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בוגרים, ידידים ושותפים יקרים!
החשובה  תמיכתכם  על  לכם  להודות  ברצוננו  ראשית, 
צפת.  חח"ל  ישיבות   - לרבי  בהתקשרות  התורה  בממלכת 
תורה  בלימוד  התמימים  תלמידי  עוסקים  השנה  כל  לאורך 
בשקידה ובהתמדה עצומה, בהפצת המעיינות חוצה, בלימוד 
תורתו הק' של הרבי מה"מ באופן פנימי ובהכנת העולם כולו 
לקבלת פני משיח צדקנו. הישיבה הינה כיום מעצמה חינוכית 
הקטנה  בישיבה  תמימים  מ-650  יותר  הכוללת  חסידית 
כולו.  ומהעולם  מהארץ  לכאן  המגיעים  הגדולה,  ובישיבה 
המפעל האדיר שהוקם לפני יותר מ-40 שנה ממשיך לצמוח 
בזכותכם, שותפינו הנאמנים, ובכל שנה צומחים כאן עוד ועוד 

תמימים שיהפכו לשלוחים, לרבנים ולמחנכים של מחר.
כ"ק  של  ההילולא  יום  יו"ד שבט,  הבהיר  יום  ערב  בעמדנו 
אדמו"ר הריי"ץ זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע וקבלת הנשיאות של כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אנו מזמינים אתכם להתרשם 

מהעשייה הרבה ולהמשיך להיות שייכים ומקושרים!

בכבוד ובברכה
בשם כלל ההנהלה והצוות
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי 

משקיעים 
בחינוך לתורה 

והתקשרות
365 ימים בשנה
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והלוואי כבר היו אנ"ש נוכחים ועומדים על 
האמת אשר הרבה יותר מאשר הם עושים 
בעד הישיבה, הישיבה עושה בשבילם, וכמו 

שמשתדלים ומתייגעים ויוצאים מהכלים )"און 
מ'גייט ארויס פון די כלים"( בעניני פרנסה 

גשמיות, אם היו עד"ז ועכ"פ במקצת בהנוגע 
להשתדלות בעניני הישיבה, אשר הי' טוב 
הנראה והנגלה אפילו בענייניהם הגשמים.

)אגרות קודש חלק ט"ו עמ' ערא(
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התמימים עושים לו יתברך "דירה בתחתונים" כאן 
בעוה"ז הגשמי, וגם בגשמיות צריך להשקיע מכל 
הלב! בשנים האחרונות, לאחר רכישתם של מבני 

הקבע בזכות ההירתמות של בוגרי וידידי הישיבה, 
שהרימו תרומות ברוחב לב למען הצלחת 

הישיבה, - קיימת תנופת פיתוח מואצת בישיבה. 
כל העת נערכות עבודות רבות - חלקן מאחורי 
הקלעים וחלקן גלויות לעין, שמטרת כולן היא 
לאפשר לתמימים ללמוד מתוך הרחבת הדעת.

השקעה 
בגשמיות 
ובהרחבה

יחד איתכם ביצענו: 
 הכשרת אולם 

לימודים בפנימיה
במבנה  הוכשר  הקורונה  בתקופת 
הפנימיה אולם לימוד רחב לתלמידים כולל 
מלאה  והתאמה  חלונות  תאורה,  מזגנים, 
בקרוב  ראוי.  למידה  למקום  האולם  של 
המקום יותאם בעז"ה לחדרי שינה ויוכשרו 

60 מקומות לינה נוספים בפנימיה. 

 עלות: 280,000 ₪ 

אולם הלימודים בפנימייה

עבודות שיפוץ בזאל



הקמת מתחם כיתות
 350 של  כולל  ובשטח  קומות   2 בגובה 
מטר. במבנה שהוקם בבנייה קלה 8 כיתות 
בהתאם  הוקם  והוא  שירותים  ותאי  לימוד 
החינוך  ומשרד  הבריאות  משרד  לדרישות 
עם  בישיבה.  רציף  לימוד  לאפשר  ובכדי 
המבנה  משמש  סדירה  לפעילות  החזרה 
חדר  התלמידים:  לרווחת  ייעודים  למגוון 
מוזיקה, חדרי פעילות לתלמידים, פעילויות 

את"ה ועוד.

