
 ב"ה

 י"ד אייר – ר"ח אייר – תכנית הלימוד

  תמימים יקרים!

 ים המפורטת לפניכם בעמודים הבאים.שמחים אנו להגיש בפניכם את הדיסק וחוברת הלימוד לשבועיים הקרובים, יחד עם מערכת השיעור

  –עד לרגע מיוחד זה, פשיטא שעלינו  זאת,–עם–יחדזה מצטרפת הזעקה מעומק הלב שנזכה תיכף להתראות יחד בביהמ"ק השלישי, וכאשר לכל 
 להרבות בלימוד התורה וניצול הזמן כראוי, לזירוז ההתגלות. –'דעם רבינ'ס קינדער' 

 להלן פרטי תכנית הלימוד:

 במגוון מקצועותמאת רבני הישיבה הדיסק שלפניכם כולל שיעורים לצפייה  .1
]כמובן, למען  בישיבההשגרתי לפי סדר הלימוד  , כאשר חלקם הינוהתורה

 תניא / גמרא[. -הצלחת הלימוד, יש להכין מראש את ספר הלימוד 

מספר השיעורים בו הינך נדרש להשתתף הינו בהתאם למסלול אותו תבחר  .2
 בתיאום עם הרב של הכיתה שלך.

 

)נושאים  . ב. גאולה ומשיח)תניא( א. חסידות בוקר – שיעורים במסלול א
שיעורים  בחומר זה יימסרו - (פרק שני קידושין)עיונא גמרא ל. ג. מתחלפים(

. ד. קורס אחד במגוון נושאים תורניים באפשרותך לבחור ביניהןבשתי רמות, 
 )לבחירתך מתוך שני קורסים מידי שבוע(. 

 

: ה. קורס , גםהשיעורים במסלול א ארבעתבנוסף על  – שיעורים במסלול ב
 טלפונית או בחברותאנוסף מידי יום. ו. סדר לימוד יומי באופן עצמאי 

חסידות המופיע בחוברת. את הלימוד ילווה הרב בנימין מאירי,  במאמר
טלפוניים על המאמר  שיעוריםתן מענה טלפוני לשואלים וכן ימסור ישי

זמן זה בתיאום עם למוד חומר אחר בניתן גם ל. למעוניינים, מידי כמה ימים
 .הרב האחראי על כל בחור באופן אישי

בכל שיעור, באמצעות הקשת מספר הזהות האישי. הכניסה לדיסק הינה  .3
בכל שיעור בו תצפה תקבל  .על המסך 'קוד אישי' מיוחדצג יוה יבסיום הצפי

במסך יה ילאחר הצפכלל הקודים מכלל השיעורים היומיים יוצגו קוד נוסף. 
 הראשי של הדיסק.

ולאחר , 079-5686-541מידי ערב יש להתקשר למוקד הישיבה במספר  .4
יש להקיש את הקודים היומיים בהתאם להוראות  ,הקשת מספר הזהות
ת המנופקים "המשגיחים שיחיו יעקבו אחר הדוחו .המוקלטות במערכת

 ההשתתפות בתכנית. לבדוק אתבאמצעות המערכת הטלפונית, על מנת 

לתועלת התמימים שאין  הנ"ל,כלל השיעורים ניתנים להאזנה במוקד  .5
באפשרותם לצפות בכל השיעורים או בחלקם במחשב. הכניסה להאזנה 
הינה באמצעות הקשת ת.ז. והנוכחות לכל שיעור תירשם במערכת 

 האוטומטית לאחר האזנה מלאה לשיעור.

