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היום נדבר על ה'תמים' שלך... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ישיבת
תומכי 

תמימים
החדשה

בנוף הגליל



תפקיד ישיבת תומכי תמימים ישיבה הקדושה תומכי-תמימים 
תפקידה להקים תלמידים אנשי משה תמימים חפצים בתורה תמימה, תורת 

הנגלה ופנימיות התורה, חפצים בהתלהבות ואור חסידותיים )אג"ק כ"ק אד"ש חי"ח ע' רמח(
 

נטיעת יראת שמים האחריות של המלמד דעה את ה' שהוא צריך למסור 
ולתת עצמו במסירה ונתינה בכל לבו נפשו ומאדו ללמד את תלמידיו ולהשגיח 
עליהם בעינא פקיחא בעיניני יראת שמים ולהחם את לבבם בחום אש אלוקי 

לקבוע בלבותיהם אהבת השם, אהבת תורה, חיבת מצות המעשיות ואהבת 
ישראל. )אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ח"ג ע' שי(

תכלית הישיבה תכלית הכל הוא – לימוד הנגלה, לימוד החסידות ועבודת 
התפלה שע"י התלמידים, ולשם מטרה זו ישנם הרמי"ם, משפיעים, ההנהלה 

וכל עניני הישיבה – שכולם טפלים אל לימוד התלמידים, שזהו העיקר. וכשם 
שהדברים אמורים בנוגע לכללות עניני הישיבה, כן הוא גם אצל התלמידים גופא 

– שכל עניניהם הם טפלים בלבד אל הלימוד בפועל. )שיחת ש"פ קדושים ה'תשי"ט(





יום אנחנו כאן כדי לדבר על ה
ה'תמים' שלך. תמים, שרק לפני 

כמה חודשים עוד היה ילד - וכעת 
הוא בחור ישיבה אמיתי העושה את 

צעדיו הראשונים כחסיד. ממש בקרוב 
הוא ייכנס אל המוסד שבו גדלים חיילי 

בית דוד המקושרים לרבי שליט"א 
מה"מ ושוקדים על לימוד התורה. 

עבורך הוא האחד והיחיד: בן יקר בעל 
נשמה אלוקית, אופי ייחודי ודרך משלו 
להתפתח ולעבוד את ה'. גם עבורנו הוא 

אחד ויחיד. אמנם, בכל כיתה לומדים 
מספר תמימים ובישיבה כולה 3 שכבות 

גיל. אולם כאשר אחד מאנשי הצוות 
נכנס אל ה"זאל", אל הפנימייה, אל כיתת 
לימוד או אל חדר האוכל - הוא רואה בה 

עשרות "בנים יחידים".
בשנה"ל תשפ"ב הבאה עלינו לטובה, 
הישיבה הקטנה בנוף הגליל מחדשת 

את פניה לחלוטין: במבנה חדש ונוח, עם 

תלמידים חדשים ורענון משמעותי בצוות 
החינוכי והמקצועי בישיבה. 

היציאה לדרך חדשה כוללת לא רק 
שאיפות למצוינות חינוכית, לימודית 

וחסידית - אלא גם תכנית פעולה סדורה 
ומקיפה להשגת היעדים. בעמודים 

הבאים נציג בפניך את תפיסת העולם 
שלנו ואת הדרך שבה אנו מלווים כל 
אחד מהתמימים בישיבה, במסע של 
התפתחות אישית, לימודית, חסידית 

וחברתית. כל ישיבה יודעת  מה  היא 
רוצה: תמימים מקושרים לרבי. אנחנו 

נספר לך גם  איך  - ונשתף אותך באבני 
הדרך שלנו לישיבה שממלאת את 

רצונם של רבותינו נשיאינו מייסדי 
תומכי תמימים בצורה המלאה ביותר!

ברוך בואך 
לנוף הגליל!

