
דבר המנהל

הורים יקרים! באתי לעורר על נקודה חשובה ביותר אשר היא אבן יסוד בהצלחת החינוך - לימוד עם 
הבן בשבת קודש והחזרת דף קשר חתום על ידי ההורים בו מציין ההורה את ידיעותיו של הבן. ידוע 
לכל גדולת העניין של לימוד משותף של האב עם הבן לכל הפחות פעם בשבוע וכפי שמוהרא"ש 
זצ"ל מביא בספר אוצר חינוך הילדים וזו לשון קודשו : "אתה צריך להשקיע בהם הרבה, ואל תתחמק 
כאילו אתה עסוק באלפי עניינים, ואתה כבר מוסר אותם לתלמוד תורה וכו' וזה מספיק לך ויצאת ידי 
חובתך, אלא עליך לזכור היטב כי מלבד כל זאת, כדאי לך ששעה אחת בשבוע תמסור את כל כולך 
אל בניך, וכו' ואם תנדב שעה בשביל הבנים שלך אין למעלה מזה כי הבנים ירגישו שיש להם אבא" 
וראוי לעיין שם בהמשך הדברים הנפלאים. מה גם שחשוב מאד לדעת שהמלמד טורח ומכין את 
וראוי. הרבה כוחות ומאמץ לכתוב שאלות  דף הקשר במשך כמה שעות בכדי שיצא דף מושקע 
ותשובות ועניינים נוספים השייכים לכיתה ספוגים בדף הקשר וצריך להבין שהדברים לא נכתבו 

ישנן כיתות מסוימות שאין היענות מספקת  מעצמם... המלמד טרח לכתוב אותם. למרבה הצער 
להחזרת משוב של דף הקשר, והדבר גורע מההצלחה הנבנית על ידי שיתוף פעולה עם המלמד. 
מכל  מעט  לשאול  ורצוי  אפשר  הקשר,  בדף  השאלות  כל  את  לשאול  קשה  אם  שאפילו  לדעת  כדאי 
נושא. כי העיקר הוא הקשר הלימודי עם הבן וגילוי התעניינות בנעשה בת"ת. לאחר מכן חשוב לשלוח 
ומחזק את  זה מעודד  התייחסות, דבר  ולהראות  את דף הקשר כשהוא חתום עם תגובה קצרה, 

המלמד להמשיך ולהשקיע, כי רואה שמתייחסים להשקעתו, ויש משוב ראוי לכך.

בברכת רוב נחת דקדושה! המנהל רפאל מימוני

נ.ב. כאן המקום והעת להודות להורים היקרים שהגיעו ביום הפורים עם משלוחים ומכתבים 
מחזקים. ישלם ה' שכרם הטוב, וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.
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עדכון על הנעשה בתלמוד תורה

א. כינוס איכות הסביבה  ביום שני יא' אדר ב' התכנסו מנהלי מוסדות חינוך ביבנאל, לישיבה משותפת  
במועצה בשיתוף ראש המועצה וגורמים נוספים במועצה וכן אנשי המשרד לאיכות הסביבה בנושא: 
איכות הסביבה ושמירה על נקיון הישוב ומוסדות החינוך. בישיבה הוחלט על צעדים במוסדות החינוך 

לשיפור הנושאים החשובים שלשמם התכנסו ואנו מברכים על כך. 

ב. שוק פורים – ביום שלישי יב' אדר א' התקיים שוק פורים בת"ת. האירוע עבר בהצלחה גדולה ובהנאה 
רבה לתלמידים ולהורים שבאו לשמוח לכבוד פורים. כאן המקום להודות לראש המועצה מר רוני כהן 
וליו"ר ש"ס ר' אברהם בן חמו נ"י ושאר חברי המועצה שבאו לשמוח איתנו ולחזק את ידינו. יישר כח 
נ"י, ר' טוביה שמחי נ"י על ההצגה  נ"י, ר' לוי יצחק  נ"י, ר' בנימין מזרחי  גדול גם למציגים: ר' רונן לוי 
המיוחדת אשר הכילה קטע מרגש בו זכינו לשמוע הקלטה של האדמו"ר זצ"ל בדברי חיזוק לתלמידים. 
ואחרונים חביבים – המלמדים, התלמידים ואנשי התחזוקה אשר השקיעו רבות להצלחת הארוע. ישלם 

ה' שכרכם! 

