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'בין הזמנים'...

די  להתעסק.  כדאי  לא  כולם  ידעו  איתו, 
במילה קטנה שנאמרת שלא כראוי, והוא 
מתפרץ בשאגות קרב על בן שיחו, פעמים 
אף מתווספת מתנת יד הגונה... הוא ומידת 
הכעס היו ידידים שדרו בצוותא מאז הכיר 

את עצמו. 

דיבר,  המשגיח  השיחות,  כל  הועילו  לא 
והחונך הסביר, והוא נשאר בשלו.

של  תחילתו  עם  מדהים  דבר  קרה  והנה 
משה  את  מהפך  התחולל  הקיץ'  'זמן 
יותר,  מתון  אחר,  משה  מחליף  הכועס 

מבין יותר, בר שיח. 

 - אבוד  התלמיד  כי  לנו  נדמה  לפעמים 
וכמה  נדבר  שלא  כמה  ישתנה,  לא  הוא 

שלא נשקיע, הוא יישאר בשלו. 

אלו  הם  הזמנים'  'בין  ימי  דווקא  והנה 
הוא  בהם  ימים  באים  למהפך,  שגורמים 
צריך להתמודד בכוחות עצמו ודווקא אז 
כשעומד במבחן המציאות, עולים וצצים 
שספג  והמוסרים  שרכש,  הקניינים  כל 

במהלך זמן החורף. 

עלינו המחנכים לדעת כי גם אם לפעמים 
תוצאות,  רואים  ולא  משקיעים  אנו 
ההשקעה ודאי מועילה ובהכרח עוד נראה 
תוצאות, והתמודדות עם המציאות דווקא 

היא משביחה את הפירות.

בהצלחה!

לא עוד שיעור ג'....
כי  ג'  שיעור  עוד  לא  משתנים...  המשחק  כללי 
'אחינו'  ישיבת  שע"י  גדולה  לישיבה  המכינה  אם 

לצעירים. 

מכך,  חוששים  התלמידים  וגם  לכך,  מודעת  הישיבה  הנהלת 

שחממה כמו שהייתה להם  בישיבת "אחינו לצעירים" לא תהיה 

היא  גדולה  לישיבה  ההכנה  לכן מלאכת  אחר,  בשום מקום  להם 

משימה לא פשוטה!

בהנהלת הישיבה משקיעים מחשבה מרובה כיצד להפוך את זמן 

כל הקיץ. כחלק מהמאמץ  פני  על  הכנה המתמשך  הקיץ למסע 

מקבלים התלמידים בתחילת הזמן יומן אישי בו הם מציינים לעצמם 

את שמירת הזמנים בסדרי הישיבה ואת התקדמות האישית. הם 

מתרגלים לאחריות עצמית כפי שנדרש מתלמיד בישיבה גדולה. 

גם ביחס לשאר בני הישיבה ההנהגה שלהם שונה, כאשר מבדלים 

אותם ומשדרים לכלל הישיבה כי מדובר במהלך שונה, הסדרים 

משתנים והופכים להיות דומים יותר לנהוג בישיבות הגדולות, הם 

גם נשארים לשבתות בישיבה בזמנים בהם שאר בני הישיבה יצאו 

לשבת חופשית.  

דגש מיוחד ניתן על ההכנה המנטאלית, מתקיימים שיחות רבות 

בנושא. וועדים מיוחדים נמסרים ע"י רבנים מהישיבות הגדולות.

מבחינה לימודית נעשית עבודת הכנה מיוחדת, כאשר ידוע כי אחד 

בצורת  הוא  גדולה  לישיבה  קטנה  ישיבה  בין  הגדולים  ההבדלים 

הלימוד. בעוד שבישיבה קטנה עיקר הלימוד הוא סביב "השיעור" 

הרי שבישיבה גדולה הלימוד בעיקרו עצמאי. רבני הישיבה מנסים 

להוביל את התלמידים ללימוד עצמאי, למסירת "חבורה", לכתיבת 

חידושי תורה, ולעורר עניין וטעם בלימוד.

זהו מפתח לכל הצלחה שתהיה בעז"ה. לכן  ככלל, טעם בלימוד 

במהלך הקיץ עתידים בני שיעור ג' להיכנס למבחנים אצל גדולי 

ישראל וראשי הישיבות, זאת על מנת לתת את התחושה המרוממת 

של גדלות התורה, יחד עם ההתנסות בעמידה בכור המבחן.

