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  ת"תקנון הת
  !להורים היקרים

  .א"בהנחיית ובהדרכת רבותינו גדולי הדור שליט ,התלמידים לגדול בתורה ויראת שמיםבתלמוד תורה מתחנכים 
ישנה הקפדה מלאה על קבלת תלמידים אך ורק ו, ת שם דגש על חינוך ליראת שמים מידות טובות ודרך ארץ"הת

 ,אמיתיים ומשאת נפש ההורים לגדל את בניהם כבני תורה, אוויהםמבתים אשר חיי התורה ויראת שמים הם כל מ
  . וההורים מוכנים להשקיע מאמצים ומסירות נפש בחינוך בניהם

  מהות התלמוד תורה
כדי לגדל תלמידים , שכוונת מייסדיו היא להקים מקום תורה. לא מודרני, ת בסגנון שמרני"התלמוד תורה הינו ת

  .ללא שינוי, בדרך אבותינו ורבותינו הקדושים' בתורה ויראת ה
  .א"שליט יצחק רצאביובנשיאות ובהכוונת מרן הרב הגאון א "שליט אליהו נהריב הר ת הינו בראשות"הת

  מטרות התלמוד תורה
ולהמשיך מסורת ומנהגי אבותינו  ,תיקון המידות ,יראת שמים ,תורה ,לגדל בני תורה אמיתיים שכל שאיפתם היא

  .ובחיצוניות בפנימיות ,יראת שמים ,ענוה ,בצניעות
ון של ועם כי, ם אחרים"ובמתכונת תתי .או לימודים המסייעים ללימוד התורה בלבד, בלבד הלימודים לימודי קודש

 ,'וכו קריאת התורה ,המנהגים ,ההלכות ,התפילות .)שיטה המוכיחה את עצמה( ,בשינון וידיעת הנלמד" זכרו"שיטת 
  .א"ץ זיע"במסורת אבותינו ולפי מרן מהרי

  .א"שהם ובני ביתם ילכו בגאון בדרכי אבותינו ורבותינו הקדושים זיעשואפים ה .למשפחות בני תורהת מיועד "הת
  י האב"חיוב קביעת עיתים לתורה ע

   .או לקובעים עיתים לתורה יום יום, ת מיועד לבני אברכים"הת
  והבית –צניעות האם 

שביתם ולבושם אינו ת מיועד רק למי "לכן הת. 'חזקה שתזכה לבנים צדיקים ויראי ה ,אשה המקפידה על ענייני צניעות
 הדיבור, וכל ענייני הלבוש, כיסוי ראש מלא לאם כדרך אמותינו הצנועות, ולא בשאיפה ללכת אחרי האופנה, מודרני

  .בצניעות מירבית ,'וכו
  ת"השתתפות ההורים במאמצי הת

  .בשבועייםלפחות פעם , להיות בקשר עם המלמד מאדרצוי כן ו ,פחות בשבתכל הבן להיש ללמוד עם  :לימוד
במקרה של איחור  .ת או בחזרה ממנו"א יתעכב בדרך לתת וכן לשים לב של"יש להקפיד שהילד יבוא בזמן לת :זמנים

  .ת המסביר את הסיבה לכך"או חיסור יש לשלוח פתק לת
ות ציצית ופא, עם גרביים ומכנסיים ארוכות, ותמונות ציורים, לבוש התלמידים יהיה בצניעות ללא כיתובים :לבוש

  .כיאה לבן תורה, ללא בלורית, הראש
, כשמיעת רדיו וכיוצא, אין לאפשר לילד לקרוא או לשמוע דברים שאינם ראויים. עיתונים וכיוצא בהם, רדיו :סור מרע

ואם יש מחשב בבית . אין להחזיק כלל בבית, מחשב. שמהם בא רוב קלקול הדור, אף אצל שכנים וקרובי משפחה
  .במקומות אחרים ל גם"כ יש לשמרו מהנ"כמו .אין לאפשר לילדים גישה אליו, לצורך פרנסה

ואף מקרובי . השמורים מהשפעות שליליות, בני תורה, הילד צריך להמצא רק בחברה מתאימה של ילדים טובים :חברה
  .יש להרחיק את הילד ,ובני תורה משפחה שאינם הוגנים

ר לפנות אפש, ואם לא הגיעו להבנה. המחנךרצוי לברר את הנושא עם , המחנךאם יהיו להורים הערות על  :ביקורת
  .היות והנזק החינוכי בזה עצום, אבל אין לתת גיבוי לבן בשום אופן .ת"התלמנהל החינוכי של 

אין  כ"כמו. ואין אפשרות לגורמים מחוץ להתערב בכך, א"י ההנהלה והרבנים שליט"ההנהגות והתקנות נקבעו ע
ו ההורה את כל סעיפי התקנון ובחתימת ידו מקבל עלי. אפשרות לשום הורה לערער על הנהגות ותקנות המוסד

 הורה. ללא שום זכות ערעור, ד בכךבמידה וחלילה לא יעמומיידית ובכך מאפשר להנהלת המוסד להוציא את ילדו 
ולמנוע בכך  ת"תלמסגרת ה ולא לשלוח את בנ מתבקש, את התקנות ואפילו סעיף אחד ולקבל עלי ו מעונייןשאינ

  .אי נעימות של הוצאת הילד חלילה
  ל"חתימת ההורים והתחייבותם על כל הנ
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