
ב"ה

שיח פנימי, חזון וצמיחה
הדי הזעקה בעד הנפש: שימו לב אל הנשמה
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עֵת לַעֲׂשֹות!
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ֵעת ַלֲחבֹוק
ק. ֵעת ִלְרֹחק ֵמַחּבֵ

ׁש   ֵעת ְלַבּקֵ



ב"ה, יום ראשון פ' יצוה את בניו גו' ושמרו דרך ה'... 

שלום וברכה!

... ביחד עם פני' לבבית לכל ידידי ותומכי הישיבה בפרט ולאחב"י חובבי 
תורה ומצוה בכלל... 

ובאיכות, מתאים לדרישת  ולהתרחב בכמות  ולאפשר להישיבה להתגדל 
וגם הכרח השעה.

ואם בכל עת ובכל מקום הי' צורך חיוני להרחיב אהלי תורה, על אחת כמה 
וכמה בארצנו, אשר ארץ הקדש יקרא לה ובימינו אלה - ימי הרת עולם.

רבותינו  מאת  נצטוו  אשר   - תמימים"  "תומכי  ישיבות  הרחבת   - ובפרט 
"נרות  - לחנך את התלמידים באופן שיהיו  ישיבות אלו  נשיאינו מייסדי 
להאיר" עיניהם ולבם של בני ישראל למען ילכו בדרך התורה והמצוה כל 

ימי חייהם.

וחלילה להעלים אוזן לרוחתם ושועתם של בנים הרעבים ללחם - לחמה 
של תורה, והצמאים למים - מים חיים של תורת חיים ודופקים על דלתי 
לתורה)ולאהבת  ולהכניסם  לקבלם  פנימית-נפשית  בבקשה  הישיבה 

התורה(, לעבודה )זו תפלה - ולאהבת השם( ולגמ"ח )ולאהבת ישראל(.

... יוסיף אומץ ומרץ בכל האמור, בתוככי כל פעולה טובה להפצת התורה 
)הנגלה והפנימית(, בלימוד המביא לידי מעשה, עבודת ה' בשמחה ובטוב 

לבב.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם 
להם,  אשר  כל  ואת  ביתם  ואת  אותם  והעושים,  המעשים  כל  את  ויברך 

שליט"א, בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הנ"ל
מנחם שניאורסאהן

)אג"ק חלק כב' עמוד שנא'  - ההדגשות אינם במקור(



נֹוס! ֵע<ת ְכּ
זה היה מבט אמיתי וישיר מול קו האופק.

מבט שגילה תמונה מרהיבה של צמיחה מלבלבת, צמיחה והתעצמות.

נוף פסטורלי מרהיב הטובל באוויר פסגות.

אך למרגלות הפסגה.

מרחב תוהה ותולה מבט, מבט מתחנן ומחייב עירנות, דריכות, שימת 
לב וחישוב מסלול.

חב"ד ליובאוויטש שמה לב אל הנשמה, ועוד איך.

ועתיר  אכפתי  כנה,  דאוג,  אינטנסיבי  בשיח  לוו  החולפים  השבועיים 
מחשבה ותהייה.

מול אתגרי החינוך הממשיים הניצבים לפני ציבור אנ"ש בכלל וילדינו 
של  הישיבות  בשערי  כניסתם  לקראת  הצועדים  'התמימים'  הטהורים 

הרבי.

הנתונים הברורים הציגו תמונה חדה ונוקבת שלא נתנו עליה את הדעת 
זה זמן רב:

קצב  את  מכסה  איננה  הישיבות  מערכת  בעוד  ומתעצמת,  גדלה  חב"ד 
הביקוש כבר בשנה הנוכחית!

אלו הישיבות שנותרו כמעט ללא שינוי ואינן ערוכות להכפלת מספר 
התלמידים הקרב ובא.

אלו הכלים, או דווקא העדר הכלים והכישרונות משדה החינוך בעוד 
מערכת החינוך דווקא משוועת להם.

זו האחריות לילדים של הרבי, לילדי אנ"ש הצועדים לקראת מציאות בלתי 
אפשרית.

זה אנחנו.

אנחנו שחייבים באחריות הורית בסיסית, לדאוג.

או נכון יותר, לקום ולעשות מעשה.

אחריות איננה דאגנות. אחריות היא תיעול הדאגה לאפיקים ברורים 
של עשייה. והשבועיים האחרונים היו יורה רותחת של מחשבה, הפנמה, 

תהייה ונכונות.

הזעקה שנשמעה מהרי הגליל נשמעה ועוד איך.

זעקה טהורה שהכתה גלים ומיקדה את מרכז תשומת הלב בימים אלו.

