
עד ו לם  עו ל ח  י ש ך המ מל ו  נ רבי ו ו  רנ מו ו  נ נ אדו חי  י

ללמוד בתומכי תמימים



ברוך הבא תמים  ברוכה הבאה אמא,  ברוך הבא אבא, 
יקר!

התמימים  כל  של  שנשמותיהם  החסידים,  בין  מקובל 
שזכו, זוכים ויזכו ללמוד בתומכי תמימים נבחרו בקפידה, 
"בפינצטה" ע"י כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, מייסד הישיבה. 
זוהי זכות גדולה ואחריות רצינית ביותר על התלמיד אך 
לא פחות מכך - על צוות הישיבה שבכל מקום ובכל דור.

חדשים.  חינוכיים  אתגרים  גם  ישנם  ודור  דור  ...ובכל 
ה'תשפ"ג בארץ הקודש  נער שגדל בשנת  כי  אין ספק 
נער בשנת  בה  חי  מזו שהיה  חי במציאות שונה מאוד 
ה'תרפ"ג בעיירה ברוסיה. לאלה כמו לאלה התוו רבותינו 
נשיאינו מייסדי הישיבה דרך ברורה שבה יצעד התמים. 

בגיל ההתבגרות מתמודד הנער באופן טבעי עם אתגרים 
להיות   - הכל  לפני  הוא  חינוך  כאנשי  ותפקידנו  רבים, 
יצחק  הרב  של  בראשותו  המסור  הצוות  עבורו.  שם 
ערד שיח' מקדם כל תמים באהבה אמיתית, עם גישה 
של  לחזון  מושלמת  ובהתאמה  דופן  יוצאת  חינוכית 

רבותינו נשיאינו.

"אני כורת ברית עמכם, עם תלמידי 

הלומדים  תמימים"  "תומכי  ישיבת 

)מחלקות(  "מערכות"  בכל  כיום 

אשר  התלמידים  כל  ועם  הישיבה 

ילמדו בה במשך הזמן הזה והזמנים 

הבאים. את אשר ישנו פה ואת אשר 

איננו פה אני כורת ברית השתתפות 

לעבודה במסירת נפש לתורה ביראת 

ויתורים  ללא  ועבודה שבלב,  שמים 

ופשרות, ייקוב הדין את ההר"

)כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע – מייסד הישיבה(



אז מה באמת חשוב לנער בגיל ישיבה גדולה? לבלות עם 
החברים? ללמוד דברים חדשים? ובכן, אנו מאמינים שהדבר 
החשוב ביותר עבורו הוא להיות שייך ולא ללכת לאיבוד. נער 
אותו,  רואה  להרגיש שמישהו  מכך  יותר  ועוד  לדעת  רוצה 
ומשם יתקדם וירגיש שייכות לעניינים חסידיים ולהתקשרות 

לרבי מה"מ.

כל  עבור  ואישית  איכותית  מעטפת  יצרנו  בישיבה, 
מחנך  יש  שיעור  לכל  בישיבה.  מהתמימים  ואחד  אחד 
את  ולראות  בחור  כל  של  מצבו  אחרי  לעקוב  שתפקידו 

התמונה השלמה. 

שיש  רק  מספיק  לא  ביותר:  והישירות  הפשוטות  במילים 
מישהו שמוסר שיעור במפרשים על הגמרא, מישהו שמוסר 
שיעור בחסידות ומישהו שעונה לשאלות בזאַל. דרוש מחנך 
שרואה את התמים, מבין ללבו ויודע לקשור בין כל הקצוות. 

המחנכים וצוות ההשגחה פועלים בדרך ייחודית, שכל כולה 
אהבה אמיתית.

כל  שותפים  שאליה  התחושה  נוצרת   - כך  ורק  כך, 
התמימים בישיבה: דעת זה הבית!

"צדיק עשוי לסטור, וחסיד אינו עשוי 

לסטור. חסיד אומר מילה, והעולם אומר: 

סטירה חולפת, אך אמירה נשארת"

ת תש"ד חו השי ספר   , ב הרש" ר  " אדמו  

1 5 ד  עמו



בהלכה,  מקצועות  מגוון  כוללת  בישיבה  הלימוד  תכנית 
לימודי סמיכה, תוך התאמה אופטימלית לקצב ההתקדמות 

של כל בחור ועם העזרים הלימודיים המתקדמים ביותר.

שיעורים  כוללים  ולבקיאות,  לעיון   - הגמרא  לימודי   •
וחוברות בהירות ונוחות המנגישות את החומר הנלמד לכל 
לומד. כך אין לתמים רתיעה מהגמרא אלא אדרבה - תחושת 

הצלחה ורצון להעמיק עוד יותר

• חסידות בבוקר ובערב - בהתאם לסדר בכל ישיבות תומכי 
תמימים. גם כאן מלווים השיעורים בסיכומים ובעזרים שונים

נושא  נלמד  הגיל  משכבות  אחת  בכל   - למעשה  הלכה   •
מרכזי, בפורמט של קורס מסודר ובליווי עזרים מתקדמים: 
למנות  ניתן  הנלמדים  הנושאים  בין  ועוד.  סיכומים  מצגות, 
את הלכות שבת, הלכות החגים, ברכות הנהנין, עירובין ואף 
מתבצעים  ההלכה  לימודי  לשליחות!  והכנה  רבנות  לימודי 
ומכונים  רבנים  בשיתוף  נרחב,  ידע  ומקיפה  גבוהה  ברמה 

מוסמכים.

