


תלמוד תורה "עטרת חיים" לבני תורה ק"ק תימן יע"א
בנשיאות מרן פוסק עדת תימן הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א

הרא"ש 2, אלעד ת"ו. 03-9097022 / 050-4150896

יש אנשים שמבינים!!

תלמוד תורה 'עטרת חיים' בעיר אלעד ת"ו, שם לו למטרה לעשות רצון ה' באהבה וביראה,  להחדירה בצאן קדשים כפי רצון 
מתחנכים  שבהם  ח'  כיתה  עד  א'  מכיתה  לימוד  וכיתות  ילדים  גני  שנים,   עשרה  כארבע  מלפני  נפתחו  כן  ועל  שחקים,  שוכן 
התלמידים ברוח ישראל סבא בטהרה ובקדושה,  בידיעת התורה ושינונה, בהליכות, צניעות, ענוה, תמימות וישרות בדרך יהדות 

תימן המעטירה, וזאת בנוסף לכל הנלמד בשאר מוסדות התורה. 

וכבר אמרה התורה 'אל תמנע טוב מבעליו', על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחינוך הילדים, שמחובת ההורים לחנך בניהם 
ולהדריכם במסורת אבותיהם, הן בפנימיות והן בחיצוניות, ופשוט שאין אדם יוצא ידי חובתו במה שמלמד בנו רק נוסח התפילה 
מסורת  נוטשים  אחרות,  עדות  של  במוסדות  שהמתחנכים  העידה  והמציאות  כדבעי],  ילמדו  זה  וגם  [והלואי  התורה  וקריאת 
אבותיהם ומשתבחים בלבוש שאינו שלהם. ואח"כ תמהים, מה נעשה לילדנו הגדלים, אשר רגליהם ממסורת אבותם מדירים, 
ומראה פניהם משתנים להיות כחרדים החדשים, והרבה מהם מהישיבות נפלטים מפני לעג האחרים. ומה יענה האדם אחר מאה 

ועשרים, בתתו דין וחשבון לפני מרום ממרומים, האם חנך בניו כדבעי למסורת אבותיו האיתנים?!

תורה ויראה במסורת אבותינו הנאמנה, 
מתקבלות בצאן קדשים באהבה בחיבה ובשמחה

ועוד...  עמנואל  לציון,  ראשון  ירושלים,  כגון,  מרוחקות  מערים  מגוריהן  שהעתיקו  משפחות  יש 
מרוחקות  מערים  ביומו  יום  מידי  המגיעים  משפחות  יש  ועדיין  חיים'.  ב'עטרת  ילמדו  שבניהם  בכדי  רק 
  (053-3149734) השרון  רמת   (052-7693120) ספר  קרית   (052-7134789) יבנה  גן  כגון, 

ראש העין (052-7661397) ברקת (053-3120126) 
רק בגלל היותם חפצים שבניהם ילמדו במקום קדוש וטהור זה.

...לראות ילדי חמד צאן קדשים, 

שפה מתחנכים על טהרת הקודש... 

כי הם זרע ברך ה'... עשיתי ביקור... 

על הפנים רואים ילדים, ברכת ה' על הפנים שלהם, 

כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה', 

אשריהם ישראל ירבו כמותם בישראל.

 מעט מזעיר מדברי רבני וחכמי העדה

מרן הרב הגאון 
רבי יצחק רצאבי שליט"א 

נשיא המוסדות

וכבר נודע לשם ולתהילה... ילדי חמד יקרים, 

בחן וטהרה עטורים, 

המתחנכים לתורה ויראת שמים טהורה, 

קדושה וצניעות, בדרך הסלולה מרבותינו ואבותינו זיע"א, 

אשר כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'. 

וכל זאת בסייעתא דשמיא על ידי מלמדים יראי ד' 

מוכשרים בתורה ובמידות העוסקים 

במלאכת הקודש בנאמנות ובמסירות מופלאה...