וצוות המלמדים מברכים את אנ"ש היקרים ששמחת הפורים תלווה אותנו במשך כל  הנהלת הת"ת 
השנה!

ג. מבצע מחברת פורים - בשבוע פרשת שמיני נבחרו עשר מחברות מושקעות במיוחד מכיתות ד' ומעלה. 
מדובר בתלמידים שהשקיעו רבות במחברת פורים, הן מצד קישוט ויופי בבחינת "זה אלי ואנוהו" והן 
מבחינת התוכן שהציגו במחברותיהם מדרשי חז"ל ומאמרים הקשורים למגילה ולפורים. ואלו שמות 
התלמידים שהשקיעו וזכו : אלוש א"ש נ"י, פילוסוף מנחם נ"י, מוסק א"ש נ"י, שמש א"ש נ"י, עטר נחמן 
נתן נ"י, מימוני מנחם נ"י, שגב א"ש נ"י, שמואל נחמן נתן נ"י, א"ש כהן נ"י )בן אסף(, א"ש כהן נ"י )בן 

יוסף(, קורקוס נועם נ"י, שלמה שמואל נ"י, אביטן מאיר נ"י. א-ש-ר-י-כ-ם!

התלמידים קיבלו תעודות ופרסים כהוקרה על השקעתם המרובה במחברת פורים. אנו מברכים אותם 
להמשך השקעה בתורה הקדושה, ושיגדלו תלמידי חכמים. יישר כח גדול לאחראי למידה הר' ועקנין 

שליט"א על היוזמה הברוכה והעידוד לתלמידים.

ד. מחיית המן עמלק- בכיתה ד'2- של הרב מאיה נ"י קיימו מחיית המן - עמלק בצורה מקורית ומעניינת 
ופוצצו אותם. )ראו  : הרב כתב על בלונים את המילים "המן" "עמלק", והתלמידים דרכו על הבלונים 

תמונה(

השבוע התקיימו מספר בחינות על ידי הר' ועקנין שליט"א שמטרתן לקבוע מי  ה. חידון הלכות שבת- 
יהיה נציג הת"ת בחידון הארצי בהלכות שבת אשר יתקיים אי"ה בחודש ניסן. לאחר השקעה מרובה של 
התלמידים, ולאחר בדיקת תוצאות המבחנים נבחרו התלמידים הבאים: 1( החתן – אליעזר שלמה כהן 

נ"י, 2( הסגן- חיים לשם נ"י,

יישר כח גדול גם לשאר התלמידים שהשקיעו רבות ולמדו את ההלכות החשובות כי העיקר הוא לימוד 
התורה והזכייה הגדולה ביותר היא עצם לימוד התורה וידיעת הלכות חשובות אלו. בנוסף חשוב לציין 
שתלמיד נוסף נבחר בנושא מידות ודרך ארץ. הגדרנו את התחום הזה כ"הולך תמים ופועל צדק" המגלה 
השתדלות בלימודיו ובמעשיו ונוהג בדרך ארץ. התלמיד שנמצא מתאים ביותר הוא : אליאב מעודה נ"י, 
הנהלת הת"ת והמלמדים, מאחלים לתלמידים שיגדלו צדיקים ועובדי ה' אמיתיים בדרך מוהרא"ש זצ"ל, 

ובדרך רביז"ל, והוריהם היקרים ירוו מהם רוב נחת דקדושה!

ביום רביעי ה' בניסן, נסעו כיתות ה' ו' לחידון הארצי תלמידינו קידשו שם שמיים ברבים, וכולם התפעלו 
מהתנהגותם, זכינו ותלמיד כיתה ו' אליעזר שלמה כהן נ"י הגיע למעמד של סגן החידון הארצי, ישר כוח 
לתלמיד, להוריו ולרבותיו ולאחראי הלמידה הרב ועקנין שליט"א ולמנהל שעודדו ותמכו בו לכל אורך הדרך.