את ראש הישיבה אנו שואלים מהי ההצלחה בעיני הישיבה? כל 

הוא  לימודיו  סיום  לקראת  היום  ועומד  בישיבה  שנמצא  תלמיד 

שלפעילי  כאלו  רק  הם  בישיבה  התלמידים  הצלחה!  של  סיפור 

כבר  היום  אנחנו  והנה  בישיבות.  יסתדרו  היה שלא  ברור  'אחינו' 

אין ספק שזוהי  גדולה,  לישיבה  עוברים  לפני שהם  רגע  עומדים 

הצלחה אדירה!



ובני  הישיבה  רבני  במעמד 
משפחתו של עידן חגגו בישיבה 
עידן  ברכות.  מסכת  סיום  את 
זכה  בישיבה  א'  שיעור  תלמיד 
ספסלי  את  לחבוש  מכבר  זה 
שבשנה  לאחר  המדרש.  בית 
שעברה סיים את לימודיו בבית 

הספר "נווה צבי". 

בכניסתו לישיבה קיבל על עצמו 
ואכן  ברכות.  מסכת  את  לסיים 
הוא  כאשר  במשימה  עמד  הוא 
מנצל את זמני ההפסקות ללימוד 
מציינים  הישיבה  רבני  המסכת. 
בפני "בישיבה" שב"ה אנו רואים 
תלמידים נוספים ששוקדים על 
הישיבה  הנהלת  מסכת  סיומי 
התופעה  את  ומעודדת  שמחה 
השאיפה  את  לחזק  רצון  מתוך 
לגדלות בקרב תלמידי הישיבה.

תלמידי  שבתו  דרשב"י,  דהילולא  יומא  לקראת 
ר"מ  שלזינגר  אברהם  הרב  עם  בצוותא  הישיבה 

בשיעור ג'.

מתנהל  ג'  שיעור  לפיה  בישיבה  מהמגמה  כחלק 
תלמידי  נשארו  גדולה,  לישיבה  דומה  במתכונת 
שיעור ג' לשבת ישיבה גם כאשר תלמידי השיעורים 
הצעירים נסעו לשבות בביתם. בליל שב"ק התארח 
עם  יחד  סעד  אשר  שליט"א  חקק  הרב  בישיבה 
בחורי הישיבה ואף ישב עימהם לעונג שבת, כאשר 

הוא משמיע בפניהם דברי חיזוק והתעלות.

ביום השבת לאחר שיעורו של הרב שלזינגר צעדו 
בני החבורה לעבר ישיבת "כנסת הגדולה" בקרית 
זכו להיכנס למעונו של הגאון רבי הלל  ספר שם 
זקס שליט"א, לשמוע דברי חיזוק והדרכה. לאחר 

מכן למדו התלמידים בהיכל הישיבה.

יחד  החבורה  בני  נסעו  בעומר,  ל"ג  במוצאי שבת 
עם הרב משה גולדמן לאתרא קדישא מירון לשפוך 

שיח לקראת הקבלה והמעבר לישיבה גדולה.

סיום מסכת ברכות ע"י תלמיד 
הישיבה הבחור עידן אצילוב הי"ו.

שבת התאחדות והתעלות 
לתלמידי שיעור ג'.

מידי יום רביעי מתקיים בישיבה שיעור מיוחד מהרב יעקב 
קרסניצקי מחשובי האברכים בכולל "בית יהודה", בכל פעם 
השיעור,  הישיבה לשמיעת  קבוצה אחרת מתלמידי  נבחרת 
כפי שמסביר לנו הרב דוד וייס מרבני הישיבה. אחת המטרות 
המתיקות  הקניית  היא  לתורה  בחינוך  ביותר  החשובות 
יותר  חבורה אפשר  לימוד של  בצורת  בתורה.  וה"גישמעק" 
להרגיש את החלק של עריבות התורה, לכן באמת היה רצוי 

שכל בני הישיבה יכנסו לשיעור החבורה, אלא שאנו חפצים 
לייקר את המעמד ולהפיק ממנו את מרב התועלת, לכן אנו 
הצטיינות  נדרשת  אלא  לכך,  זוכה  אחד  כל  שלא  מקפידים 
גם  אנו  בכך  לחבורה,  להיכנס  כדי  השבוע  במשך  מיוחדת 
בחברה.  המוערכים  הם  שהלומדים  בישיבה  אווירה  יוצרים 

"קנאת סופרים תרבה חכמה".