הרה"ג נריה חוברה שליט"א

ראש ישיבת פרי עץ חיים

"זה הזמן
"

 בתורה וביראת שמים
טהורה וצרופה

להוסיף בקדושה,

עשרות המלצות מרבני העדה בכל הארץ כולה!! 



� נשיא המוסדות הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן
� מנהל המוסדות הרה"ג אליהו נהרי שליט"א

� מפקח המוסדות הרה"ג משה קלצקין שליט"א מייסד שיטת 'זכרו'
� רבנים ומחנכים תלמידי חכמים מנוסים

� רבנים מקצועיים  � מארי לילדי הכיתות � מארי לילדי הגנים
� גננות � סייעות � גננת שילוב � הוראה מתקנת � מטפלת רגשית

המשרתים בקודש בת"ת " עטרת חיים"

� משתדלים להביא את הילד למצב של הבנה והרגשה במעלת החינוך ועבודת ה', 
   וחותרים להביא כל תלמיד לבחינת שתהא שלהבת עולה מאליה... 

   וכמובן שכל גיל וגיל זה מועבר בצורה שונה.
� הצוות החינוכי, המפקח והמנהל, עובדים בחיבור אחיד ותיאום מלא. 

� מייקרים ומרוממים את מעלת המלמדים בעיני התלמידים, בכל מיני דרכים שונות.
� מובא בספרים 'חנוך לנער לפי דרכו', פירושו, לפי דרך המזל שלו. 

   כן מתנהגים עם כל אחד ואחד לפי מזלו והדברים נפלאים.

המצוינות של "עטרת חיים"

הרב אבישי צדוק (מחנך כיתה ד')וגם בהפסקות התלמידים שונים משנה מס' אבות בע"פ וקוראים בנביא, משלי, פסוקים בע"פ...זוכים לראות את התלמידים עולים מעלה מעלה בידיעות ובהבנה של כל חומר הלימודים, מפי התלמידים היקרים נעימה ששובה כל לב. כמה מרנין לראות ולשמוע את לימוד המשנה ע"פ הנעימה של המשנה והשומע חש ומרגיש את קול ה' בהדר קול ה' חוצב להבות אש. קוראים בחומש עם טעמים ע"פ מסורת תימן כמה עונג רב ונחת לשמוע ולהאזין בשעה שהתלמידים 

תלמוד התורה עטרת חיים מפעל אדיר של תורה ויראת שמים טהורה. 

מקום שמשקיעים בו לפחד ולירא מהשי"ת חוץ מאהבת השי"ת. 

כל זה... המלמדים בת"ת משכמם ומעלה בני תורה אמיתיים מבלי להתפשר, 

כמו כן מיון הבתים מעורר התפעלות.... 

בכל אופן מתאמצים מאוד ומכניסים כאלו שההורים תמימי דעים להחזיר עטרה לישנה. 

וזה מתבטא היטיב בלוגו "עטרת חיים".... 

אשרי מי שזוכה שילדיו יתחנכו במקום הקדוש הזה.

הרב משה קלצקין (מפקח הת"ת)

מעט מזעיר מדברי
הצוות החינוכי



�  יראת שמים. 
מעשה שסיפר הרה"ג ברוך עוקשי שליט"א (רב ק"ק 'בני תורה' בעיר אלעד ת"ו), 

על הורה שהיה אמור לעבור להתגורר בעירנו, ופנה אליו בשאלה. 
לאיזה ת"ת כדאי לו לרשום את בנו? השיב לו הרב, אם אני אומר היכן כדאי, 

הת"ת האחרים יקפצו ויפנו גם הם אלי, 
אך אני אומר לך עצה. לך בעיניך ותראה מה קורה ותבוא תאמר לי מה ראית. 

הלך אותו האיש וחזר לרב ואמר לו, ב'עטרת חיים' 
רואים את היראת שמים נסוכה על פני התלמידים. 

אמר לו הרב, א"כ יש לך תשובה.
�  שמרני. 

