
הרשמה חובה / דמי רישום ורכישת ספרים 50 ש"ח

►ניתן להירשם באפשרויות הבאות ►

בדוכן "לב לדעת - תפארת שמשון" 
בבנייני האומה בשבוע י"ט כסלו

 אצל
הנציגים בישיבות

 בחנויות
יפה נוף-פלדהיים

חודש ניסן תשפ"ב
פרקים א-כה בלקוטי אמרים

חודש אב תשפ"ב
פרקים כו-נ בלקוטי אמרים

מציון 85 ומעלה 500 ₪
מציון 75 ומעלה 400 ₪

 המלגות ניתנות בכרטיס לב לדעת
לרכישה במבחר חנויות

 הננו שמחים לבשר למבקשי ה' על פתיחת ההרשמה
לתכנית הלימוד השנתית בלקוטי אמרים תניא

 התכנית מיועדת לתלמידי ישיבות ואברכי כוללים
שלא נבחנו בעבר על לקוטי אמרים

המלגות לכל מבחןמועדי המבחנים

ב"ה

שיעורי סיכום ועיון מיוחדים וחדשים על כל לקוטי אמרים 
בוידיאו ובאודיו מאת הגה"ח רב שניאור זלמן גופין שליט"א 

והגה"ח הרב אפרים דמיחובסקי שליט"א

 לקבלת השיעורים: הירשם בדוכן לב לדעת בבנייני האומה
lladaat@gmail.com בשבוע י"ט כסלו או באימייל

השיעורים יפורסמו במהלך השנה לפי התקדמות הלימוד בתוכניות.

חדש!

ב " פ ש ת



תניא
למו>ח וללב

תפארת שמשון

 תמיד השתוקקת להכיר את ספר התניא
אבל קשה לך לבוא לשיעורים ולמבחנים?

ב"ה

השנה הלימוד והמבחנים מגיעים אליך!

המלגות יחולקו בכרטיסי לב לדעת וניתנות למימוש בחנויות 
הספרים והמזון הבאות:

אושר עד | יפה נוף – פלדהיים | ספריית בית אל | דברי שיר
יריד החסידות י"ט כסלו בבנייני האומה 

מלגות לכל מבחן
מציון 85% ומעלהמציון 75% ומעלה ₪ 200₪ 300

המבחנים
המבחנים יתקיימו אונליין באתר לב לדעת ובטלפון

 בונוס: מלגה נוספת בסך 200 ₪ תינתן לנבחנים
בשלושת המבחנים בלקוטי אמרים

פרטי התכנית

ההשתתפות בתוכניות הלימוד פתוחה לכולם, 
למעט מי שנבחן בעבר בהצלחה על החומר 

בתוכניות לב לדעת.

ניתן להירשם לכל המסלול או לאחד מהמבחנים.

שלושה מבחנים בלקוטי אמרים - ספר של בינונים

מבחןחומר הלימודזמן הלימוד

סוף חודש טבתלקוטי אמרים א-יזחשון – טבת

סוף חודש אדר ב'לקוטי אמרים יח-לדשבט – אדר ב'

תחילת חודש אבלקוטי אמרים לה- נאייר – תמוז 

רישום

הרישום מתבצע דרך הנציגים בישיבות או בטלפון המשרד 
של לב לדעת.

הרישום חינם, בעת הרישום ניתן לרכוש את 2 הכרכים של 
ספרי הלימוד במחיר של 40 ₪

 שו"ת עם רבני 'לב לדעת': 072-2219050
שלוחה 2, בימים א-ה

בין השעות 13:30-15:30, 21:30-23:00

 לפרטים ויצירת קשר: 072-2219050
מענה אנושי בשלוחה 5

בימים א-ה, בין השעות 13:00-15:30

lladaat@gmail.com :מייל

תכנית לימוד תשפ"ב

ספרי לימוד של התוכנית 
 על פי שיעורי

החוזר הרב יואל כהן זצ"ל, 
שאלות חזרה וסיכומים

המבחנים מתקיימים
באתר לב לדעת 

ובטלפון

שיעורים חדשים לסיכום 
והעמקה בוידיאו ובאודיו 

שיישלחו מידי שבוע 
לנרשמים

 שו"ת רבנים
זמין כל יום

מלגה על כל מבחן 
)ללא התחייבות 

למסלול מלא(