 עלות: 500,000 ₪ 

 הגדלת שטח 
הלימוד ב"זאל"

ולאחר  וגדלה,  ההולכת  הצפיפות  עקב 
בוצעה  מורכבת  הנדסית  ותכנית  מדידות 
הסרה של קשתות האבן שחצצו בין הזאל 
להרחבה שנבנתה לפני 15 שנה. הקשתות 
מקום  נוצר  ובזאל  ברזל  ביסודות  הוחלפו 
בנוסף,  נוספים.  ישיבה  מקומות  לעשרות 
ההרחבה שהייתה עד כה נפרדת מהזאל, 

מהווה כעת חלק אינטגרלי מהזאל כולו.

 עלות: 220,000 ₪ 

מתחם הכיתות החדש

הזאל המורחב עבודות שיפוץ בזאל
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אהלי הכיתות והשירותים

עבודות שיפוץ כללי

הקמת אוהלי כיתות 
ושירותים

אוהלים   3 הוקמו  לזאל  הצמוד  בשטח 
ככיתות  המשמשים  ממוזגים  מאסיביים 
קבועות  בנייה  תכניות  לאישור  )עד  לימוד 
שירותים  חדרי  מספר  וכן  העירייה(  ע"י 

לנוחות התלמידים.

 עלות: 180,000 ₪ 

עבודות שיפוץ כללי
רון  ובמלון  רקפת  פנימיית  בשטח 
כביש  סלילת  של  פיתוח  עבודות  בוצעו 
צביעת  חניה,  מקומות  הוספת  אספלט, 
המבנה, עבודות גידור גינון וטיפוח לטובת 

התלמידים.

 עלות: 280,000 ₪ 

בניית חדר חשמל 
תשתית  הפנימייה  לבניין  יספק  זה  חדר 
מזו   6.5 פי  הגדולה  ויציבה  רחבה  חשמל 
של  שיפוץ  תאפשר  זו  תשתית  הקיימת! 
מערכת המיזוג, עבודה תקינה של מערכות 

המטבח וצעד ראשון לשיפוץ נרחב.

 עלות: 250,000 ₪ 

חיזוק יסודות הבנין
רקפת  במבנה  התחתונה  הקומה  חיזוק 
החיוניים  מברזל,  תמיכה  יסודות  והוספת 

לצורך המשך חידוש מבנה הפנימייה כולו

 עלות: 170,000 ₪ 

בניית חדר כביסה
שיפוץ נרחב של המחסן בקומת הגג של 
בנין הפנימיה, הוספת תשתיות מים וחשמל 
וייבוש  כביסה  מכונות   16 הצבת  לצורך 

לרווחת התמימים

 עלות: 120,000 ₪ 

מקווה טהרה מפואר
תלמידי  כלל  את  שישרת  מקווה  הקמת 

הישיבה הקטנה, בנוחות מרבית 

 עלות: 800,000 ₪ 
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הכיתות החדשות בישי"ק

המערכת הסולארית החדשה

חיזוק יסודות הבניין

כיתות לימוד
הקמת 4 כיתות לימוד בשטח כולל של 140 
למספר התלמידים  מענה  לספק  כדי  מ"ר, 

ההולך וגדל בישיבה הקטנה. 

 עלות: 280,000 ₪ 

חדרי ספח לשיחות אישיות
חדרים נוחים ונעימים המשמשים את צוות 
הר"מים והמשפיעים בשיחות האישיות עם 

התמימים 

 עלות: 300,000 ₪ 

מייצרים אנרגיה גם 
בגשמיות...

סולאריות  מערכות  התקינה   הישיבה 
מנת  על  הישיבה,  מבני  על  חשמל  לייצור 
החודשי  החשמל  הוצאות  את  להקטין 

באופן משמעותי 

 עלות: 800,000 ₪ 

וזוהי רק ההתחלה!