מתקבלים תלמידים שמשפחותיהם שומרים על צניעות וקדושה ללא מכשירים טמאים, 
ואינם חשופים למרעין בישין, הנשים מכסות ראשם במטפחת כפי ההלכה, 

ובגדיהם לא צמודים ולא קצרים. 
גם הילדים לבושים ללא כיתובים וללא בלוריות ותסרוקות.  

�  לימוד התורה בשיטת 'זכרו'.
בכיתה א' מסיימים את חומש בראשית בידיעה ובשינון בע"פ בכיתה ב' 

כנ"ל את חומש שמות וויקרא וכן את נביא יהושע שופטים. 
בכיתה ג' כנ"ל את חומש במדבר ודברים ונביא שמואל א' וב'. 

בכיתה ד' מסיימים את משניות סדר מועד ונביא מלכים א' וב'. בכיתה ה' כנ"ל סדר זרעים ונביא תרי עשר. 
בכיתה ו' כנ"ל סדר נזיקין ונביא ירמיה. בכיתה ז' כנ"ל סדר נשים ונביא ישעיה. 

בכיתה ח' כנ"ל סדר קדשים ונביא יחזקאל. 
�  תוספות בגנים.

 מלבד החומר הלימודי המקובל בגנים, לומדים גם 'שישי' 'משניות' 
'מא כבר' 'תהילים' 'צירופי אותיות' [אבג"ד, א"ת ב"ש וכו'], 'בר יוחאי', שירי שבת ועוד.

�  מבצעי לימוד ודרך ארץ במהלך כל השנה.
�  עטרת חיים היא משפחה. 

�  כל עצה הארה הערה מתקבלת בברכה. 
� שיחות עם הורים והנחיית הורים ללא עלות. 

עם המפקח הרה"ג משה קצלקין שליט"א 
ועם מנהל הת"ת הרב אליהו נהרי שליט"א. 

ובשעת הצורך מתקיימות לפעמים בבית ההורים עצמם.
�  בפורים מתחפשים רק לדברים חיוביים ותורניים. 

ואוסרים בתכלית האיסור הבאת כלי מלחמה וכיו"ב.
�  לומדים בחגים. 

מעודדים את התלמידים ללמוד בבין הזמנים בחגים ע"י פרסים שווי ערך.
�  משקיעים בפרסים. 

בעלות של עשרות אלפי שקלים בשנה! 
�  סיומי מסכתות של תלמידים. 

ילדים שעושים סיומי מסכתות, מקבלים פרסים ופרגון חזק בת"ת, 
ואף פרסום בעלון השבועי המפורסם בחוצות, דבר שמוסיף המון לעידוד התלמידים.

�  אין תלמיד שלא מקבל חום ואהבה.
�  התרעננות בסיום כל פרשה או מסכת. 

יוצאים להתרענן ולהחליף כח ביער או בפארק וכיו"ב.
�  מניחים תפילין מכיתה ה'. 

כמבואר בגמרא ברמב"ם בש"ע ובשאר פוסקים וכמנהג ק"ק תימן יע"א, וכאות הערכה יוצאים לטיול גיפים וכדו'.
�  מתברכים ומתחזקים מפי זקנים העדה. 

�  מתפללים בקברי רבותינו זיע"א. 
וכמובן מספרים מעלותיהם ועבודתם, הן בתורה והיראה והן במופתיהם.

�  אין טיול ללא קדושה. 
כל טיול מלווה בתפילה בקברות צדיקים או בביקור אצל רב או זקן, 

ובמהלך הנסיעה נערך לימוד ע"י חידון או אמירת תהילים יחדיו או שינון משניות וכיו"ב.
�  כל הטיולים טהורים. 

רק למקומות שאין בהם חשש מרעין בישין. וכשיש תקלה משנים מסלול.
�  מחנכים לשמירת קדושת העינים כבר בגנים. 

[מעשה שהיה, אחת האמהות מהגנים התקשרה לרב המנהל בבין הזמנים ומספרת לו בהתרגשות. 
ראיתי שכתבתם שדיברתם עם הילדים על זאת, ובליבי היה קשה להאמין שהילד הבין. 