מטרת המחנך
מטרת כל מחנך, הראשונה 
והעיקרית, שיהי' המחונך שלו בבחי' 
חי נושא א"ע גם בענין שהוא מחנך 
אותו, ולהשיג מטרה זו בהקדם )אף 
כי כמובן בחינוך יסודי(.
)אג"ק חי"ט, כ' שבט ה'תשי"ט(
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דבר הראשון ששומע כל ה
הורה לתלמיד בכיתה ח' הוא 

אודות סדרי הלימוד, התפילות 
וההתוועדויות בישיבה. כפי אשר הורונו 
רבותינו נשיאינו וביתר שאת כ"ק אד"ש 
מה"מ - תפקידם של תלמידי התמימים 
הוא ללמוד תורה בכמות ובאיכות, נגלה 

וחסידות "בשופי", ולהתחזק במידות 
טובות וביראת שמיים. אולם, בדרך כלל 

זהו גם הדבר היחיד שעליו מדברים... 
סדרי הלימוד עצמם תופסים בערך 

כשליש מהיממה, נטו. גם אם נצרף את 
התפילות, ההתוועדויות והמבצעים, עדיין 

חובה עלינו להקדיש תשומת לב לשאר 

היממה. הרבי בעצמו דורש מאתנו - 
הנהלת תומכי תמימים, לדאוג לגשמיות 

של בחורי הישיבה. גם לאוכל, גם 
לשינה וגם לשעות הפנאי!

גם בהמשך, כאשר הילד כבר נמצא 
בישיבה כתמים מן המניין, במקרים רבים 
המשוב המשמעותי היחיד שיקבל ההורה 
הוא במקרה של בעיה כלשהי )לימודית, 

חסידית או חברתית(. למה שלא ייצרו 
אתך קשר גם - ובעיקר - כאשר הכל 

תקין! גם הרבי עצמו ביקש שיכתבו לו 
לא רק כשיש צרות אלא יעדכנו אותו גם 

בדברים משמחים...
 הילד שלך רוצה שיהיה לך חלק! 

תומכי 
 תמימים

24 שעות, 
לא פחות!
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 במשך על 
המעת לעת 
כן אעורר עוד נקודה 
)ועיקרית היא, כיון שיש 
בזה לבחון התענינות הר"מ 
והר"י בעניני הישיבה(: מה 
עושים התלמידים במשך 
כל המעת-לעת דשבת-

קודש, ומי המשגיח על 
זה... )אג"ק חי"ג, ע' שנט(

 ישיבה של 'תמים' אחד
אבני הדרך של ישיבת תומכי 
תמימים החדשה בנוף הגליל

כדי לגדל דור של תמימים 
מצוינים, חדורים בתחושת 

שליחות, חסידים ומקושרים בלב 
ונפש לרבי שליט"א מלך המשיח, 
יצרנו מרחב מושלם שנותן מענה 
מקיף לתמים, 24/7: גם בשעות 
הלימוד וגם בשעות הפנאי, גם 

ב"זאל" ובכיתות הלימוד וגם 
בפנימייה ובחדר האוכל, גם 

ברוחניות וגם בגשמיות.

כל תמים מוקף באנשי צוות 
רבים: ר"מ ומשפיע, משגיח 

ומדריך ועוד. אולם כדי שהוא 
יתקדם באופן אופטימלי חשוב 

שיהיה מי שיַתכלל את כל 
המידע ויידע מה מצבו בכל 
ההיבטים. זהו תפקידו של 

"מחנך הכיתה", שמשמש עבור 
התמים - וגם עבורכם, דמות 

שמלווה אותו ואחראית לקידומו.

דאגה מסביב לשעון

מחנך לכל כיתה
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שקיפות מקסימלית 

קשר שוטף

אנו מאמינים כי מעורבות ההורה 
בכל תחום חיונית במיוחד 

להתפתחותו של התמים. היא 
מעניקה לו תחושת שייכות 

ומאפשרת לו לחלוק עם ההורה 
את הצלחותיו )כמו גם את קשייו(. 