אנו ממשיכים כל העת 
בביצוע עבודות ולפנינו דרך 
ארוכה ומשמעותית הכוללת 
פרויקטים רבים לרווחת 
התמימים: בקומות הפנימייה, 
במטבח ובחלקים נוספים 
בבניין. כך שלתמימים - הבנים 
של הרבי, יהיה בית מפואר 
כראוי וכפי שמגיע להם!

"וגדולה היא הזכות ליטול 
חלק ולהשתתף בהחזקת 
והרחבת "תומכי תמימים" 
כדי לקבל את הברכות 
מהקב"ה בכל המצטרך, 
בגשמיות וברוחניות"
אגרות קודש חט"ו ע' תכ"ג
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מיום הקמת הישיבה וביתר שאת בשנים 
האחרונות, אנו משקיעים משאבים עצומים 

בפיתוח הישיבה בכל ההיבטים. הדבר הראשון 
במעלה הינו כמובן יצירת סביבה אידיאלית 

עבור כל אחד מתלמידי התמימים ללמוד "נגלה 
וחסידות בשופי" ולפתח את אישיותו כחסיד 
ומקושר בכל נימי נשמתו לרבי מה"מ שליט"א.

צמיחה בישיבה הגדולה
למספר  מענה  לספק  במטרה 
הורחב  בעקביות  הצומח  התלמידים 
אליו  ונוספו  בישיבה  הרוחני  הצוות 
אנשי  מ-10  יותר  האחרונות  בשנים 
פנימייה  מנהל  חדשים,  רוחני  צוות 

וצוות מדריכים.
נכון להיום מונה הישיבה 4 כיתות 
ב'  בשיעור  כיתות   4 ג',  בשיעור 
 - א'  בשיעור  כיתות  מ-5  פחות  ולא 

צמיחה חסרת תקדים!

מערכת שו"ע המבואר 
את  ללמוד  תמים  לכל  לאפשר  כדי 
ההלכות בשו"ע בחיות ובאופן איכותי, 
צוות גדול של רמי"ם עמל יום יום על 
אדה"ז  שו"ע  סימני  הנגשת   פרויקט 
הנלמדים בישיבה והכנת חומרי לימוד 

חדשניים ונוחים. 

השקעה 
רוחנית 
מסביב 
לשעון



מבארים ומאירים חסידות 
תמימים  ועוד  עוד  להצמיח  כדי 
מה"מ,  אד"ש  כ"ק  במאמרי  הבקיאים 
אנו מפיקים חוברות לימוד מושקעות 
הכוללות  המוגהים,  המאמרים  על 
ושאלות.  סיכומים  עיונים,  ביאורים, 
כך  הסדר  על  נלמדים  המאמרים 
התלמידים  שנים  שלוש  שבמשך 
המאמרים  סדרת  כל  את  לומדים 

המלוקטים.

מבצע תורה
נגלה  ילמד  תמים  שכל  רוצה  הרבי 
שנה  בכל  ובאיכות.  בכמות  בשפע, 
הנלמדת  המסכת  שינון  מבצע  נערך 
שאחראי  ר"מ  בליווי  השנה,  באותה 
מתקיימים  השנה  לאורך  המבצע.  על 
טקס  נערך  ובסיומה  מבחנים  מספר 
מכובדת  ומלגה  תעודות  חלוקת 

למצטיינים.

לימודי העשרה
תמים זקוק לקידום לימודי? כאן הוא 
הוקם  בישיבה  בהרחבה!  אותו  יקבל 
בשעות  וקורסים  שיעורים  של  מערך 
דברי  ובהם  נושאים,  במגוון  אחה"צ 
ימי החסידות, תעודת שחיטה, תעודת 
בחסידות  מושגים  כשרות,  משגיח 
ועוד. בהובלת רבנים בעלי ידע מעמיק 

בתחומים הרלוונטיים.

מערכת הוצאה לאור
לאורך השנה מפיקה המערכת חומרי 
הנלמדות  בגמרא  סוגיות  ללימוד  עזר 
התמימים"  "הערות  קבצי  בישיבה, 
ספר  חודשיים,  מדי  לאור  היוצאים 

פלפולים עשיר ועוד.