אך היום היינו צריכים לנסוע לאחת המקומות והיה שם דבר של פריצות. 
הילד הקטן שלי סובב את ראשו ואמר, 'אמא, אסור להסתכל לשם'. אשרינו שזכינו]. 

�  אין ילד שנשמט לצוות החינוכי. 
מכיון שהכיתות קטנות, בחסד ה' אין תלמיד שנשמט מיחס ומטיפול במה שצריך.

המיוחדות של
"עטרת חיים"



מפעולות הת“ת

הורים מספרים:

•  מתברכים מפי זקני תימן
•  מסיבות סידור
•  מסיבות חומש

•  מסיבות סיומי פרשיות וחומשים ומסכתות
•  טיולים

•  קאמפ ושבתות גיבוש לתלמידי כתה ח' ולבוגרים
•  עלון שבועי המופץ ברחבי הארץ לחיזוק המסורת

    ולעידוד התלמידים
•  הנחיית הורים
•  ערבי אמהות

•  לימוד חומש בהבנה ובידיעה ברורה
•  לימוד משניות וגמרא בדרך הישיבתית

•  והנ"ל בתוספת הקניית ידיעה ובקיאות מוחלטת 
   בהגייה ובניגון מסורת יהודי תימן נע"ג 

•  הלכות ומנהגים במסורת אבות
•  לימוד שירים הן במסורת אבות 

    והן שירים המקובלים בת"ת ובישיבות
•  פעילויות חוויתית

•  בוגרי כיתה ח' נבחנים ונשלחים 
   לישיבות טובות ומעולות

•  נבחנים אצל חכמי וגדולי העדה

עטרת חיים שולחים את בוגריהם 

ללמוד בישיבות קדושות 

טובות ומעולות, 

ולא למוסדות שעוקרים מסורת 

תלמידיהם על מזבח

 "מנהג בני-הישיבות"

כשהילד שלי לומד בעטרת חייםכשהילד שלי לא למד בעטרת חיים

גדל כמו שבבית מחנכיםגדל לא כמו שבבית מחנכים

גדל במסורת אבותינו ורבותינו גדל במסורת של אשכנזים או ספרדים

מתפעל מי היו זקנינו ורבותינו 
מלבד ידיעותיו על חכמי 

אשכנז וספרד

ידע ושמע על גדולי אשכנז וספרד 
אך לא ידע בכלל 

שיש דבר כזה חכמי תימן

מתגאה בפאותיו סימני יהדותו מתבייש לגדל פאות

מתבייש להישאר עם שער מגודל 
ושערו הארוך הינם פאותיו 
לפניו או לפחות אחר אזניו

מתבייש מאוד להסתפר במספר נמוך 
ומעדיף להאריך את השיער 

אשר מעל מצחו

ודאי לי שהוא מקבל יחס אישי אינני יודע עד כמה הוא מטופל 
ומקבל יחס 

הקשר עם המחנך רציף ומתפעל אני 
ממקצועיותו וממסירותו הרבה

הקשר עם המחנך היה לעיתים רחוקות 
ואיני יודע באמת מה מעלתו ומקצועיותו

כמעט כל יום מקבל ממתק או ארטיק מידי פעם קיבל ממתק או ארטיק

לעיתים קרובות קיבל פרסלעיתים רחוקות קיבל פרס

כל ראש חודש מקבל סעודה דשינה 
ללא עלות או תמורה

לא ידע מה זה סעודת ראש חודש
מטעם התלמוד תורה

המנהל שם הוא כמו אבא הילד שלי בקושי הכיר את המנהל



מעט מזעיר ממכתבי תלמידים

לכבוד המנהל היקר והחשוב, הרב אליהו נהרי שליט"א.
רציתי לומר תודה על כל העזרה וההשקעה שהשקעתם בי, 

שהראת לי איך מתנהגים לפי המסורת, ....
...אז הת"ת הכי חשוב והטוב בעולם הוא "עטרת חיים", 

באמת הת"ת הזה זה היופי של החיים החרדי.... 
וחכמינו ז"ל אומרים שהמלמד נחשב כמו האבא של הילד, 

והרב אליהו נהרי נחשב כמו אביו של רבי יהונתן 
שהרב מתנהג בעדינות, לא כועס גם אם מרגיזים אותו... 