להאיר את השיגרה
במדור זה אנו מאירים את השגרה המיוחדת שבישיבה.

בכל פעם נפנה אלומת אור לחלק מסוים משגרת היום יום בישיבתנו הקדושה.

ליל המהפך הגדול
נוער רבים ואף מבוגרים המבקשים להתקרב לתורה, אלא  ישנם בני 
שהם נתקלים בקשיים שונים בדרכם. עבורם יש לי עצה מיוחדת, בליל 
ומשקיע  רצינות  שמראה  אחד  ולכל  שמיים  שערי  נפתחים  שבועות 
בלימוד התורה, מובטחת לו עזרה מיוחדת משמיים במהלך כל השנה.

שבני  התוכנית  הייתה  שעברה  בשנה  לצעירים,  'אחינו'  בישיבת 
הישיבה יחגגו את חג השבועות בביתם, אלא שקבוצה מבני הישיבה 
לא הסכימה לוותר על לימוד התורה בחג השבועות בישיבה, באמרם 
המקום המתאים ביותר לחגוג את חג מתן תורה הוא במקום בו לומדים 
כל השנה תורה! ואכן הנהלת הישיבה נענתה לבקשה ואפשרה לבני 

הישיבה החפצים בכך להישאר בישיבה.

בישיבה,  הראשונה  בשנתו  צעיר  תלמיד  'דניאל',  היה  הנשארים  ביו 
הוא מאוד התקשה להתאקלם ולמצוא את מקומו כתלמיד מן המניין 
בישיבה, הוא ידע עליות ומורדות, עד לאותו חג שבועות בישיבה, הוא 
הפך לאחר, הקשיים נעלמו הספקות אינם. צמח לו בן ישיבה בוטח 

בדרכו.

אותו  את  מבקשים  וכולם  השונות,  במסגרות  רבים  נערים  פוגש  אני 
הדבר. הם אוהבים תורה ורוצים להתקרב עוד ועוד לאבינו שבשמיים, 

אלא שיש להם המון קשיים.

הנה לכם, חברים יקרים, הזדמנות חד פעמית לעשות את זה ובגדול- - 
- בואו הצטרפו ללומדים בבתי המדרש.

בהצלחה!

הרב דוד וייס ר"מ בישיבת 'אחינו' לצעירים, מספר ל'בישיבה' על כוחו הגדול דעה:
של לימוד ליל שבועות בסדר ישיבתי

ה"חבורה" - עריבות בתורה



התלמידים  בעיני  נתפס  הוא 
להתחבר  שכדאי  כ'חברמן' 
אליו ולהיות כמוהו, העובדות 
עצמן,  בעד  מדברות 
של  פעיל  ישנו  בהם  בכיתות 
אחוז  לתשעים  מעל  'אחינו' 
מהתלמידים ממשיך בישיבות 
מרובה.  בהצלחה  הקדושות 
משתנה,  בכיתה  האווירה 
הולכים  שאינם  התלמידים 
הם  ה'מוזרים',  הם  לישיבה 

אלו שצריכים להתנצל...

'פרויקט  מהו  לשמוע  תחילה  ביקשנו 
טורונטו', ואל מי הוא מיועד?

הרב הילמן: ארגון 'אחינו' במסגרת 'פרויקט 
טורונטו' בא לתת מענה למצוקה שהייתה 
קיימת אצל כל מי שקשור לעולם הקירוב. 
נוצר מצב שבבתי הספר משקיעים במשך 
בית  ולבסוף בסיום  שמונה שנים בתלמיד 
הספר ההשקעה יורדת לטמיון, כאשר אין 
לתלמיד פתרון מעשי להמשך דרכו בעולם 

התורה.

רבות  קיים שנים  הרי עולם הישיבות כבר 
לפני שהוחל ב'פרויקט טורונטו' אם כן היכן 

הבשורה הגדולה?

הרב הילמן: 'אחינו' בא במטרה לקרב את 
ברובם  הישיבות  הפריפריה,  אל  הישיבות 
לנער  ברק.  ובבני  בירושלים  מתרכזות 
אחרת  כמדינה  נתפס  זה  מהנגב  הצעיר 
לחלוטין. צריך היה את האדם שייתן בראש 
לאותם  הפרקטי  המענה  את  ובראשונה 
בישיבה.  ללמוד  רצון  להם  תלמידים שיש 
להם  להראות  הישיבה  את  להם  להכיר 

שהשד אינו נורא...