ו. מבצע ברכות ואמנים בקול.  יוזמה ברוכה של המלמדים : הרב דן אלימור נ"י והרב משולם נ"י לעודד 
את התלמידים לאסוף כמה שיותר אמנים בקול במהלך היום. הפעילות הזאת ניכרת היטב בתפילות 
בציבור, שם ניתן לשמוע את התלמידים עונים אמן בקול רם, ומעוררים את הציבור להשתתף בזה. חשוב 
לציין כי כ"ק מוהרא"ש זי"ע עורר מפעם לפעם על עניית אמן בקול רם ואף המליץ לקחת את התלמידים 
לחסידויות מסויימות המקפידות על כך למען יראו וילמדו. והנה עתה התלמידים שלנו יכולים כבר לשמש 

דוגמא לאחרים. אשרינו! יהי רצון שימשיכו ויתחזקו בדבר הקדוש והנפלא הזה.

ז. עבודות יצירה של תלמידים – בכיתה ה'2- של הרב בוני והרב גיל נ"י ממשיכים מידי שבוע להכין יצירות 
יפות עם התלמידים. בכיתתו של הרב שילה שלמה נ"י ב'2- הכינו חלות לכבוד שבת. בכיתה ג' של הרב 
נהוראי גרמא נ"י הכינו בובת "נחום תקום" מקלקר והכל יצא נפלא מאד והכניס שמחה בתלמידים. יישר 

כח למלמדים שמעסיקים את התלמידים ביצירות חווייתיות, ומשמחים את התלמידים.

ח. מחברת פסח- לקראת פסח התחלנו פעילות חדשה סביב החג הקדוש - מחברת פסח. המתכונת 
פסח  הלכות  לחוברת  הנוגעות  השאלות  על  תשובות  לענות  התלמידים  ועל  פורים  למחברת  דומה 
שקיבלו ובנוסף עליהם להוסיף מאמרים ומדרשים על חג הפסח וההגדה, כמו כן לקשט את המחברות 
יותר מאשר במבצע מחברת  רבים,  לציין שלמבצע הזה הצטרפו תלמידים  יש  יפה.  ולכתוב בכתיבה 
פורים, בבחינת "מעלין בקודש". ישר כח לתלמידים היקרים על השקעתם. גורם חשוב ועיקרי במבצעים 
של המחברות, פרט להחדרת הלכות החג והמדרשים השייכים לו, הוא שיפור צורת הכתב והכתיבה. 

והדבר נותן את אותותיו.

ט. אבות ובנים בשיתוף הת"ת-ביוזמתו הברוכה של רכז אבות ובנים - הרב נחמן סלמה נ"י, התחלנו לעודד 
את התלמידים להגיע עם אבותיהם לאבות ובנים. קיימנו שיחות חיזוק בנושא, הרב נחמן הצדיק בפני 
התלמידים את הפרסים היקרים להם יהיו זכאים מי שיגיעו. ובת"ת עצמו יערכו מפעם לפעם הגרלות 

ומכירות פרסים בכרטיסים שמקבלים באבות ובנים,

י. ביקור מפקחת רשת החינוך על כיתות חנ"מ- ביום חמישי הגיעה המפקחת החשובה הגב' מרים בן 
דוד תחי' וביקרה בכיתות החנ"מ של הת"ת, עברה על תוכניות לימוד עם המנהל, הרכז, וביקרה בחלק 
מהכיתות. המפקחת התפעלה מאד וציינה שביקרה בת"ת של בנים במקומות אחרים ויש להם הרבה 
מה ללמוד מאתנו מהמקצועיות והעקביות של צוות החנ"מ בת"ת. יישר כח למלמדים ולרכז על עבודתם 

המסורה המצעידה את התלמידים קדימה. 

יא. כינוס צוות מורים ממוסדות החינוך ביבנאל- ביום ראשון התכנסו צוותים של מורים ממוסדות החינוך 
ביבנאל במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בעניין איכות הסביבה וניקיון המושבה ובתי הספר. נוצר שיח 
פורה בנושאים המשותפים למוסדות וכמו כן המורים שמעו הרצאה וקיבלו כלים ועצות על מנת להחדיר 
בתלמידים את נושא הנקיון. ידוע חשיבות נושא הנקיון המודגש בתורתינו הקדושה וכמו שאמרו : "אין 
ויהי רצון שנזכה להחדיר בילדינו את ערך  השכינה שורה אלא במקום נקי", "נקיות" אותיות "תיקון". 