תודה רבה הרב על הכל, ואני מבקש סליחה... 
אתה רב אמיתי ממש סובל ייסורים רק בשבילנו.

ממני תלמידך האהובך

"תכנית פעולה לחיים העתידיים" (על הלימוד)
לכבוד הרב אפרים!

זמן קימה: בעז"ה אני רוצה לקום מוקדם, 
כדי שיהיה לי זמן להספיק להתארגן לת"ת 

ולהספיק גם להגיע לתפילה בזמן שיהיה לי כח 
לעבוד עבודת ה' יתברך עם רצון, חשק ושמחה.
השתדלות בלימוד: וגם בעז"ה אני רוצה לעשות 

את כל המאמצים שאפשר כדי להבין את הלימוד, 
להשתתף בלימוד, לא לדבר, להיות ממש בתוך הלימוד, 

לשאול שאלות להקשות קושיות ומתי שהרב 
שואל אותי שאלות לדעת ולהבין את המהלך של הלימוד, 

ואם לא הבנתי אז אני יכול להגיד לרב שלא הבנתי 
ויכול להיות שהרב יחזור ואני אבין.
ובעז"ה אעשה את כל המאמצים 
לא להתעסק ... באמצע השיעור, 

וככה גם זה יעזור לי בישיבה וגם בשנים הבאות 
שאחרי הישיבה וגם בכל החיים, 

וזה יעזור לי גם יותר להשתתף ולהקשיב ולדעת את הלימוד.
ואם אעמול על זה ... אז באמת אצליח. 
וככה גם אני יותר אזכור את הלימוד, 

כי מתי שמשתתפים בלימוד מתי שמקשיבים מתי שמרוכזים 
זה גם יותר עוזר לזכור טוב ולא רק טוב, אלא גם טוב מאוד!

וככה באמת נצליח בחיים ויהיה לנו חיים מאושרים
בברכה

מעט מזעיר ממה שכתבו תלמידי כיתות ו'-ז'

להרב אליהו נהרי שליט"א
ברצוני להעלות על נס ולהודות 

ראשית לבורא עולם 
שנתן לנו שליח כמוך, מנהל ת"ת ות"ח 

שמנהיג את התלמוד התורה המיוחד והקדוש 
של ק"ק תימן אלעד ביד רמה, בתבונה ובחכמה. 

וכל זאת ע"פ דעת תורה של מורנו ורבנו הרב יצחק רצאבי שליט"א.
וזאת בנוסף למאור הפנים לכל הורה ותלמיד, ולכל אדם בכלל.

ומסירות נפש וכל תלמיד והכוונתו 
עם סיום לימודיו בת"ת למקום שהכי מתאים לו...

 מאחלים לך ולב"ב ...
משפחת שמחי

מעט מזעיר ממשפחות שסיימו כיתה ח'

מי שמחפש שבנו ידע לקרוא בתורה בתימנית 
ילך למארי אחה"צ. אך מי שמחפש תורה ויראה, 

צניעות תמימות וקדושה של יהדות תימן המעטירה, 
מקומו ב'עטרת חיים' המהוללה ושם ימצא הכל...

הידעת?!
בעטרת חיים הילדים גדלים 

בנויים בבגרות רגשית, חינוכית ולימודית.

בעטרת חיים הילדים קורנים משמחה ומאושר, 
ויראת שמים נסוכה וניכרת על פניהם.

בעטרת חיים התלמידים חוגגים 
סיומי פרשיות ומסכתות מידי שבוע.

בעטרת חיים הילדים יודעים ללמוד גם בגירסא תימנית, 
וגם בלימוד הנפוץ כיום בשאר המוסדות.