המוני התגובות שהגיעו מציבור אנ"ש הפכו לנחל שוטף. השתתפות, 
של  זעקה  מקרוב,  שמעידים  מי  של  דמעות  הרבה  דמעות,  דאגה, 
חדש  באור  האירו  אלה  כל  ושלוחים,  משפיעים  של  תחינה  מחנכים, 
את ממדי האתגר, את גודל המצוקה, את המציאות המתהווה באזורים 
רבים והופכת לבעיה כלל ארצית כבר בשנת הלימודים הקרובה, קריאת 

הצלה התובעת לטכס עצה, לקום ולעשות מעשה.

החסר המשווע בכח אדם בשדה החינוך, זעקה שהדהודה בהד חוזר 
נשמע השבוע ברבבות קולות. אתגר גדול ומשמעותי שאיננו נותן מנוח 

לאיש. אלו הילדים שלנו, חיינו, משאת חיינו.

בואו נודה על האמת, תחושת התלכדות מרחפת בחלל.

הבנה חדה שלעיתים זו מערכה על הנפש.

זהו זה.

הגיעה העת, לעשות.



ב"ה, כב' שבט - יום סגולה 'תקופה חדשה'
ה'תשפ"ג - שנת הקהל

אל אנ"ש בוגרי הישיבה הוריהם וידידינו היקרים

שלום וברכה! 

פותחין בברכה להודות לה' ית' ולכם שלוחיו על עזרתכם הנדיבה עד כה ועמידתכם לימין ישיבות חסידי חב"ד ליובאוויטש 
בשעתם הגורלית.

ועל של פועל, ברוך השם נראה לעין כל ההתעוררות הרבה בקרב אנ"ש בדבר ההכרח להגדיל ולהכפיל את שדה החינוך החבד"י 
באה"ק בכמות ובאיכות, ותודה לה' שזכיתי להיות לפה לחברי בשדה החינוך - עשרות שלוחים, ר"י, משפיעים ומחנכים.

ברור לכולנו שבאנחות בלבד לא נוושע.

ואיכותי  כמותי  להביא פתרון  בכח המשלח,  ובעז"ה  בפועל,  ודעותיו, לעשות מעשה  כלל קהילותיו  על  אנ"ש  כלל  עלינו, 
למצוקת החינוך: להרחיב, לפתח, לבנות ואף להקים עוד מוסדות חינוך איכותיים בכל שכבות הגיל ולהעמיד חיילים לבית 

דוד.

בעצה  ולישיבות  למוסדות  בסיוע  ולהוסיף  להמשיך  עצמנו  על  קיבלנו  בצפת  ליובאוויטש  חב"ד  חסידי  בישיבות  כאן  אנו 
ובמעש.

ומעל לכל, התחדדה אצלינו ההבנה שאין המקום כעת לעשות חשבונות של כסף וכדומה, ולמרות שזה עתה אנו מסיימים 
בקושי רב את תשלומי הרכישה ומתמודדים עם הוצאות השיפוץ העצומות, דרישתו הברורה של הרבי מאיתנו בעת הזו הינה 
הגדולה  הישיבות  והפנימייה של  בית המדרש  ד'לכתחילה אריבער' את ספסלי  באופן  בתנופת התפתחות: להרחיב  לצאת 

והקטנה )בשלב א'( בעוד 300 מקומות )!(, כפי שכבר ציינו זאת בדברים שפורסמו על ידינו בעת האחרונה.

אנו קוראים לכם בוגרים, הורים, ידידים וכל אלו שנמצאים איתנו בחזית ובנשיאת עול האחריות לחינוך בנינו: המשיכו להיות 
איתנו, הצטרפו אלינו לחלק שלנו במאמץ חשוב זה וברכת ה' תעמוד לכם בכל המצטרך!

נמצאים אנו בשעה גורלית בנושא הנוגע לכולנו בציפור נפשנו ועליו חונכנו למסור את נפשנו - חינוך הדור הצעיר לתורה 
ויר"ש למען יהיה מוכן לקבלת פני הרבי משיח צדקנו תיכף ומיד ממ"ש.

ב/הנהלת וצוות הישיבה
הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי

משלוחי הרבי מה"מ לאה"ק וראש הישיבה
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ֵעת <ָָלַטַעת!
נו, אז מה בעצם הוא מציע לעשות?

תכל'ס?

מכאן לאן?

נו, וואו גייען מיר פון דאנען?