הנקיון וחשיבותו המרובה. 

כ"ק  בדרך  בגירסא  להתמיד  מממשיכים  היקרים  תלמידנו  יתברך,  ה'  בחסדי   – מסכתות  סיומי  יב. 
מוהרא"ש זצ"ל, ומסיימים הרבה סיומים : התלמיד ישראל שיפרין נ"י מכיתה ו' זכה לסיים את הש"ס 
גמרא בגירסא, ואשריו שזכה לצלם אלוקים כפי ששגור בפיו של כ"ק מוהרא"ש זצ"ל על המסיים את 
הש"ס בגירסא לפני הבר מצווה. אנו מאחלים לו שימשיך להתעלות בהתמדה בתורה! התלמידים נ"נ 
עטר נ"י  מכיתה ד' – 2 סיים מסכת בבא קמא, וא"ש עטר נ"י מכיתה ה'1- סיים מסכת כתובות. אשריכם!

עורר  הדברים  התנהלו  בו  המופתי  הסדר  כיתות.  לפי  מצות  אפיית  התקיימה  השבוע  מצות  אפיית  יג. 
התפעלות עד שאינך יודע מה עלה על מה – הכנת המצות על ידי התלמידים וטעמם הערב לחיך, או 
יישר כח למארגנים שעמלו רבות בכדי להשיג את התוצאות  בו התנהלו הדברים...  ודרך ארץ  הסדר 

הנפלאות.

יד. ליל הסדר כיתתי- המלמדים ערכו עם התלמידים המחשה של ליל הסדר בכיתות תוך שימת דגש על 
פרטים חשובים מההגדה על מנת שהתלמידים ישלטו בסדר העניינים של ליל הסדר וידעו כיצד לנהוג 

בליל התקדש חג.

טו. חוברת עבודה לחופשת הפסח התלמידים קיבלו חוברות עבודה מלאות תוכן עשיר הכולל חידונים, 
את  שיחזירו  תלמידים  הכיתות.  בין  השונות  לרמות  בהתאם  וההגדה  פסח  הלכות  על  ועוד  תשבצים 
החוברות מלאות וכן את הטבלה המצורפת של התנהגות, לימוד ותפילה בחתימת הורים, יכנסו להגרלה 

וחלוקת פרסים וממתקים.

פסח כשר ושמח!



שאלות ותשובות בענייני חינוך
מאת:  העורך

איום,  מענישה,  הצומחת  שבתועלת  בהבדל  העוסקת  התשובה  המשך 
גערה וכו' לבין התועלת שצומחת מעידוד, שבח ומחמאות. 

בשעה  שגם  עד  לטובה  הילד  של  התנהגותו  את  לשנות  ניתן  ...וכיצד 
שהמבוגר לא נמצא באזור, הילד כן ינהג כראוי מתוך רצון והבנה פנימית 

ולא מתוך יראה חיצונית?

על כך אומר ר' נחמן זי"ע :"ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו 
המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף 
זכות". ואם הדברים נאמרו לגבי "רשע גמור", קל וחומר לגבי ילד יהודי בראשית דרכו שבודאי אינו נכנס 
בגדר הזה )וכבר כתבתי דרוש בעניין בן סורר ומורה ועד כמה יש להימנע מלהפוך ילדים לכאלו, קחהו 

משם(. 

ולכן, גם אותו ילד שמרבה לנהוג לא כשורה בכל מיני אופנים ועניינים, אך בכל זאת מוכרח להיות שישנם 
פעמים שהוא כן נוהג כראוי )וכמו שכתב שם בהמשך דבריו הקדושים :"כי אף על פי שהוא רשע, איך 

אפשר שאין בו מעט טוב עדיין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצוה או דבר טוב מימיו"(.