לכן, שיתפנו אותך כבר מעכשיו 
בסדר יומו העתידי של בנך ואפילו 

בתפריט המתוכנן בחדר האוכל! 
)זה מופיע ממש בעמודים הבאים(

כל הורה יודע שחינוך 
אינו משימה של "שגר 

ושכח". חשוב לנו לעדכן 
אותך בקביעות ובעקביות 

בהתקדמותו, ולכן נשלח 
אליך דו"ח חודשי המכסה את 

כל תחומי העשייה בישיבה 
ובחייו של התלמיד: בלימוד, 

בהנהגות חסידיות ואפילו 
בפעילויות החברתיות.

תכנית התקדמות אישית

כשם שאין פרצופיהן ודעותיהן 
שוות, כך לכל תמים יכולות 

ייחודיות לו. אנו לא מצפים שכל 
בחור יגיע בדיוק לאותם הישגים 
ולשם כך נכתבת עבור כל תמים 
בתחילת השנה תכנית מפורטת 
הכוללת יעדים בתחום הלימודי, 

בתחום החסידי ואף בתחום 
החברתי!
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כך נראה 
יום בישיבה

הורה, אין לנו ספק שהדבר הראשון כ
שהיית רוצה לדעת הוא פשוט - מה 

קורה עם בנך. היכרות עם סדר 
היום חשובה גם עבור התמים לעתיד, 

שירגיש בטוח יותר כאשר יידע לקראת 
מה הוא צועד, ולא פחות מכך - עבורך. 

לכן, לפני שנספר לך על תכנית הלימודים 
האיכותית, על ההישגים הנפלאים בגמרא 

ובשאר המקצועות ועל ההתוועדויות 
הסוחפות, נפתח בתכנית היום.

בתום כל שיעור לאורך היום מתקיימת 
הפסקה קצרה בת 10-15 דקות. בכדי 

להתרענן לקראת הלימוד הבא

  10:30
שיעור 

ראשון -  
גמרא לעיון

6:45
יקיצה, טבילה 

ב"מקווה", שתייה 
חמה ועוגיות

7:45
שיעור חסידות 

והתארגנות 
לתפילה

8:40
תפילת 
שחרית 

9:40
ארוחת 

בוקר 

   11:45
שיעור שני 

לעיון, לימוד 
ב"חברותא" 
וביצוע דפי 

משימות

   13:00
שיעור הלכה. 
אחת לשבוע 
שיעור מיוחד 

ב"דברי ימי 
החסידים"

סדרי 
בוקר

פתיחת 
היום
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19:45
שיעור חסידות 
)מאמרים קלי 

הבנה(

20:30
תפילת 
ערבית

20:45
זמן נוסף 
לפעילות 

פנאי

21:30
התארגנות 

לשינה 
בחדרים

22:00
כיבוי 
אורות

16:00
תפילת 

מנחה

   13:50
שיעור 

בענייני 
גאולה 
ומשיח

18:30
שיעור בנ"ך. 
אחת לשבוע 

כולל גם דקדוק 
וטעמי המקרא

   14:30
ארוחת צהריים 

ואחריה הפסקה 
ארוכה למנוחה 

והתרעננות

16:25
שיעור גמרא 

"לגירסא" - לימוד קל 
ולא עיוני המתאים 

לשעת הלימוד

17:40
שיעור בתורתו 

של משיח - 
שיחות הרבי 

מה"מ

סדרי 
אחה"צ

סדרי 
ערב

19:05
ארוחת ערב 
ואחריה זמן 

לפעילות 
פנאי

הגבלה עצמית תכניתה של הישיבה היא נצחית, ובפרט דיוק הכי גדול בשמירת זמני 
סדרי הישיבה, שידוע שהם בבחי' "הגבלה עצמית" מכ"ק רבותינו נשיאנו מייסדי הישיבה, ע"ד 