וד בתורת הרבי ע"י בנוסף, מידי יום מתקיימים שני סדרי רשות: א. סדר לימ .6
פרטי  שיחיו )רשות(, הכולל מבצע נושא פרסים. 'השלוחים'התלמידים 

 ,יומי במסכת סוטה-ב. סדר לימוד .בחוברת המצורפתהמבצע של השלוחים 
 הישיבה. באמצעות השיעורים המוקלטים במוקד

: בסיום כל שיעור יוצגו על המסך שתי שאלות ילהנ"ל, הנהלת הישיבה שמחה לבשר על מבצע נושא פרסים על מנת לעודד את ההשתתפות וניצול הזמן כראו בנוסף
קוד מיוחד, אותו המסך על יוצג שייצברו נקודות  14כל אחרי ואת הנתונים, . המחשב אוסף שאלהעל כל  בנקודהאמריקאיות על תוכן השיעור. מענה נכון מזכה 

 שקלים כ"א. 150. שני זוכים בסט ספרים בסך 2 100$. השתתפות בכרטיס טיסה בסך 1להגרלה שבועית על: יש להקיש במערכת, וכנגדו תקבלו כרטיס 

על מנת לצבור נקודות יש לצפות  :שימו לב) !שברשותך / כרטיסי ההגרלה על השאלות, תגדיל את כמות הנקודות ככל שתשתתף ביותר שיעורים ותענה נכונה
 באמצעות האזנה טלפונית(.לצערנו הרב, אפשרות צבירת הנקודות לא מתאפשרת למשתתפים כמו"כ,  .בכלל השיעורים באותו מחשב ולא במחשבים שונים

 - ולבקש את עזרתואל הרב של כיתתך  אל תהסס לפנותבכל שאלה אודות תכנית הלימוד,  -

ל הינו רק כיהודה ועוד לקרא, ובוודאי כל אחד יראה לעצמו להוסיף כמה שיותר בלימוד התורה ובהנהגה תמימים יקרים! כל הנ"
 הנהלת הישיבה.בברכה,  בדרכי החסידות, ויהווה נר להאיר לכל בני ביתו, ובכך נגרום רב נחת לאד"ש, ונפעל את התגלותו תומ"י!

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 ב"ה, תכנית הלימודים ישיבה קטנה חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

 ז' אייר –אייר  ב' -שבוע פרשת אחו"ק 

 חובה/רשות: הלימוד: חומר
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 ז אייר ו אייר ה אייר ד אייר ג אייר ב אייר

 חסידות בוקר

  –תניא 
כל שיעור בהתאם 

למקום בתניא בו נעצר 
 הלימוד בחודש אדר

 שיעור חובה
 שיעור צפיה

 דקות 30

 'שיעור א
 הרב ניאזוב - ז-סיכום פ' ו

 'שיעור א
 הרב ניאזוב - פ"ח

 'שיעור א
 הרב ניאזוב - פ"ח

 'שיעור א
 הרב ניאזוב - פ"ט

 'שיעור א
 הרב ניאזוב - פ"ט

 'שיעור א
 הרב ניאזוב - פ"ט

 'שיעור ב
 הרב נפרסטק - פכ"ו

 'שיעור ב
 הרב נפרסטק - פכ"ו

 'שיעור ב
 הרב נפרסטק - פכ"ו

 'שיעור ב
 הרב מוסטר - פכ"ז

 'שיעור ב
 הרב מוסטר - פכ"ז

 'שיעור ב
 הרב מוסטר - פכ"ז

 'שיעור ג
 הרב ניסילביץ - פמ"ב

 'שיעור ג
 הרב ניסילביץ - פמ"ב

 'שיעור ג
 הרב ניסילביץ - פמ"ב

 'שיעור ג
 הרב ניסילביץ - פמ"ב

 'שיעור ג
 הרב מאירי - פמ"ג

 'שיעור ג
 הרב מאירי - פמ"ג

 האיש מקדש –נגלה 
בחירה  –שתי רמות 

 איזו מהרמות אישית
 גפ"ת –ארמה 

 כולל מפרשים –ברמה 

 שיעור חובה
 שיעור צפיה

 דקות 45

 רמה א
 הרב גרייזמן

 רמה א
 הרב גרייזמן

 רמה א
 הרב גרייזמן

 רמה א
 הרב גרייזמן

 רמה א
 הרב גרייזמן

 מוקד הישיבה
להקשת הקודים 

 ושמיעת השיעורים
 (כשאין אפשרות צפיה)

079-5686-541 

 רמה ב
 הרב ווילשנסקי

 רמה ב
 הרב ווילשנסקי

 רמה ב
 הרב ווילשנסקי

 רמה ב
 הרב ווילשנסקי

 רמה ב
 הרב ווילשנסקי

 גאולה ומשיח
 שיעור חובה
 שיעור צפיה

 דקות 15

 בל"ג בגבול
 ד"מ שמיני –

 הרב גנדל

 אתכפיא' בימינו'
 ומדוע? - 

 הרב נפרסטק

 'כוס של ברכה'
 בסעודה דלע"ל

 ניסילביץהרב 

 -מדינת היהודים 
 'אתחלתא דגאולה'?