מעבר לכך, יש אותם אלו שלא מבינים את 
בישיבות,  הלימודים  את  להמשיך  הצורך 
את  להסביר  צריכים  אנו  אלו  לאותם 
החשיבות בדבר. לעיתים ההורים חושבים 
שילד שילמד בישיבה מפסיד את פרנסתו 
ועתידו, גם לאלו אנו משתדלים לתת מענה 

והסבר.

אכן הדברים חשובים, אך האין זה תפקידו 
בהמשך  לבוגריו  לדאוג  הספר  בית  של 

הדרך?

אכן  צודק,  בהחלט  אתה  הילמן:  הרב 
עושים  הספר  בבתי  והמחנכים  המנהלים 
לדאגה  שקשור  מה  בכל  קודש  עבודת 
לחינוך התלמידים והרצון שלהם לראות את 
הקדושות.  בישיבות  ממשיכים  התלמידים 
והמחנכים.  המורים  עבור  עזר  כלי  אנחנו 
בית  לצוות  מחוץ  כביכול  באים  כשאנחנו 
הספר קל לתלמיד לתת בנו אמון, בתחילת 
חושב  שתלמיד  מצוי  ההתבגרות  גיל 
שהמורה נגדו והמנהל לא חושב עליו וכדו', 
לכן הוא נוטה יותר להיפתח אלינו, למרות 
שבאמת אנחנו בעצה אחת עם בית הספר. 

ההתאמה  וזהו  ביותר  חשוב  נושא  ישנו 
ביטוי  לידי  בא  כאן  בישיבות.  והשיבוץ 
הערך המוסף שלנו, כארגון מוביל בתחום, 
מעבר לכך ישנו חלק שהוא לדעתי הלב של 
ליווי  ההמשך'-  'טיפול  טורונטו'  'פרויקט 
נקלט  הוא  כאשר  דרכו,  בהמשך  התלמיד 
עליו  להקל  לצידו  שם  אנו  הישיבה,  בתוך 
את קשיי ההסתגלות האופייניים לתחילת 

דרכו של בן ישיבה חדש. 

יצירת  בנושא  להרחיב  ברשותך  אבקש 
האימון בין התלמיד לפעיל בבית הספר?

את  לרשום  בא  אינו  הפעיל  הילמן:  הרב 
הילד והולך לדרכו, הוא נמצא בבית הספר 
בלתי  קשר  יוצר  הוא  השנה.  כל  במשך 
אמצעי עם משפחתו של התלמיד, משתתף 
בשמחות המשפחתיות, ומכיר אותו לעומק 
כך שההמלצה  שלו על ישיבה באה ממקום 

של 'ידיד המשפחה'.

במהלך השנה הפעיל מוציא את התלמידים 
לימי ישיבה וביקורים בבתי גדולי ישראל. 
כ"חברמן"  התלמידים  בעיני  נתפס  הוא 
כמוהו.  ולהיות  אליו  להתחבר  שכדאי 
העובדות מדברות בעד עצמן בכיתות בהם 
ישנו פעיל של 'אחינו' מעל לתשעים אחוז 
הקדושות  בישיבות  ממשיך  מהתלמידים 
בהצלחה מרובה. האווירה בכיתה משתנה, 
הם  לישיבה  הולכים  שאינם  התלמידים 

ה"מוזרים" הם אלו שצריכים להתנצל...

עוד נשוב לנושא טיפול ההמשך, אך תחילה 
נבקש להבין מנין היכולת להתאים ולשבץ 

כל תלמיד לישיבה המתאימה עבורו?

במרבית  פעיל  'אחינו'  ארגון  הילמן:  הרב 
הישיבות שיכולות לקלוט תלמידים מבתי 
הזמן  כל  מעודכן  שהוא  כך  תורניים,  ספר 
היום  ישנם  הישיבות.  בעולם  במתרחש 
את  יש  אחת  ולכל  ישיבות  הרבה  ב"ה 
המיוחדות שלה. יש ישיבות יותר שמרניות 
וכאלו שפחות, ישנם רמות שונות מבחינה 
שדברים  קורה  גם  לעיתים  לימודית. 

משתנים בתוך הישיבות משנה לשנה.