המדידה דתורה ומצוות שעצמותו ומהותו ית' צמצם את-עצמו. )שיחת אחש"פ תשל"ו(
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ב ליבה של הישיבה הוא לימוד ל
התורה הקדושה - נגלה וחסידות. 
הרבי קובע כי משימתו העיקרית 

של כל תמים בתומכי תמימים הוא 
לימוד תורה "בשופי", מתוך שקידה 

והתמדה. כדי להקנות לכל בחור את 
הכלים הטובים ביותר ללימוד, בלו"ז 

ישיבתי של ימי לימוד מלאים וארוכים - 

גיבשנו תכנית לימודים 
שתאפשר לו למצות את 
כישוריו ויכולותיו באופן 

הטוב ביותר. 

הצעד הראשון והחשוב 
ביותר הוא ההתאמה 

האישית של תכנית 
הלימודים לכל אחד 

מהתלמידים. לצד 
התקדמות במסכת 

הישיבתית )הנלמדת 
במקביל בכל ישיבות 

תומכי תמימים בעולם( 
ובחומר החסידות, 

נקבעים יעדים והספקים המותאמים 
ליכולתו של התלמיד. כל זאת מתוך 

מטרה ליצור חוויית הצלחה ולהאהיב את 
הלימוד על הבחור.

בהנחיית הצוות המקצועי אנו מקפידים 
על עקרונות חשובים נוספים:

 שיעורים מרתקים  - אם בעבר 	 
מרבית הלימוד התקיים באופן עצמאי, 

בחברותות, כיום הוכח כי דרושים 
יותר שיעורים להקניית החומר. 

לאורך היום מתקיימים שיעורים ע"י 
צוות ה"ר"מים" והרבנים בישיבה, 

בהם מועבר החומר בצורה מעניינת 
ומושכת. אורכם של השיעורים לא 

עולה על שעה, כדי לא לגרום לאיבוד 
הקשב.

 למידה מדורגת  - הנושאים ה"כבדים" 	 
יותר יילמדו בתחילת היום, כאשר 
הראש רענן והיכולות הלימודיות 

גבוהות יותר: חסידות מעמיקה, גמרא 
לעיון עם מפרשים וכו'. בחלקו השני 
של היום יעסקו בנושאים קלים יותר.

 עזרים לימודיים  - בשיעורים נעזרים 	 
הרבנים במצגות ובהמחשות שונות, 

ובזמני הלימוד העצמי מבצעים 
התלמידים משימות בחוברות העבודה 
שלהם. שמנו דגש גם על בחירה חכמה 

של נושאי הלימוד ועיסוק בתחומים 
מגוונים, וכן על הקניית מיומנויות 

לימוד חשובות.

השקעה, 
שקידה, 
התמדה, 
מצוינות.
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ישיבה מוכרחת לקחת אחריות על ה
זמני הפנאי של ה'תמים', וראוי 

להעניק להם תשומת לב מיוחדת. 
בזמנים אלה התלמיד יכול להתאוורר 
ו"לטעון את עצמו" באנרגיות חשובות 

שיסייעו לו להצליח בלימודיו ובהנהגות 
החסידיות. לכן פיתחנו מענה רחב לשעות 

הפנאי, הכולל השקעה בתוכן חסידי, 
בפעילות חברתית בהנחיית צוות המחנכים 

והמדריכים, ואף בפיתוח כישורים שונים.

 הספרייה החסידית:  עומדת 	 
לרשות הבחורים, ובה מגוון ספרים 

אודות רבותינו נשיאינו וגדולי 
החסידים בדורות הקודמים

 אזור המשחקים:   כולל את חדר 	 
משחקי החשיבה והחברה, וכן מגרש 

רחב ידיים למשחקי כדור שונים 
 ה"קאפעליע":  חדר נגינה ובו כלים 	 

שונים המאפשרים לבחור לבטא את 
כשרונו

 'גילופא':  סדנה ליצירת כלים 	 
ואביזרים יהודיים אמנותיים, 

באמצעות גילוף עץ.
 סדנת שליחות:  מבית "ניצוצות 	 

של קדושה", לפיתוח יכולות 
התלמיד בביטוי שפתי והעצמת 
הדימוי העצמי מול חברה וקהל

 'ופרצת':  פעילות חסידית 	 
מאתגרת ומגבשת המתקיימת 
פעמיים בשבוע ומהווה אתגר 

שונה לתלמיד והוצאת מרץ חיובי

סדנאות פנאי וחברה
ופעילויות

בכל עת ובכל שעה גם בימים אשר התלמידים 
נמצאים בישיבה ושוקדים על למודיהם, החובה מוטלת 

