
  
  
  
  
  
  
  

  ג" חודש אדר תשעד"בס
  

וצריכה ישיבות , ה גדלה ומתרחבת מאוד משנה לשנה"הקהילה הספרדית בארץ ובעולם ב

  ,מצויינות לקבל את הנוער המבקש להתעלות

הנוער הוא העתיד והתקוה של עם ישראל והאחריות מוטלת עלינו לגדלם ולחנכם למידות 

בכדי שהם יהיו ההמשך , לימוד ויראת שמיםולהביאם להשגים גבוהים ב, טובות ודרך ארץ

  ,לדור הבא

ו "עם קומץ קטן של תלמידים בעיר קרית גת ת) 2010(ע "הישיבה נפתחה בשנת תש

ה הישיבה הפריחה את השממה וקבלה מוניטין בקרב בחורי "שהיא בדרום הארץ וב

  , הישיבות בכל הארץ ובקרב הרבנים אשכנזים וספרדים

ויינים מכל רחבי הארץ שיכולים לעמוד בעומס הלימודי והחינוכי אנו בוחרים תלמידים מצ

  ,כ מתחתנים ובונים את ביתם"כך שהם לומדים בישיבה בין חמש לשש שנים ואח

העיר קרית גת מוכשרת לעת כזו שמצוקת הדיור מעיקה על כלל הציבור כך שבגלל 

  ,ת ממרכז הארץהישיבה רוצים הבוגרים לגור בסביבתה ויחסית הדירות בה יותר זולו

וכך נבנית לה קהילה של אברכים מיוחדים בעיר זו שתורמת לכלל הציבור בשיעורים 

  , ובקירוב רחוקים, לבעלי בתים

 תלמידים עם צוות מחנכים מהגדולים 70היום לאחר שלוש שנתיים וחצי הישיבה מונה 

  ,בארץ ישראל

  ,בן תורה אמיתי' כל תלמיד מקבל חום ויחס אישי כדי שיתעלה בתנאים הכי טובים ושיהי

הצוות החינוכי של הישיבה מונה שבעה מלמדים ומשגיח רוחני שמוסרים נפשם למען 

  ,התלמידים

מידות טובות ודרך ארץ יחד עם רמת לימוד גבוה , הדגש המיוחד על יראת שמים טהורה

קוש הרב מהמשפחות המצויינות והמפורסמות לבא ולהסתופף היא הסיבה להצלחה ולבי

  ,בצילה

וגם על החומר הנלמד , אנחנו מעודדים את התלמידים לכתוב מערכות על הסוגיות הנלמדות

  ,בבקיאות עורכים מבחנים מקיפים והתלמידים עומדים בהם בהצלחה

 בישיבתינו ם ומשגיחים מוזמנים למסור שיעורים ושיחות"גדולי ראשי הישיבות רמי

  ,ולבחון את הבחורים ולעודד אותם



ה ישלח לכל אחד "ר שהקב"יה, מפעל גדול זה לא יכול להתקיים לולי תמיכתכם ביד רחבה

, ואחד הוא וכל משפחתו שפע ברכה והצלחה ברוחניות ובגשמיות אושר בריאות והצלחה

  ,     וזכות התורה תגן בעדכם ובעד כלל ישראל אמן

  

  'ומדיבברכת התורה ול

  בהוקרה ובהערכה 
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