 הרב מוסטר

נוסח 'הרחמן' 
 שבספה"ע

 הרב ניסילביץ

שיעורי העשרה תורניים 
 שני קורסים שבועיים –

ההשתתפות בקורסים 
 הינה לפי המסלולים

 שיעור צפיה
 דקות 45

 פולמוס מנין 
 )א( תרי"ג מצוות

 הרב שפרינגר

 פולמוס מנין 
 )ב( תרי"ג מצוות

 הרב שפרינגר

 פולמוס מנין 
 )ג( תרי"ג מצוות

 הרב שפרינגר

 פולמוס מנין 
 )ד( תרי"ג מצוות

 שפרינגרהרב 

 פולמוס מנין 
 )ה( תרי"ג מצוות

  – מסלול א הרב שפרינגר
 קורס אחד חובה

  – מסלול ב
 הברכות בראיית שני קורסים חובה

 )א( פני מלך המשיח
 הרב פרבר

 הברכות בראיית
 )ב( פני מלך המשיח

 הרב פרבר

 הברכות בראיית
 )ג( פני מלך המשיח

 הרב פרבר

 הברכות בראיית
 )ד( מלך המשיחפני 

 הרב פרבר

 הברכות בראיית
 )ה( פני מלך המשיח
 הרב פרבר

 שיעור צפיה
 דקות 45

 לימוד אישי/חברותא
בחוברת  -חומר מומלץ 

 המצורפת

למוד נושאים אחרים ניתן ל
 בתיאום עם הרב

 לימוד אישי
 דקות 45

רשות  - מסלול א
 חובה - מסלול ב

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"א –'משכני' תרנ"הד"ה 

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"א –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"א –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"א –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"א –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 תורת הרבי

מבצע נושא פרסים ע"י 
 השלוחים שיחיו

 רשות לכולםסדר 
 דקות 45

 אחרי א –חלק ז'  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 אחרי א –חלק ז'  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 אחרי א –חלק ז'  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 קדושים א –ח"ז  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 קדושים א –ח"ז  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 לימוד מסכת סוטה
 שיעור רשות לכולם

 שיעור האזנה
 דקות 45כ

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 



 ב"ה, תכנית הלימודים ישיבה קטנה חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

 י"ד אייר –ט' אייר  -שבוע פרשת אמור 

 חובה/רשות: חומר הלימוד:
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 יד אייר יג אייר יב אייר יא אייר י אייר ט אייר

 חסידות בוקר

  –תניא 
 ג-ב-שיעור א

 כל אחד בפ"ע

 שיעור חובה
 שיעור צפיה

 דקות 30

 'שיעור א
 גנדלהרב  - פ"י

 'שיעור א
 הרב גנדל - פ"י

 'שיעור א
 הרב גנדל - פ"י

 'שיעור א
 הרב גנדל - פ"י

 'שיעור א
 הרב גנדל - פ"י

 'שיעור א
 הרב גנדל - פי"א

 'שיעור ב
 נפרסטקהרב  - פכ"ח

 'שיעור ב
 הרב נפרסטק - פכ"ח

 'שיעור ב
 הרב נפרסטק -ט פכ"

