לבני הנעורים 
עין  איבדו  אלו  ליצלן,  רחמנא  אצבעות  איבדו  אלו  כולו,  העולם  בכל 
מאד  מאד  צריכים  מאיסורא,  סכנתא  חמירא  ולכן  לישזבן,  רחמנא 

לשמור על זה מאד מאד".

וכן מתוך מכתב למלמדים מהתאריך הנ"ל:

שושן  הפורים  יום  אסתר  )תענית  הקדושים  הפורים  ימי  נכנס  "הנה 
פורים(, ולכן ראה לחזק ולעודד ולשמח את הילדים, ולהסביר להם את 
נפצים  לו  יהיה  לא  אחד  שאף  שישמרו  והעיקר  האלו,  הימים  קדושת 
או קפצונים, שזה ממש פיקוח נפש, אין שנה שילדים לא יאבדו עין או 
אצבעות וכו' וכו', וזה לא צחוק, זה כלי משחית, מלבד זאת שזה נגד 
והכל זה מחוקת הגויים, אנחנו עם ישראל צריכים לשמור  וכו',  החוק 

מאד מאד לא לחקות את הגויים".

הצדיק מחנך
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העלון מוקדש לרפואת: מלכה בת חנה יעל , נחמן נתן בן שרה, מנחם זאב בן דורית, אסתר מלכה בת ליהי,
מלכה בת רחל הודיה

עורך העלון הר' אליהו מאיה נ"י רכז החברתי של הת"ת, לתגובות טל. 050-3012010

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
מאת: הרב יעקב ועקנין שליט"א 

וכתב מוהרא"ש זצ"ל )פקס ראש חודש אדר תשע"ג(: 

"בכל שנה אני מעורר את אנשי שלומינו בכלליות ובפרטיות ובפרטי פרטיות, שצריכים לשמור על הילדים שבשום פנים ואופן לא יהיה בידיהם נפצים 
דינמיות וכו' וכו', כי אין שנה שלא יקרה אסון לילדים, והנה היה בחדשות על ילד שאיבד עין רחמנא ליצלן ע"י נפצים, )בת"ת הוקרן הסרט על אותו 
ילד כיצד הוא מפעיל דינמיט וזה עף לתוך שני עיניו, ובתקשורת פורסם שהוא איבד את שני עיניו לצמיתות רח"ל( ולכן אני מזהיר באזהרה חמורה 
שבשום פנים ואופן לא ימצא ולא יראה בקהילתינו מאף ילד שיהיה בידו נפצים כי חמירא סכנתא מאיסורא וזה לא משחק ילדים, כי לצערינו הרב בכל 

שנה ילדים מאבדים אצבעות או עיניים רחמנא לשיזבן".

הורים יקרים:

קחו את דברי הצדיק לתשומת לבכם ושמרו והשגיחו היטב, שבניכם ובנותיכם לא ירכשו ולא יתעסקו בנפצים, ולא יתקרבו לפורצי גדר המפוצצים  נפצים וכדו', הרי הנזקים שנגרמים הם בלתי 
הפיכים וזה מום שילווה אותו לכל החיים,  ואיך תהיה הרגשת אותו הורה שנתן לילדיו כסף לקניית נפצים דינמיות והילד איבד את עיניו או אצבעותיו?! 

אנו תקווה שדברינו יפלו על אוזן קשבת ונזכה לעבור את ימי הפורים האלו בשמחה ללא שום נזק.

נ.ב. אין חילוק בכל סוגי הנפצים למיניהם, כולם אסורים שהרי שמענו על ילדים רבים שנכוו קשות גם מפיקות וקפצונים 

שבת שלום ושיהיה לכולנו פורים שמח בבריאות שלימה.

העלון מוקדש לזכות נשמת כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל
 ולעילוי נשמת הרבנית הצדקת מרת יחנא שפרה בת סאסיא ע"ה, והרה"ח מנהל התלמוד תורה הרב אשר בן ג'ולייט זצ"ל

אליעזר שלמה רפאל בן יהודית ז"ל, לוי יצחק בן חנה ז"ל, יעקב מאיר בן דבורה יהודית ז"ל

מזל טוב ל....
הבן  להולדת  נ"י  בורק  וא"ש  יחזקאל  ליאור  למלמד 
שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים, כמו כן 
מכאן שלוחה ברכת מזל טוב למנהל והמחנך היקר 
ר' אליהו ויזאן שליט"א לרגל חתונת בתו תחי', שיזכו 

להקים בית נאמן בישראל על אדני הקדש

שות"א דינוקא