מיידית  מתעדכן  אני  הפרויקט  כמרכז 
בכל  שנמצאים  שלנו  הפעילים  ידי  על 
הישיבות בשינויים. ועל בסיס מידע זה אנו 

הישיבה  את  תלמיד  לכל  להתאים  יודעים 
המתאימה ביותר עבורו. 

שלנו  הידע  כי  ולומר  לסכם  ניתן  למעשה 
תלמיד  להפנות  בבואו  למחנך  עוזר 

לישיבה.

ובתי  המחנכים  אל  שלכם  בקשר  עסקנו 
הספר, כיצד בא לידי ביטוי שיתוף הפעולה 

שלכם עם הישיבות?

מודעים  הישיבות  בהנהלת  הילמן:  הרב 
כמתאים  ידינו  על  לכך שתלמיד שהומלץ 
שיש  משום  וזאת  מתאים  אכן  לישיבה 
על  להמליץ  המתאימים  הכלים  את  לנו 
כל  לכך  מעבר  לתלמיד.  הנכון  המקום 
ארגון  במסגרת  לישיבה  תלמיד שמתקבל 
כאשר  בישיבה,  צמוד  לליווי  זוכה  'אחינו' 
עבורו  שישמש  פעיל  אליו  מצמידים  אנו 
כאח גדול, הפעיל עומד בקשר עם הנהלת 
הישיבה ומוכן לסייע בכל שיידרש. לפעמים 
נדרש סיוע של אברך שילמד באופן פרטי 
פערים  להדביק  מנת  על  התלמיד,  עם 
הפעילים  ייזמו  אף  לעיתים  לימודיים. 
רעיונות יצירתיים לעידוד התלמיד כדוגמת 

מבצע אישי לקידום הלימוד וכדו'. 

ה"קלים"  שהתלמידים  יודעות  הישיבות 
ביותר הם התלמידים של 'אחינו'...

"מתנה''  האחרונות  בשנים  קיבלנו  בנוסף 
בדמות ''ישיבת אחינו לצעירים''. הייחודיות 
מורכב  הישיבה  שצוות  בכך  היא  שלה 
של  המסלול  את  עברו  אשר  מרבנים 
תלמידים  ברישום  הן  טורונטו',  'פרויקט 
הישיבה  בישיבות.  התלמידים  בליווי  והן 
תלמיד  של  הקושי  את  ומרגישה  מכירה 
עמדו  שהם  משום  דרכו  בראשית  תורני 
כאשר  כיום  מצב.  באותו  "אחיו"  עם  יחד 
שיתקשה  תלמיד  מזהים  שלנו  הפעילים 
יותר מהרגיל הם יודעים שיש לנו כתובת – 
'ישיבת אחינו לצעירים', ואכן בשנות קיומה 
הצילה הישיבה נפשות רבות שספק רב אם 

במקום אחר היו שורדים.

האם כיום חודש לפני סיום הלימודים בבתי 
הספר כבר ניתן לסכם את הפעילות לשנת 

תשע"א?

לקראת סוף שנת הלימודים בבתי הספר התורניים, ביקשנו לשוחח 
עם הרב אליעזר הילמן, המרכז מטעם ארגון 'אחינו' את 'פרויקט 

טורונטו' בבתי הספר התורניים.

כשנדמה  גם  רבות  פעמים 
תהליך  כל  סוכם  שהכול 
הרישום הושלם, פתאום צצה 
שמנסה  שכנה  או  דודה  איזו 
לישיבה,  ללכת  לא  לשכנע 

ואפילו בתוך הישיבה...

יון
רא



'עליכם ועל בניכם'

שותפות מדור לדור

שבצפון  השכונות  תושבי  בפני  להציג  צורך  אין  איליסאן  האחים  את 
של  והבעלים  "תל-ארזה"  המכולת  כבעלי  לכל  מוכרים  הם  ירושלים, 

"מעדניית תל-ארזה".

אנחנו ארבעה אחים שעלינו יחדיו מפרס, ויחד הקמנו עסקים משותפים, 
שני אחים מנהלים את חנות המכולת ושני אחים מנהלים את המעדנייה 
הנמצאת מעבר לכביש. מסתבר שהשותפות עוברת גם לדור הבא כאשר 
שני בני הדודים קבלו החלטה משותפת להפוך לבני ישיבה תלמידים 

מן המניין בישיבת 'אחינו' לצעירים.