 'שיעור ב
 הרב נפרסטק - פכ"ט

 'שיעור ב
 הרב נפרסטק - פכ"ט

 'שיעור ב
 הרב מוסטר – פכ"ט

 'שיעור ג
 הרב מאירי - מ"ד-פמ"ג

 'שיעור ג
 הרב מאירי - פמ"ד

 'שיעור ג
 הרב מאירי - פמ"ד

 'שיעור ג
 הרב מאירי - פמ"ד

 'שיעור ג
 לביץניסיהרב  מ"ו-פמ"ה

 'שיעור ג
 לביץניסיהרב  - פמ"ו

 מקדשהאיש  –נגלה 
בחירה  – שתי רמות

 איזו מהרמות אישית
 גפ"ת –ארמה 

 כולל מפרשים –ברמה 

 שיעור חובה
 שיעור צפיה

 דקות 45

 רמה א
 הרב מרגליות

 רמה א
 הרב מרגליות

 רמה א
 הרב מרגליות

 רמה א
 הרב מרגליות

 רמה א
 הרב מרגליות

 מוקד הישיבה
 להקשת הקודים

 ושמיעת השיעורים
 שאין אפשרות צפיה(כ)

079-5686-541 

לצערנו עקב סיבות טכניות 
'ברכות הנהנין הלכה הקורס 

מאת הרב העכט למעשה' 
לא נכנס במערכת זו, והוא 
 יובא בעז"ה במערכת הבאה

 רמה ב
 הרב ברוך

 רמה ב
 הרב ברוך

 רמה ב
 הרב ברוך

 רמה ב
 הרב ברוך

 רמה ב
 מידובניקהרב 

 גאולה ומשיח
 שיעור חובה
 שיעור צפיה

 דקות 15

 גילוי ימוה"מ נרגש
 גם מצד העולם

 הרב ניאזוב

 "ונגלה כבוד ה'"
 הרב מאירי

 משיח 'יוצא דופן'...
 הרב פרבר

  תפילת
 'שיבנה ביהמ"ק'
 הרב ניסילביץ

 טוט אלץ וואס איר קענט
 למעשה בפועל –

 הרב מוסטר

שיעורי העשרה תורניים 
 שני קורסים שבועיים –

ההשתתפות בקורסים 
 הינה לפי המסלולים

 שיעור צפיה
 דקות 45

 סקירה על תורת
 )א( רבותינו נשיאנו
 הרב רייכמן

 סקירה על תורת
 )ב( רבותינו נשיאנו
 הרב רייכמן

 סקירה על תורת
 )ג( רבותינו נשיאנו
 הרב רייכמן

 סקירה על תורת
 )ד( רבותינו נשיאנו
 הרב רייכמן

 סקירה על תורת
  ה() רבותינו נשיאנו
  – מסלול א הרב רייכמן

 קורס אחד חובה

  – מסלול ב'
 שני קורסים חובה

 השפעת תורת הקבלה
 )א( על פסיקת ההלכה
 הרב מיודובניק

 השפעת תורת הקבלה
 )ב( על פסיקת ההלכה

 מיודובניקהרב 

 השפעת תורת הקבלה
 )ג( על פסיקת ההלכה
 הרב מיודובניק

 השפעת תורת הקבלה
 )ד( על פסיקת ההלכה
 הרב מיודובניק

 תורת הקבלה השפעת
 )ה( על פסיקת ההלכה
 שיעור צפיה הרב מיודובניק

 דקות 45

 לימוד אישי/חברותא
בחוברת  -חומר מומלץ 

 המצורפת

ניתן ללמוד נושאים אחרים 
 בתיאום עם הרב

 לימוד אישי
 דקות 45

רשות  -' מסלול א
 חובה - מסלול ב'

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"ב –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"ב –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"ב –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"ב –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 העומר –ספירת
 בעבודת ה'

 ח"ב –ד"ה 'משכני' תרנ"ה

 תורת הרבי

מבצע נושא פרסים ע"י 
 השלוחים שיחיו

 סדר רשות לכולם
 דקות 45

 אמור –חלק א'  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 אמור –חלק א'  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 אמור ב –ח"ז  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 אמור ב –ח"ז  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 אמור ב –ח"ז  לקו"ש
 אדמו"ר הריי"צסה"ש 

 לימוד מסכת סוטה
 שיעור רשות לכולם

 שיעור האזנה
 דקות 45כ

 הישיבהבמוקד 
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 במוקד הישיבה
 4שלוחה 

 