על מחנכיהם שלא להסיח דעתם מתלמידיהם גם 
בשעות היותם מחוץ לכתלי הישיבה, ולהשתדל בכל 

עוז אשר הנהגתם ודרכי חייהם תהיינה בכל עת 
ובכל שעה כדבעי למהוי. )אג"ק ח"ד, ח' תמוז ה'תיש"א(
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אין ספק כי התנאים הפיזיים הם חלק 
בלתי נפרד מהצלחתו של כל תמים. הדבר 

נכון שבעתיים כאשר מדובר בתלמיד 
צעיר שעד עתה חי בביתו, עם כל הנוחות 

וה"פינוקים" - וכעת יוצא לפנימייה. 
הצבא צועד על קיבתו וכאשר תמים ישן 
כראוי ואוכל כראוי, יהיה לו הכוח ללמוד 

ולהתפלל כראוי.
בישיבה החדשה הקצינו תקציבים 

מיוחדים למטרה זו, ואנו מציעים תנאים 
גשמיים מעולים לבחורים: לינה בחדרים 

מטופחים, הקפדה יתירה על ניקיון 
בפנימייה ובחדר האוכל וסביבה נעימה 

לשהות.
בחדר האוכל מוגשות לתלמידים ארוחות 
עשירות ומגוונות, בהתאם לתפריט קבוע 

מראש. צוות המטבח עמל על הכנת 
הארוחות והתפריט מתוכנן כך שיעניק 
לתלמיד את כל אבות המזון הדרושים 

- בייחוד בתקופה זו של גיל ההתבגרות 
בה נערים גדלים ואוכלים יותר. מזמינים 

אותך להתרשם מהתפריט!

גשמיות של יהודי 
היא רוחניות

רבנו הזקן אמר: גשמיות של 
יהודי הוא רוחניות, הקדוש 
ברוך הוא נותן לנו גשמיות, 

שנעשה מכך רוחניות. פעמים 
כשלרגע אין זה כך, יש לתת 

לקב"ה אפילו "מנחת עני" 
והוא נותן בשפע.

)היום יום כז טבת(

משקיעים בגשמיות
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בוקר
שישיחמישירביעישלישישניראשון