הישיבה הקטנה צומחת אף היא 
בקצב גבוה במיוחד והרישום לישיבה 

נמצא בשיא של כל הזמנים. 13 
שנים מהקמתה מונה הישיבה כ-200 

תלמידים כן ירבו והביקוש גובר והולך. 
כדי לחזק את תהליכי הלמידה ולרומם 

את התמימים משקיעה ההנהלה 
משאבים רבים במגוון אפיקים

פרויקטים חינוכיים 
בישיבה הקטנה
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סך ההשקעה השנתית 
1,124,400 ₪בפרויקטים הרוחניים:

הפצת המעיינות
בכל שבוע מתפרשים מאות תלמידי 
בכל  וביישובים  בערים  התמימים 
האזור, מקריית שמונה בצפון, טבריה 
במזרח ועד לנהריה במערב - ומאירים 
את העולם והלבבות פשוטו כמשמעו. 
חלוקת  תורה,  מבצע  תפילין,  מבצע 
לילדים  מבצעים  קודש,  שבת  נרות 

ומבצעים מיוחדים במועדי ישראל.

מערך שיעורים פרטניים
כולל סיוע ועזר בגמרא לנדרשים לכך 
ומערך שיעורי העשרה ועיון לתלמידים 
בסוגיות  מעמיקים  בהם  המתקדמים, 

הנלמדות מעבר לנלמד בכיתות

מבצעי תורה שנתיים
ובחסידות,  בנגלה  מבצעים,   4
שכל  כך  שונות  לרמות  המותאמים 
תלמיד יוכל לקחת בהם חלק בהצלחה

השקעה אישית בתלמידים
ומאובזרים  נעימים  חדרים  הקמת 
צוות  של  אישיות  שיחות  לצורך 

הר"מים והמשפיעים עם התלמידים
קשר רציף עם ההורים

דיווח חודשי נרחב הנשלח לכל הורה 
התמים  של  התקדמותו  מפורטת  ובו 
בכל הרבדים: בלימוד, בהנהגה וברמה 

האישית והחברתית

"השקעת כסף ומאמץ 
בהישיבה, מהווה א. 
השקעה בדבר בטוח 
כפי שהוכיחו זאת 
ישיבות ליובאוויטש 
במשך השנים מאז 
הווסדן. ב. ההשקעה 
מנוצלת במידה הכי 
מושלמת כיון שהישיבה 
מגדלת תלמידים 
שיצמיחו . . פירות 
ופירי פירות עד עולם.." 
)ז' כסלו תשי"ב(
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כל אחד מאתנו רוצה 
להישאר מחובר 

לישיבה, בלב ובנפש

כל אחד מאתנו 
מתגעגע ללהט החסידי 

ול"קאך" בלימוד

כל אחד מאתנו מבין 
את חשיבות ההשקעה 
בתמימים, היום ובעתיד

עכשיו יש לך ההזדמנות להיות חלק מכל זה 
במשך 365 ימים בשנה ולא רק ביו"ד שבט. 
בתמיכה חודשית בתמימים אתה שייך, תמיד!

 אם אתה שותף פעיל כיום, אלפי תודות
כל זה קורה בזכותך!

בבוקר קודם התפילה - ירים כל אחד תרומה 
להעניינים השייכים לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל 

אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפילת מנחה.
מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מה"מ ר"ח שבט ה'תשי"א



שייכים וזוכים!
דולר מכ"ק אדמו"ר 

שליט"א מה"מ
 בשותפות חודשית

 של 360 ₪
ל-5 שנים

 סידור כיס מעור
עם הטבעה

 בשותפות חודשית
של 120 ₪

פיסת בד ממפת 
 הסטענדער של הרבי

 בשותפות חודשית
של 180 ₪

10SHVAT.COM  |  1800-670770
 וואטסאפ: 055-925-5298  | העברה בנקאית: בנק פאגי סניף 187 חשבון 612286 על שם בית לוי יצחק
PayPal: shutafim.z@mbly.org  |  058-6705770:במספר :PayBox  |  058-6705770 :במספר Bit ביט

אם עדיין אין לך תרומה חודשית 
לטובת הישיבה, יוד צפת זה הזמן 

לקיים את הוראת הרבי מה"מ שליט"א 
ולתרום לעניינים השייכים לנשיאינו