אחים אנחנו, חסידים אנחנו, מודרכים אנחנו.
להתבוסס בזעקה, לבכות מול הסכנה, לגלגל עיניים ולצפות שיהיה 
מישהו שיעשה, לא כך חונכנו על ידי רבותינו נשיאינו! אותנו לימדו 

באופן ברור: לקום ולעשות.
עשייה אינה מגיעה מתוך 'קופה של תבן' או גבורת ארי 'מתוך קופה 

של בשר'.
אדרבה! ממה שיש וממה שאין. קודם כל עושים.

 מול המציאות הברורה והנוקבת, 
חב"ד חייבת בנייה דחופה של 3 עוגני יסוד:

של  והגדלתן  הישיבות  מצבת  של  הרחבה   .1
הישיבות הקיימות בעוד 50% לפחות.

והכשרה של טובי  2. הקמת מערך תוספת אומץ לאיתור 
הכישרונות המתאימים לשליחות בחינוך.

השנה  לאורך  לכל  להורים  והדרכה  בתמיכה  יתר  אחריות   .3
ובמיוחד סביב עונות הרישום והשיבוץ לישיבות.

 
וביתר פירוט:

שיעור הצמיחה המדהים של ציבור אנ"ש עומד ב"ה על הכפלת מספר 
התלמידים בתוך עשר שנים, וכך, בארבע השנים הקרובות צפוי מספר 
התלמידים העולה לישיבות לצמוח ולעמוד על 42% נוספים. ממספר 

של 769, למספר תלמידי שיעור א' שיחצה את קו 1200 תלמידים.

כך בישיבות לצעירים וכך בישיבות הגדולות, שיעור צמיחה משמעותי 
ומבורך כ"י בזינוק צפוי של עוד מאות תלמידים חדשים.

מציאות זו מחייבת את תשע-עשרה הישיבות לצעירים ואחת-עשרה 
וגשמית,  חינוכית  ותשתיתית  פיזית  להיערך  הגדולות,  הישיבות 
לצמיחה והרחבה בשיעור משוער של 25% לישיבה כבר לשנת הלימודים 

הקרובה ותקופת הרישום הנמצאת בעיצומה בימים אלו.

פיזור המענה והכנת תשתית הינה משימה משותפת והכרחית, כשכל 
אחד מעוגני החינוך החב"דים נושא בנטל המבורך הזה.



צפת מסתערת על האתגר.ֵע<ת >ַַלֲעׂשֹו<ת!
 נטילת אחריות מיידית 

והנעת גלגלי מהפכת החינוך 
באופן יישומי ומעשי

מתוך דאגה ואחריות, קבע ראש הישיבה, שליח הרבי 
ווילשאנסקי,  שיחי'  יצחק  יוסף  הרב  החסיד  הגאון 
על  נוטלת  כשהיא  מקיים'  'נאה  תהיה  הישיבה  כי 
לגידול  מענה  במתן  להשקיע  האחריות  את  שכמה 
הרבה מעבר,  והרבה  היכולות  חב"ד, מעל  בישיבות 
בהודעה מיידית על הרחבת גבולות הישיבה ופתיחת 
כ"י,  תמימים   )!(  300 עוד  של  לקליטתם  שעריה 
שיעור צמיחה חד וגבוה בהרבה מהחלוקה הבסיסית 
והמחויבות האחוזית של כלל ישיבות חב"ד: במקום 
ולהגיע  המשוואה  את  לשנות  מתחייבת  צפת   ,25%
בישיבה הקטנה להכפלה של מספר התלמידים )50%( 
ובישיבה הגדולה התחייבות לשיעור צמיחה פי שלוש 
מכל ישיבה - 150%! מאמץ כביר מול זעקת הנפש של 
המוני תלמידים - 'דעם רבינ'ס קינדער', המתדפקים 
על הדלתות ומבקשים לעלות ולהתעלות בישיבות של 

הרבי.

תחל  מכאן  תורה.  תצא  מצפת  כי  ובציפייה  באמונה 
עולם  מבנה  את  ותרחיב  הסכר  את  המהפכה שתפרוץ 
הישיבות החבד"י באופן משמעותי, כפתרון מיידי אליו 

יוחל להיערך באופן מיידי.

השיקולים  כל  את  הצידה  הזיזה  הזו  הקביעה 
העובדתיים, המצביעים באופן ברור שהרחבת הישיבה 
בסדר גודל שכזה מחייבת הרחבה טכנית ובינוי שהינם 

מעבר ליכולת הישיבה ולמעמסה על כתפיה.

אך נפלה ההכרעה.
"הרבי אמר כמה פעמים שהרבי הרי"צ היה תמיד 'בעל 
חוב' אולם אף פעם לא פשט רגל, משום שתמיד היה 
'מגלגל'. משלם חוב ומיד לווה עבור האתגר הבא. אנו 
מה  זה  כי  למערכה,  ולצאת  להתחייב  כעת  נדרשים 

שצריך ולשם זה נשלחנו".