ואם המבוגר ישכיל להתייחס ברצינות לאותו מקרה טוב, לאותה התנהגות נאותה ולעשות ממנה עסק 
גדול, זה יחולל את המפנה אצל הילד ובמשך הזמן יגרום לשינוי מהותי אצלו לטובה )ואל המעשה הלא 
ידי שיחה  ועל  ולקבל,  ופנוי לשמוע  טוב שעשה יש להתייחס לאו דוקא באותו רגע אלא כשהילד רגוע 

מועילה(.

נניח שאותו ילד עשה מעשה טוב כגון : דיבר בנימוס, הצביע בשיעור, לא שכח להביא את הציוד הדרוש, 
הדברים  את  להאיר  נפלאה  הזדמנות  זוהי  הלאה.  וכן  לחבר  חפץ  השאיל  טיול,  בשעת  אחריות  גילה 
ולהרימם על נס. כדאי לקחתו לפינה ולהחמיא לו על כך :"חשוב לי לשתף אותך בשמחה הגדולה שהיתה 
אותו  הדברים.  את  בפניו  ולספר  למנהל  להכניסו  טוב  זמן  גם  זה  שעשית".  מה  את  שראיתי  בשעה  לי 
מנהל שהצטייר בתודעתו של הילד כמקל ענישה, לפתע ישמש כמקור לגאווה והגבהת רוחו של הילד 
)מסופר על תלמיד שסבל מקשיי התנהגות ובילה שעות של ענישה בחדרו של המנהל בהמלצתם של 
מוריו הקודמים, אך בשעה שהמלמד הנוכחי קלט מעשה טוב של אותו תלמיד הוא מיהר להכניסו למנהל 

ולשבחו על כך ואף לזכותו בכוס תה יחד עם המנהל!(.

את אותו מרץ שיש למלמד לכתוב פתקים שליליים על הילד )"בנכם איחר היום!", "בנכם החציף בצורה 
בלתי רגילה!"(, היה ראוי להכניס גם בכתיבת פתקים המשבחים ומחמיאים )"רציתי לשתף אתכם בנחת 
שהיתה לי לראות את בנכם מתפלל בקול רם והתלהבות! ממש חבל שלא הייתם בכיתה בשביל לראות 

את זה"(. 

אלו דברים אשר מגביהים את רוחו של הילד ומחוללים אצלו שינוי לטובה שהרי הם קושרים את נפשו 
לנפש של המבוגר המחנך אותו ורק כך הוא מעוניין לשמוע בקולו וללכת בדרך ישרה. "כי על ידי שמוצאין 
בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנין אותו לכף זכות, על ידי זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף 

זכות".

כמובן, שחשוב לזכור – שינוי אינו דבר המתרחש מרגע לרגע, בין יום ובין לילה כמו הקיקיון של יונה. שינוי 
מהותי הוא תהליך מתמשך שלוקח זמן ולכן צריך להתאזר בסבלנות.

יש לזכור שבדרך כלל, אותם ילדים המתקשים בהתנהגות ובהם אנו עוסקים כעת, הם אותם התלמידים שמתקשים גם בלמידה. וכשם שבעניין הלמידה לוקח להם זמן להבין כיצד לקרוא 
ולכתוב וצריך איתם הרבה שינון וחזרה, כן הדבר בנוגע להתנהגות ששוב ושוב יש להחמיא להם על הדברים הטובים שעשו, ולתרגל איתם כיצד לפתור בעיות בצורה נכונה.

האמון, התמיכה וההתלהבות שנפגין לנוכח מעשיו הטובים וכל סוג של התקדמות לטובה אצלו, הם הם אשר יפעלו לבסוף את השינוי הגדול. לכן חשוב לזכור שכל התקדמות ולו הקטנה 
ביותר אצל ילד שכזה, הם חשובים ועצומים מאד ואין לזלזל בהם. ועל כך אני רגיל להליץ את הפסוק :"חנוך לנער על פי דרכו". "חנוך לנער" – החינוך של הנער להתנהגות נאותה הוא "על 
פי דרכו" בלמידה. וכשם שבלמידה עלינו להתאזר בסבלנות ושוב ושוב להסביר לו כיצד כותבים את האות אל"ף ואיך קוראים אותה עם קמץ וזה דבר שלוקח זמן רב. כן הדבר עם חינוכו 

להתנהגות שיש להתאזר בסבלנות ולשנן איתו כללים.