בעטרת חיים הילדים יודעים שירים 
גם בניגון תימני וגם חסידי וגם ספרדי.

התלמידים מעטרת חיים בנויים להיכנס 
לכל הישיבות הקדושות 

גם אם הם אשכנזיות או ספרדיות.

בעטרת חיים משקיעים בשנה בפרסים לתלמידים 
בעלות של עשרות אלפי שקלים.

פגישת היכרות והתרשמות 
ללא התחייבות מצד ההנהלה או ההורים.



עדות כשרה ונאמנה!
אל תתפתו להאמין למשפחות 

שלא למדו כלל בת"ת 
או שכיום אינם ממשפחת עטרת חיים, 

תשאלו הורים שבניהם כעת לומדים שם 
ויודעים באמת מה מתחולל שם!

מעט מזעיר ממכתבי הורים
...אין פינו יכול מלהפסיק להודות לה' 

על שליחים מסורים כמותכם. 
ב"ה זכינו שילדינו יתחנכו במקום קדוש זה, 
אנו מרגישים שילדינו בידיים הטובות ביותר, 

במקום המחנך אותם באהבה לתורה 
עפ"י מסורת אבותינו.

רצינו להודות ... בהמון מסירות והשקעה 
על נתינה מכל הלב, 

עם אכפתיות ותשומת לב 
לפרטים הקטנים ביותר והדאגה לכל ילד כבן.

יהי רצון שבורא עולמים יתן לכם כוחות איתנים 
וסייעתא דשמיא תלווכם כל השנים.

מש' דמארימעריכים ומוקירים מאוד

לכבוד: המנהל האהוב, הרב אליהו נהרי שליט"א

... (אנו ההורים למדנו במוסדות אשכנזים טובים ומפורסמים), 

חשוב היה לנו בעיקר שיהיה זה מקום עם יראת שמיים, 

צניעות אמיתית והשקפה נכונה לחיים ע"פ הנהגתם של גדולי ישראל 

וסביבה שתואמת לשאיפות אלו. 

כבאופן טבעי מצאנו את עצמנו ב"עטרת חיים".

.....כעבור זמן נוכחנו לדעת שזה היחס לכל התלמידים 

החל מהגן ומעלה בכל שכבות הגילים, 

כשהוא מכיר כל תלמיד באופן אישי ומכיר את מצבו.

הרב נהרי שליט"א צייד אותנו בעצות טובות בהמשך הדרך 

והוא מטה אזנו לשאלותינו ולרחשי לבבנו.

כמו כן כל הצוות החינוכי היקר צוות חם ואכפתי 

שהנהגתו של המנהל שליט"א מקרינה עליהם, 

דבר המשפיע גם על התנהגותם של התלמידים, 

כדבר איש אל רעהו, בכבוד ובענות חן, הראויה להערכה רבה!!

לאחרונה שוחחתי עם ידיד, מלמד שלימד ב"עטרת חיים" 

תקופה מסוימת באופן זמני, וכיום מלמד בת"ת טוב,

והוא שח לי בחמימות: אין ספק שב"עטרת חיים"

יש יראת שמים ברמה גבוהה ומיוחדת, שלא ראה במקומות אחרים.

אנו כהורים זוכים לראות את בנינו שבים הביתה 

ומשננים את לימודם בנעימה ובהשתפכות נפש טהורה 

(כדברי המסילת ישרים בפ"א "כי השלמות האמיתי 

הוא רק הדבקות בו יתברך... ואני קרבת אלד'ים לי טוב..."(תהלים ע"ג)), 

ועל כך אנו מודים לה' שיש לנו את המקום היקר והקדוש הזה.

אנו רואים בזה טעם לשבח שהת"ת מלמד במסורת אבות, 

שאף שאפשר להגיע לדבקות גם בשינון הלימוד בסגנון אשכנזי או ספרדי, 

אך "צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך" (שה"ש א' ח'), 

ישנו חבור נפשי מתאים ועמוק יותר במסורת אבות, 

ורואים זאת בחוש אצל בנינו שהם שייכים, 

ונמצאים בערוגה הטבעית שלהם.

