
"אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן,
שלא טעמו טעם חטא" (שבת קיט:)

1,000 ילדים ילמדו משניות בכל יום.

אולי גם הילד שלך?
ידידים יקרים!

וייחודי בעז"ה, של הפצת חוברות לימוד  אנו מודיעים בזאת על פתיחת פרוייקט חדש 

משניות, מנוקדות ומבוארות היטב, מיוחדות ומותאמות לילדים, לפי הפרטים דלהלן:

1000 הילדים הראשונים(!) אשר הוריהם ירשמו אותם במערכת, יקבלו מידי ראש חדש 

באמצעות הדואר (הרגיל) חוברת לימוד ובה 30 משניות מבוארות (בסגנון הביאור המוכר 

של מדור 'משנה יומית'), כאשר גם נוסח המשנה וגם הביאור מנוקדים, המשניות מחולקות 

ל- 30 ימי החודש, ללימוד יומי קבוע של משנה אחת, גם בימי שישי ושבת.

על סט משניות  הגרלה  חודש  מידי  אלו, תערך  ללמוד משניות  הילדים  את  לדרבן  כדי 

מפואר ומצלמה דיגיטלית בין הילדים שהוריהם יאשרו שאכן הם למדו את המשניות באותו 

חודש (כל החוברת), לפחות פעם אחת.

.yeladim@2halachot.org ההרשמה אך ורק על ידי שליחת מייל חוזר לכתובת זו
יש לכתוב בהודעה:

1. שם מלא של הילד (פרטי ומשפחה).

2. מספר זהות של הילד.

3. כתובת דואר מדוייקת.

4. מספר טלפון של ההורים.

5. דוא"ל.

6. שם המוסד בו הילד לומד.

הודעה שאינה מכילה את כל הפרטים הנ"ל, או שתשלח למייל אחר - לא תטופל כלל!

להלן מספר פרטים חשובים לפרוייקט זה:

הפרוייקט מיועד רק לילדים, מגיל 7-8 ועד גיל בר מצוה.

ניתן לרשום שני אחים או יותר, כל אחד בפני עצמו.

כיון שמספר הילדים מוגבל, אנו מבקשים לרשום רק ילדים אשר מסתבר להוריהם שאכן 

ילמדו במשניות אלו.

בשלב זה המשניות הנלמדות יהיו מסדר 'מועד' (נתחיל אי"ה במסכת תענית).
אנו עושים כל מאמץ שהחוברת הראשונה תישלח אי"ה כבר לקראת ראש חדש כסליו.

פרטים על ההגרלות ואופני ההשתתפות בה – יפורסמו בהמשך בעז"ה.



בברכת התורה
ארגון 'שתי הלכות ביום' / שמירת הלשון

חוברות אלו מודפסות בפורמט קטן ונח לנשיאה בכיס (12*8 ס"מ), כדי שכל ילד יוכל ליטול 

את החוברת בכיסו, וללמוד בה בזמנו הפנוי.

ההשתתפות של הילדים בלימוד זה היא ללא תשלום, בתרומתם של נדיבי לב, אי לכך אנו 

מבקשים מאד מהילדים להזכיר בפה מלא את השמות המוזכרים לפני המשניות (את השמות 

שבראש החוברת אין צורך להזכיר בכל לימוד).

כיון שסכנת המחשב מרובה לילדים, לא נוכל לקבל ילד אשר יירשם בעצמו, אלא אך ורק 

על ידי הורים [או מבוגר אחר האחראי על הילד].

תלמודי תורה ומוסדות המעוניינים בכמות של חוברות מידי חודש לחלוקה לתלמידיהם,
.o�ce@2halachot.org :ייצרו קשר במייל