המשלח,  לרצון  באחריות  המציאות,  מחוייב  במעוף 
ומטילה פצצה  הישיבה בצפת פותחת את השרשרת 

של ממש.

הישיבה יוצאת לדרך לא נודעת, ומתחייבת על הגדלת 
האחוזים באופן חד ומשמעותי.

כי הרבי אמר כן לקבל, אנחנו לעולם לא נוכל לקבל 
תשובה של 'לא' הניתנת לתלמיד.

כל מי שמבקש להיכנס, כל מי שרצונו לעלות בתורה 
ובחסידות, חלקו בחיים בישיבה של הרבי!

 צפת על שלל אתגריה ומורכבות הבינוי בעיר שהיכליה 
ומבניה בני דורות ארוכים, איננה נרתעת.

זו איננה הצהרה, 
זו תכנית עבודה מעשית.

להכפלת  ובינוי  הזאל  קירות  לפריצת  הערכות   
השטח.

הפנימיה  קומות  כל  של  לבינוי משמעותי  יציאה   
למספר  הפנימיה  קיבולת  את  להגדיל  מנת  על 

התלמידים החדש.

והרחבתו ליכולת תפוקה   הגדלת מטבח הישיבה 
כפולה באופן מלא. 

מגידי  של  צוות  אנשי  עשרות  קליטת  הכל,  ומעל   
שיעור, משפיעים, משגיחים ומנהלי כיתה.

 זהו אתגר, זו אחריות, וזה מחייב.



צפת איננה עושה קיצורי דרך גם מול האתגר השני הכבד 
והמורכב של הפניית מיטב הכוחות לשדה החינוך.

בינוי הינו החלק הטכני, החלק הנשמתי הינו הצוות החינוכי 
על  נפשם  ולמסור  לשליחות  לצאת  שהחליטו  אלו  אותם 
חינוך ילדי ישראל. בצפת עושים מאמץ להשמיע בקול גדול 
את הקריאה הזו שנשמעה אינספור פעמים מפי קודשו של 
הרבי בהתוועדויות יחידויות ומכתבים חינוך! חינוך! חינוך! 
לקרוא לאותם המתאימים ולשלבם מיידית בחזית הזו ע"מ 

לתת מענה לצורך ולביקוש.

לשדה החינוך.

זעקה  זו  הכרזה.  או  קריאה  איננה  זו  לחינוך"  "הטובים 
שחיבת להיות מתורגמת גם לעשייה ותוצאה:

מקווים אנו שהיוזמות יבשילו 
ומצפת תצא בשורה גם בתחום זה!

ׁש ְלַבּקֵ
ֵע<ת 



תקופת הרישום והשיבוץ לישיבות הפכה בשנים האחרונות 
ל'שדה המבוכה' עבור אלפי הורים מאנ"ש וגם לישיבות.

ובעיקר,  וההתאמה,  הבחירה  קשיי  אחד,  מצד  השאיפה 
ועוד  עוד  כאשר  הנוכחית  התקופה  של  הכאוב  האתגר 
כיוונו  אליהן  בישיבות  להשתבץ  מצליחים  לא  תלמידים 

ושאפו, מי מהעדר מקום, ומי מהיעדר התאמה.

אלפי התגובות בנושא, העידו על הפצע הפתוח והלבבות 
השותתים דם, מול שאיפה חסידית טהורה ללמוד בישיבות 
של הרבי במסלול חסידי כ'תמים' היוצא וממשיך ל'קבוצה', 

ולפתע המסלול הברור הזה הופך לדרך חתחתים.

לא  הזו  שהזעקה  כאבו  החינוך  בשדה  המצויים  כלל 
ודיציבל שתזעזע  באוקטבה  יותר,  עוד  גבוה  בטון  נזעקה 
את הלבבות מול מציאות בלתי אפשרית זו, שדברי ראש 

הישיבה היו להם לפה.

צפת נחושה להידרש גם למציאות זו.

יוצאים למערכה.
ההכרעה נמצאת בידינו

אתה תקבע, אתה תכריע.

ֵעת ַל<ֲֲחבֹוק





ֵעת <ִָלְפרֹוץ 
ְוֵע<ת ִלְבנֹות

שיח ישיר בגובה העיניים עם חברי הנהלת 
ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת
הגה"ח הרב שלמה זלמן שיחי' לבקיבקר, 
 הרה"ח זאב שיחי' פרידמן, 
 הרה"ח מאיר שיחי' ווילשאנסקי, 
הרה"ח שניאור זלמן שיחי' לבקיבקר

 הנמצאת מהיום בחזית הקריאה 
לפריצה קדימה ולהעצמת החינוך

נו מה, שוב צפת? שוב קמפיין?

