
 

          

 

 תשרי ה'תשפ"א                                                                                    

נו היקרים,ילידיד  

בריאותית,  -פ"א. אנו נמצאים, יחד עם כל העולם, בימים של חוסר ודאותה'תשאנו בפתחה של שנת  ,בחסדי ה'

עבור כולנו.  גדולים כלכלית וחברתית, ימים של אתגרים   

ם, הכרוכים בקיום לימודים בכפוף הגדוליחרף הקשיים  .במדרשה 21-בחסדי ה' נפתחה השבוע שנת הלימודים ה

  -350 כ המדרש גדול וצפוף ב"ה, כללי הקורונה, ובסיומו של קיץ עמוס מאד, בו נערכנו לוגיסטית וחינוכית, ביתל

בנות לומדות בתכנית  100-כ. בתנאים הנוכחיים מעל ומעבר לצפוי, בנות לומדות בתכניות הלימוד השונות

 . בפתח תקוהבבית המדרש   40-כבתכנית יחדיו,  -25בתכנית ההוראה, כ 80-ל, כת אלוובתכני 100-כ המלאה,

זכינו לסיים את  -חודש אלול עבר ב"ה בבריאות שלמה. מתוך תפילות יומיומיות, ומתוך הקפדה גדולה על ההנחיות

רבש"ע, על כל אנו מלאים בהכרת הטוב כלפי . חודש הלימוד, בכל התכניות, ללא שום מקרה של הדבקה חלילה

. החסדים שהוא מרעיף עלינו מידי יום ביומו  

בחודשים האחרונים יזמו בוגרות המדרשה הקמת מאגר תורני לשידוכים, המיועד לבנות המדרשה ובחורי ישיבות. 

ינות, שדכניות וצוות לוגיסטי. זוהי בשורה חשובה ונחוצה מקצועי ביותר, וכולל עשרות מראי נבנה באופןהמערך 

ר, בהיבט הפרטי והלאומי. ביות  

אנו רואים חשיבות גדולה בהמשך שגשוגה של המדרשה ומרגישים היטב את הברכה והתועלת העצומה שיוצאת 

 מבית המדרש היקר שלנו.

ומסייעים לנו  ,תנו בעולמתוך כך אנו חשים הכרת הטוב גדולה כלפיכם, שותפינו היקרים,  על שאתם נושאים א

דרשה.בהמשך התפתחותה של המ  

עם זאת, כמו רבים ממוסדות התורה בתקופה זו, אנו ניצבים בפני קשיים כלכליים גדולים מאד. השתתפות המדינה 

קוצצה דרמטית בשנה וחצי האחרונות, עקב חוסר היציבות הפוליטי, והדבר משפיע באופן קשה בתקציב המדרשות 

 גם עלינו.

עיקרון שלא נמנע מבת החֵפצה ללמוד תורה לעשות זאת, לצד זאת, במשך כל שנות קיום המדרשה, עמדנו על ה

ים בכל נסואנו מ מסיבות כלכליות. משפחות רבות הנמצאות במשבר כלכלי אינן מסוגלות לשלם את שכר הלימוד

לגות לבנות הזקוקות לכך.   כוחנו להרחיב את קרן המ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

בהעברת   -המבורכת והחשובה הזולכן, אני פונה אליכם באופן אישי ומבקש להמשיך ולקחת חלק בפעילות 

 פדיון הכפרות השנה לחיזוק בית המדרש היקר שלנו.

הוראת קבע קבועה, בהנצחת קרובי משפחה ע"י הקדשת שיעורים וימי כמובן, ניתן ורצוי להמשיך ולהיות שותפים ב

 לימוד,  ובכל דרך שתראו לנכון.

ונזכה יחד עם כל עם ישראל לשנה של  , טובה ופרנסה בשפע תלסיום, אברך את כב' בשפע ברכה והצלחה, בריאו

שנה של ברכה, הצלחה ושפע  בכל מכל כל, אמן.ורייתא, אריחת פנת שהא תלפרט ולכלל,  גאולה  

 בברכה נאמנה

 ותפילה לישועה קרובה   

 

 רב רונן טמירה

 ראש המדרשה

 

 


