




ועברה לה שנה. שנה של עשיה, השקעה, התמסרות  חלפה 
ונתינה לכל תלמיד למצות את יכולותיו החסידיות, היהודיות 
לאחור  להביט  ניתן  השנה,  חלוף  עם  המקצועיות.  וגם 
והיכן  השנה,  החלה  כיצד  לראות  הגענו.  מהיכן  ולראות 
את  לראות  ההתקדמות,  את  לראות  עכשיו.  נמצאים  אנו 
שנתן  ה׳  ברכת  את  ולראות  השיפור  את  לראות  ההצלחה, 
קדימה,  להביט  הזמן  גם  הוא  שנה  סיום  זה.  כל  את  לנו 
מה  לשפר,  עוד  ניתן  מה  לראות  האופק.  אל  ההמשך,  אל 
יהודי,  יכול להפוך אותי ליותר  אפשר להוסיף ולשכלל, ומה 
שלפניכם  באלבום  מצליח.  ויותר  מקושר  יותר  חסיד,  יותר 
בידיים שלכם…  כבר  זה  היה… מה שיהיה  לראות מה   תוכלו 

                        
לחיים, לחיים ולברכה.      

דבר ההנהלה 
 הרב אליעזר ווילשאנסקי

 ראש ישיבת ומוסדות
׳חנוך לנער׳  חב״ד

או  למלאכה,  ספר  בית 
חסידי  ׳מכון  כיום  בשמו 
המוסד  הינו  טכנולוגי׳, 
הרבי  ע״י  שהתחדש  הראשון 
נשיאותו.  בתחילת  המשיח  מלך 

ביסודו  נועד  למלאכה  הספר  בית 
וזכה  באה״ק  אנ״ש  בני  עבור 
להוראות רבות אודות מטרתו ואופן 

פעולתו. 

ובהתאם  אלו  הוראות  על  אמונים 
דרכו׳,  עפ״י  לנער  ׳חנוך  לפסוק 
טכנולוגי  החסידי  במכון  פועל 
צוות חסידי מסור ומנוסה בליווי 
אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. 
אישי  מענה  מקבל  תלמיד  כל 
מותאם בלימוד התורה, בחינוך 
ולהתקשרות  החסידות  לדרכי 
לימודי  באמצעות  וזאת  לרבי 
לצד  גבוהה  ברמה  מקצוע 
מגוונות  חברתיות  פעילויות 

מושקעות. 

במטרה  הינם  פעולותינו  כל 
בברכת  שנזכה  ובתקווה 
חיילים  להעמיד  המשלח, 
דוד׳,  בית  ׳חיילי  בצבא 
שיעמדו בשורה הראשונה 
משיחנו  מלכינו  פני  לקבל 

ממש. ומיד  תיכף 

לחיות עם הזמן



















דו איט
מגמת המחשבים במכון אינה דומה למגמת מחשבים בכל מקום אחר. כחלק משיפור וקידום המגמה 

יצא השנה המכון בפיילוט חדש ומיוחד, שקיבל את השם DO IT )עשה זאת(. פיילוט זה הופך את מגמת 
מחשבים במכון לעסק מחשבים פעיל. התלמידים מחתימים שעון נוכחות בכניסה לכיתה, מקבלים משימות 
ופניות לטיפול ומבצעים את העבודה. עם סיום הלימודים תוענק לכל אחד מהתלמידים תעודת מנהל רשת, 
אשר תאפשר להם להתקדם בתחום. בנוסף לכך וכחלק מההכשרה המקצועית, עוברים התלמידים במכון, 

קורס מיוחד באבחון בעיות ותיקון פלאפונים חכמים.

מגמת מחשבים 
ייחודית. מתחילים 
לעבוד ולתת שירות 
תוך כדי הלימודים
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קרדום לחפור בו
לצד לימודי הקודש במכון, ניגשים התלמידים גם למבחני בגרות בנושאים הקשורים ומוכרחים לשם השגת תעודת 

המקצוע שלהם. לימודי הבגרות נפרשים על פני מספר שעות במשך השבוע, כאשר הנהלת המכון שמה דגש על כך 
ששעות לימודי הקודש במכון יהיו רבות יותר משעות לימודי החול. הקפדה זו, מתאימה להנחיות הרבי מלך המשיח, 

להנהלת בית הספר למלאכה בכפר חב״ד.

לימודי 
בגרויות ברמה 
גבוהה 
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חג הסמיכה במכון הטכנולוגי
אווירת רוממות וגאווה חסידית מילאו את לב התלמידים במכון, עת זכו לחגוג יחד עם 

תלמידי שנה ד׳ את חג הסמיכה. החגיגה המיוחדת נערכה בזאל המכון, כאשר לצד 
שולחנות מעוטרים ישבו תלמידי שנה ד׳ וממולם הבוחנים הרבנים החשובים. המבחן נערך 

על ידי הרה״ג הרב שמואל אליהו רבה הראשי של העיר צפת והרה״ג הרב משה קורנוויץ 
רב קהילת חב״ד רמה ד׳ בית שמש ורב במכון הלכה חב״ד. התלמידים הנבחנים הפגינו 

ידע רב בהלכות שבת הנצרכות, ובסיום המעמד זכו לחתימותיהם של הרבנים שליט״א על 
תעודות הסמיכה שלהם.

מבחן סמיכה 
לתלמידי שנה ג׳ ד׳ 
על ידי הרב אליהו 
והרב קורנוויץ
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הבוגרים שלנו ב770
פארן צום רבין׳... הרגע בו מגיע תלמיד המכון לתכלית לימודיו, למטרת השקעתו במשך השנים החולפות, 

לייעוד והתגשמות מטרת המכון, זה הרגע בו הוא נוסע לשנה תמימה ב770. המכון שם לו למטרה, לחנך ולחבר 
לחסידות וחסידישקייט מתוך התקשרות איתנה לאבינו רוענו הרבי מלך המשיח, כאשר כל זה מתרכז ובא לידי 

ביטוי בנסיעת התלמידים לקבוצה. 

קבוצה. שאיפתו 
ומטרתו של כל 
תלמיד במכון 
החסידי טכנולוגי
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