תמים  כל  הישיבה,  שנות  במהלך   – הקודש  מקצועות   •
מקיף ומתמקצע במגוון רחב של מקצועות ובהם: שחיטה, 
סופרות סת"ם, שיפוץ תפילין, משגיח כשרות וכמובן לימודי 
סמיכה "איסור והיתר" במתכונת הדרושה למבחני הרבנות 

הראשית.

וגם  עצמה  בישיבה  הנלמד  החומר  על  נבחנים  התמימים 
רבני  בהם  לה,  ומחוצה  מחב"ד  רבנים  אצל   - לה  מחוצה 

ערים ותיקים! 

האם בימינו תמים יכול ללמוד רק נגלה, חסידות 

משמעות,  בעל  יחוש  הוא  האם  קודש?  ולימודי 

לא  זוהי  ודאי.  חלילה?  "מבוזבז"  ולא  מאושר 

"ההמצאה" שלנו אלא חזונם של רבותינו נשיאינו!

בישיבההלימודים תכנית 
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בסופו של דבר, העוגן החשוב ביותר עבור כל אחד הוא אביו 
ואמו. כל אחד מאתנו יחפש תמיד את קרבתם וחיבתם של 
ההורים, ירצה לעשות להם נחת ולראות שהם שמחים בו. 
גם הרבי אומר כי האחריות המרכזית לחינוך הילדים מוטלת 

על ההורים - והמורים מסייעים בידם.

הבית  בין  רשויות"  ל"הפרדת  מקום  אין  פשוטות,  במילים 
לכן טבעי  היא מקשה אחת.  החינוכית  לישיבה... העשייה 
ולא  יהיו שותפים מלאים במסע החינוכי  עבורנו שההורים 

רק "עוד מישהו שצריך לעדכן אותו"...

תחילת  רק  הם  להורים,  שנשלחים  התקופתיים  העדכונים 
הקשר. החיבור והאחריות נמשכים בימי ההורים המשלבים 
מפגשים אישיים עם הצוות עם אירועים חווייתיים שותפים 

לכלל התלמידים וההורים. 

גולת הכותרת השנה הייתה התכנית שאנו מפעילים לחיזוק 
"אל הנער הזה  הקשר בין ההורים לתלמידים, תחת השם 
התפללתי". כחלק ממנה כל משפחה מקבלת ערכה עשירה 
בין  משמעות  מלאי  אישיים  למפגשים  ועזרים,  כלים  עם 
ההורה לתלמיד. ראש הישיבה גם נפגש עם ההורים ומנחה 
אותם כיצד להעצים את התלמיד ולהעמיק את הקשר איתו. 

כאשר 
צועדים יחד עם 
התמים בנתיב 

החינוך, הוא מגיע 
הרבה יותר רחוק 

ומתוך שמחה!



אחריותה של הישיבה לא מסתיימת בסדרי הלימודים, 
בשיעורים ובתפילות. התמים חי כאן 24 שעות ביממה 

ואנו אחראים לכל היבט בחייו.

התנאים הגשמיים
הצבא צועד על קיבתו? גם חיילי בית דוד המכינים את 
העולם לגאולה צועדים על קיבתם! בחדר האוכל נהנים 
הישיבה  מטבח  ומגוונות.  עשירות  מארוחות  התמימים 
שופץ בשנה האחרונה ואובזר בציוד חדיש בעלות מאות 

אלפי שקלים. 

פעילות הפנאי
כל שעה בתומכי תמימים היא קדושה, וכל רגע בונה את 
אנו  ולניצול הזמן  לרווחת התמימים  נפשו של התמים. 
מקיימים בשעות הערב, לאחר הסדרים, מבחר פעילויות 
בבתי  התוועדויות  לבריכה,  יציאות  העשרה,  חוגי  ובהן 

הרבנים, "על האש" עם הצוות ועוד ועוד.

שמעתם פעם על 
חוג גיטרה עם 
"בעל מנגן" חסידי? 
ומה בדבר "סדנת 
לחיים" שבה 
מכינים "משקה" או 
"מרתון גאולה" 
בשטח?

 כל אלה ועוד 
הרבה מעבר
 מחכה לתמים 
ממש כאן!



זה הזמן 
לעשות נטו 
מה שחשוב
לבן שלך!

לתיאום ביקור
ולהרשמה לישיבת 
דעת מגדל מרדכי

)ע"ש ר' מרדכי מירון ז"ל(

מזמינים אותך לבקר בישיבה,
להכיר מקרוב ולתת לתמים הצעיר 

את כל הכלים לגדול בתומכי תמימים 
כחסיד מקושר ומאושר

077-2224777 
שלוחה 1