צהרים

ערב

מעדנים

קציצות עוף 
+ספגטי 
+חמוצים 

מעורב

פיתות
+נתחי בשר על 

האש +ירקות
פרוסים 
+רטבים

שיפודים
 +אורז 
+רוטב 

 עגבניות 
+סלט מלפפון

נקניקיות 
סויה ברוטב
+פתיתים
+סלט חי

בולונז בשרי
+ספגטי 
+סלט גזר

פלאפל
+צ'יפס

+בר סלטים 
עשיר

פיתות
+שווארמה 

+צ'יפס 
+סלט חי
+טחינה

שקשוקה
+אורז

+סלט חסה
+לחם 

וממרחים

שניצל אש
+קוסקוס 

+מרק קוסקוס 
+ירקות 
פרוסים

שניצל 
תירס

+פתיתים
+ירקות 
מאודים

לחם +חומוס 
+ירקות 
פרוסים

+חמין בשרי

שבת קודש: לחמניות, חלות
חומוס, טחינה, מטבוחה, חציל 

מטוגן, סלט חי, סלט חסה, 
נשנושים

סלט טונה קורנפלקס חביתהגבינה צהובהחביתה
+חלב

יום שבת:
שניצל דג +חמין 

בשרי + חזה הודו 
מעושן +לפתן 

ליל שבת:
דג מושט ברוטב 

אדום, + מרק עוף, 
פסטה, שקדי מרק

+ עוף, אורז, ירקות 
מאודים + לפתן 

בארוחת בוקר מידי יום: סלט חי )עגבניה, 
מלפפון(, בצל, טחינה, גבינה, קוטג', ביצה 

קשה, סחוג, תבלינים.
בכל ארוחה: בר פירות העונה. בחורף, 

מוגש מרק חם + שקדי מרק.
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מטרת העל של הישיבה היא לגדל דור 
של תמימים יראי שמיים, המסורים 
ללימוד התורה ול"עבודה שבלב - זו 

תפילה", חיילי בית דוד העומדים בחזית 
המערכה להבאת התגלות משיח צדקנו. 
ההשקעה הרבה בכל ההיבטים - בכלים 

לימודיים מעולים, בגשמיות משובחת, 

בחיבור נפשי לתלמיד ולהורה - מטרתה 
אחת: ליצור סביבה שבה יגדל חסיד 

אמיתי ושמח.
כדי לממש את החזון אנו לא מתפשרים 
על קוצו של יו"ד בענייני הנהגה חסידית 
ויראת שמיים. כל תמים מתחייב לשמור 

בקפדנות על תקנון הישיבה ולהתנהג 
כחסיד אמיתי 24 שעות ביממה. אנו 

סמוכים ובטוחים כי זוהי הדרך הישרה 
והאמיתית לגדל דור של תמימים כפי 

שהורונו רבותינו נשיאינו, כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב נ"ע מייסד ישיבת תומכי תמימים, 
בנו וממשיך דרכו הרבי הריי"צ נ"ע ונשיא 

דורנו – כ"ק אד"ש מה"מ. 

מצוינים 
ברוחניות

חינוך להיות אדם ראוי לשמו
בדורנו זה הוא מהתפקידים העקריים של בית הספר - לחנך את התלמיד להיות אדם ראוי לשמו בהבדל 
מחיי הבהמה, אשר לכל לראש מותר האדם מן הבהמה הוא בזה שהאדם אינו משועבד לאינסטינקטים 

ולתאוות ולנטיות טבעיות, כי אם על כל פנים משתדל לרסנם ולשלוט עליהם. )אג"ק חכ"ב, ע' תצז(
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 הדפסת החוברת נתרמה 
לזכות הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

את צוות הישיבה מלווה הרב חיים שלמה 
דיסקין, רבה של קרית אתא. הרב שידיו רב לו 

בענייני חינוך בכלל, ובפרט בגיל הישיבה – יוזם 
תומך ומעודד את 'קידום' השפעותיה של תומכי 
תמימים בשדרוג החינוך, הלמידה וזמני הפנאי. הנהלת הישיבה

הרב מנחם מענדל נחשון
ראש הישיבה

הרב מנחם מענדל גינזבורג 
מנהל הישיבה

הרב חיים אליעזר מאירי
מנהל חינוכי
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איפה יצליח ה"תמים" 
שלך בשנה הבאה?

אין לנו ספק כי אם יבחר ב"תומכי תמימים נוף הגליל" הוא יקבל את כל הכלים 
להצלחה. אנחנו מתחייבים לעשות הכל עבורו, ועבור כל "בן יחיד" בישיבה

לתיאום ביקור ולהרשמה לישיבה:
כתובת: יזרעאל 41, נוף הגליל  /  טלפון ופקס: 04-6651244
דוא"ל: office@ynof.org.il    /  וואטסאפ: 058-665-1244

"ולכן נקראים "חיילי בית דוד" שמנצחים את המעמד ומצב ד"חרפו 
עקבות משיחך" ופועלים התגלות וביאת משיח בן דוד באופן 

ד"ברוך ה' לעולם אמן ואמן" )שיחת ש"פ תצא ה'תנש"א(