אנו מעריכים ...

ונחתום בברכה...

משפחת מעטוף

בגיל 3 חיפשתי תלמוד תורה עם יראת שמיים גרנו בזמנו בעמנואל, אמא של יוסף כיתה ה', 
ולימוד קודש לפי אבותינו הקדושים, 

מקום שיהיה קודש וצניעות לבני היקר.
... הפשטות והקודש פנימה והיראת שמיים 
על פני הילדים הרכים ריגשה אותי מאוד... 

אין ביכלתנו להודות על הגננות וטוב ליבן, ואילו פינו מלא שירה כים, לגנים של עטרת חיים. וגם נכדיי היקרים נרשמו השנה 
על הרבנים, המזכיר, ובמיוחד הרב נהרי שליט"א 

וכספו בעבור הילדים בתלמוד תורה. שמוסר נפשו וכל מאודו 
כל ילד כאילו בנו יחידו. כמעט בכל שעה ביממה 

תמיד אפשר לקבל אוזן קשבת עזרה, עצה ועוד... 
משפ' שאער.בהודיה לשם יתברך שזכינו,זה בית חם ואוהב לכל ילד.עטרת חיים זה לא רק תלמוד תורה, 

...זה כבר הרבה זמן שאני מצפה להודות לכם 

על תפקידכם ועל שליחותכם בלימוד וחינוך ילדינו.

ברור לי, שהמתנה הכי יפה...

וכמו, שמי שנמצא עם דוברי ארמית 

לסוף גם הוא יהיה דובר ארמית, 

כך מי שנמצא במשפחת הת"ת, 

לסוף יהיה לבן תורה ובן עליה. 

עם המידות הטובות, עם הדרך ארץ, 

עם ההווי התורני ועם שמחת החיים האמיתי...

תודה לבורא עולם, ולכם, 

ובתפילה שישמור צאתינו ובואינו.

משפחת עוז-ארי צבי נ"י



מעניין למה?!

הורים יקרים!

בעטרת חיים 
התלמידים 

מקדימים וצובאים 
על שערי הת"ת

עוד טרם 
נפתחים?!

בעטרת חיים 
כשאין 

לימודים 
התלמידים 
עצובים?!

בעטרת חיים 
הילדים משננים 

משניות ופסוקים, 
אף בעת ההפסקות 

ובזמנים 
פנויים?!

משלו המושלים! 
הזהב [עטרת חיים] בחצר ביתו [עדתו], והוא הולך לחפשו מתחת הגשר [עדות אחרות]!

מזכירות המוסדות: 03-9097022
 הנהלת המוסדות: 050-4150896

לפני שאתם מחליטים שאתם רושמים את בנכם לעטרת חיים, 
בדקו נא אם הנכם מתאימים, גם אם הנכם ממשפחות אברכים. 

לאחר שנוכחתם שאכן הנכם עומדים בתקנון המחמיר של עטרת חיים, 
תתקבלו בזרועות פתוחות וחמות, כיאה לבני מלכים!

בעטרת חיים גם בתקופת משבר הקורונה המלמדים והגננות 
שמרו על קשר רציף עם התלמידים, 

והלימודים המשיכו בכל הכח, כמעט כרגיל!

בעטרת חיים 
הורים כותבים 

מכתבים רבים נרגשים, 
ואף תשורות רבות 

לצוות החינוכי 
שולחים?!

בעטרת חיים 
אנשים ואף זקנים שבאים 

 לבקר בעטרת חיים, 
מוזילים דמעה 
למראה הילדים 

ולקול ניגון לימוד
התלמידים?!

מלמדים שלימדו 
בעטרת חיים, 

מוערכים ונחטפים 
ע"י מוסדות אחרים?!

לשאלת רבים: אי"ה יתקיימו הסעות מסובסדות 
}מערים אחרות לת"ת, רק אם יהיה ביקוש דיו! }