לקראת סיום תקופת הלימודים נפגשנו לשיחה עם האחים - ההורים, 
דוד אבא של שחר ומרדכי אבא של ליאור, לשיחה אודות הצעד המיוחד 

שעשו ילדיהם במעבר לישיבה.

בשכונה שלנו זה לא מובן מאליו שילד הולך לישיבה. גם אנחנו קצת 
ותעודת  חול  מקצועות  בישיבה  אין  זאת  בכל  הזה,  מהצעד  חששנו 
עם  היכרות  לנו  יש  חרדית,  בסביבה  שלנו  שהחנויות  כיון  אך  בגרות, 
הדבר  שזה  'חינוך',  על  חושבים  אנחנו  שאם  וידענו  הישיבתי  החינוך 

החשוב באמת נוכל לקבל אותו רק בישיבה.  

מישיבה.  שנשר  דוד  בן  לנו  שיש  משום  וזאת  חששות  מעט  לנו  היו 
באנו לביקור בישיבה פגשנו את הצוות המיוחד והתרשמנו מאוד, יש 
בישיבה אווירה מאוד משפחתית ותיאום מושלם בין הישיבה להורים. 
האכפתיות של הרבנים והיחס האישי לכל תלמיד זה משהו שלא רואים 
מהילדים  אחד  לכל  איך  לפעמים  רואים  אנחנו  בישיבות.  כלל  בדרך 

הישיבה בונה מסלול דרישות שמותאם עבורו במיוחד. 

בתחילת הדרך ליאור לא כל כך רצה ישיבה. הפחיד אותו מאוד הנושא 
של הלבוש הישיבתי והתגובה של החברים בשכונה, אך מכיוון שהיה 
חשוב לנו שילמד בישיבה המרצנו אותו לכך. כיום לאחר מספר שנים 
אנחנו ממש רואים עליהם את התוצאות של החינוך שהם קבלו בישיבה, 
הם  אף  הילדים  החיים.  ושמחת  הטובות  המידות  ההורים,  כיבוד  את 

מאוד אוהבים את הישיבה וממליצים עליה לחברים.

גם אנחנו כהורים יכולים להמליץ להורים, שהחינוך חשוב להם, אין כמו 
הישיבה!

ח'  כיתות  מתלמידי  גדול  חלק  הילמן:  הרב 
והתקבל  נרשם  כבר  התורניים  הספר  בבתי 
ניתן  אמיתי  סיכום  אבל  השונות.  לישיבות 
לערוך רק לקראת ראש השנה, פעמים רבות 
גם כשנדמה שהכל סוכם וכל תהליך הרישום 
שכנה  או  דודה  איזו  צצה  פתאום  הושלם, 
ואפילו  לישיבה,  ללכת  לא  לשכנע  שמנסה 
הישיבה פתאום מתברר שהילד ממש  בתוך 

מתקשה ללמוד רחוק מהבית וכדו'. 

עד  התלמידים  עם  בקשר  נמצאים  אנחנו 
הרגע האחרון. 

המנטאלית  ההכנה  את  יש  לכך  מעבר 
את  פוגשים  אנו  החופש  בתקופת  לישיבות. 
'בני הישיבה' החדשים, מכינים אותם לקראת 
שונים  קודים  כי  לזכור  יש  החדש.  מעמדם 
להם,  מוכרים  אינם  ברורים  הם  שבישיבות 
הלבוש  צורת  לרבנים,  הפניה  צורת  למשל 
מסוימים  במקרים  לכן  ברורה,  אינה  היא  גם 
הפעיל אף ילך עם התלמיד לעזור לו בבחירת 
באותה  הלבוש  לדרישות  המתאימה  חליפה 

ישיבה.

הראשון  ביומם  אותם  מלווים  שאנו  כמובן 

בישיבה, בדיוק כמו שהורים מלווים את ילדם 
לישיבה ביום הראשון. 

שנת  ולסכם  לשבת  נוכל  זאת  כל  לאחר 
פעילות פורייה.          

הרב הילמן מבקש לסכם את שיחתנו ביסודות 
של 'פרויקט טורונטו' ובייחודיותו, ישנם שני 
מפתחות להצלחה של תלמיד בישיבה, האחת 
הישיבה.  בתוך  ליווי   – השנייה  התאמה.   –

לשניהם אנו נותנים בס"ד מענה נכון.          