המשך יבוא....
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לשבור סטיגמה
מאת: הרב יעקב ועקנין שליט"א 

אחת הבעיות השכיחות ביותר בדורינו היא בעיית קשב וריכוז. עם הבעיה הזאת קשה לצפות מהבן 
או מהבת שיהיו במשך יום שלם קשובים ומרוכזים בדברי המורה בבית הספר. וכיוון שכך הם לא 
מוצאים ענין בלימודים, וצריכים לשבת לבהות במורה עד לצלצול הגואל כשרוב הפעמים נוצרות 

בעיות משמעת הנובעות מחוסר ענין בשיעור עוד לפני הצלצול. 

כדי להבין מה עובר על הבן או הבת כשיש להם בעיית קשב וריכוז, נתאר את עצמינו יושבים בהרצאה 
של פרופסור נודע ומבוקש אך ההרצאה מועברת בשפה הסינית... כמה זמן נצליח לשבת?!

גם על הילד בעל בעיית קשב וריכוז עובר הגיהינום בכיתה - הוא לא מבין ולא מוצא עניין בדברי 
המורה ולכן נוצרות בעיות משמעת כשכל מספר ימים אנחנו מוזמנים לחדר המנהל או לשיחה עם 

המורה וחבל.

אך ישנם פתרונות רפואיים ואחד מהם הוא 'הריטלין' שעוזר לפתור את בעיית הקשב והריכוז, כיצד? 
ואיך? במוח נוצר כמין קצר חשמלי שאת זה פותר ה'ריטלין' ומאפשר לנוטל ריכוז.

 אך יש השומעים את השם 'ריטלין' ונבהלים - ח"ו שאני או הבן או הבת יקחו את זה. עוד יחשבו 
שאנחנו לא נורמלים... ולכן צריך לשבור את הסטיגמה כי מי שלוקח הוא כן נורמלי!

ומדוע? האם מי שיש לו כאבי ראש גם לא יקח כדור אקמול להעביר את כאבי הראש? ומי שיש לו 
בעיות רפואיות אחרות האם ימנע מלקחת את התרופות שנתן לו הרופא? כך בעניינינו זו לא בושה 

לקחת את הפיתרון לבעיה – הריטלין. כי כל הבעיה נוצרת מקצר חשמלי במוח שלא תלוי בו, 

ותרופת הריטלין מרגיעה את מוחו הסוער ונותנת לו שקט נפשי 
וריכוז.

ואם  ה'נוירולוג'  אצל  מתאימות  בדיקות  לעשות  שיש  כמובן 
זוהתה הבעיה יש לקחת את הכדור כדי לתת לבן או לבת את 

הפתרון הטוב בעבורו, ולא לחשוש מה יאמרו הבריות. 

ומרצים  רופאים,  פגשתי  השתתפתי  בהן  רבות  בהרצאות   
ובעלי תפקידים גדולים, שלוקחים את 'הריטלין' או ה'קונצרטה' 

ומבצעים את תפקידם על הצד הטוב ביותר, כשלולא 'הריטלין' לא היו מגיעים לתפקידם הרם.

וכן קראתי על אדם בעל בעיית קשב וריכוז שניסה ללמוד נהיגה ועשה הרבה טסטים והוציא עשרות 
אלפי שקלים על כך, עד שמורה הנהיגה נתן לו כדור קטן של 'ריטלין' והוא מיד עבר טסט בהצלחה.

כן ארע עם מורה שהיתה לו בעיית קשב וריכוז, דבר שגרם לו בעייה עם התלמידים ועם ההורים ועם 
בהוראת רופא התחיל להצליח עד שנהיה מנהל  צוות ההנהלה ופוטר ממשרתו. וכשנטל 'ריטלין' 

הת"ת שממנו פוטר.

היוצא מדברינו: שבמידה ורואים שהבן או הבת לא שולטים בנלמד ויש הרבה בעיות משמעת, כדאי 
לגשת לאבחון ואם יש בעיה לקחת את 'הריטלין' בלי שום בושה )רק שעדיף לקחת זאת בצינעה(

בהצלחה

בברכה והצלחה - אחראי למידה הרב ועקנין

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

שות"א דינוקא