השאלה  מול  מחייכים  ההנהלה  חברי 
הישירה, אך לא מהססים לענות:

לגמרי  זה  הפעם  שבמפתיע  זהו,  אז 
אחרת.

הישיבה בצפת נמצאת בסייעתא דשמיא 
בשעתה היפה. שיא מיוחד ומרשים של 
צמיחה בכל היבט, תוצאה של שותפות 
שקיבלנו  מדהימה  ותמיכה  אמיצה 

מאנ"ש ידידי הישיבה ובוגריה.

אנחנו אחרי שלבי הרכישה של 'מלון רון' 
באיזון  נמצאת  הישיבה  רקפת',  ו'מלון 
ובתנופה מדהימה של 450 תמימים כן 
ירבו. התכנית המקורית הייתה לסכם 5 
שנים פוריות ומלאות עשייה ושותפות, 
בתודה מיוחדת והערכה לכלל השותפים 
את  והביאו  המסע  את  איתנו  שעשו 
הישיבה מסכנת פינוי שהדהדה בחלל, 

עד למציאות מרנינה כזו.

ומה השתנה?

המהדהדת  הזעקה  ובעקבותיו  המצב 
הביאה להחלטה חדה של ראשי הישיבה, 
הרב ווילשאנסקי יחד עם הרב לבקיבקר 
ולעשות  לקום   - לצידנו  כאן  היושב 
מעשה ולחולל את הבלתי יאמן, להזניק 
את הישיבה עם עוד 300 תלמידים כ"י, 
הייתה  הראשונים  שברגעים  מציאות 

נראית לנו כקפיצה לתהום כלכלי.

קלה  הייתה  לא  כזו  שהחלטה  האמת, 

שאתגר  חשבנו  אם  תבינו,  ל'עיכול'. 
החודשים הבאים יתמקד בעיקר בהבעת 
באופן  ולבבית  עמוקה  והערכה  תודה 
מסודר לכלל השותפים ואולי גם ניסיון 
הארכה של חלק מהשותפות לזמן נוסף, 
של  הזו  הברורה  ההחלטה  שבאה  הרי 
בפני  אותנו  והעמידה  הישיבה  ראש 

מציאות חדשה ומהפכה של ממש.

עם יד על הלב, הרחבה של
הישיבה, מה זה אומר בעצם?

היושבים למולי נדרכים באחת:

אתה יודע מה זה אומר?!

הקיבולת  בקצה  נמצא  היום  הזאל 
האפשרית. לקראת השנה הבאה שקלנו 
מגידי  של  השולחנות  את  להחליף 
צרים  לשולחנות  והמשגיחים  השיעור 
בחצי, בכדי לאפשר עוד מספר מצומצם 
של מקומות. זו המציאות העכשווית ואני 
מדבר על הקיים בפועל! כך גם בפנימייה, 
אנחנו השמשנו כל חדר ומשפצים מחדש 
בתחילה  שייעדנו  חדר  וכל  מחסן  כל 
לצוות החינוכי וכדומה, הישיבה נמצאת 
זו  איננה קלישאה,  וזו  בתפוסה מלאה 
מציאות מוכרת לכל 'צפתי' באשר הוא.

ההלם  את  תבין 
הכיוון  שינוי  ואת 

הניצב לפתחנו!

להוספה  מכאן  צא 
של 200 תלמידים 
גדולה,  בישיבה 



כל  על  הזאל  והרחבה של  בנייה חדשה  אומר  זה 
המשתמע מכך, הוספה של כיתות וחדרי שיעורים, 
הפנימיה.  בנין  של  וחידוש  בינוי  לפרויקט  יציאה 
שיפוץ כולל של החדרים הקיימים שיתאימו למספר 

גדול יותר של תלמידים...

הנוכחית  במתכונתו  המטבח  גם  מה?  יודע  אתה 
כמו  האצבעות'  קצות  'על  היכולת  קצה  על  עומד 
שאומרים. אין שום היתכנות ליכולת ייצור של מספר 
מנות גדול יותר בתנאים הנוכחיים. זה מחייב בינוי 
וחידוש של מטבח וחדר אוכל מהמסד עד הטפחות. 

כך מטבח, כך הרחבה של המקווה.

לא  והוותיקה,  העירונית  בצפת  אנחנו  להזכירך 
בעיר חדשה או במושב רחב ידיים בו העניין יכול 

להסתכם בהצבת עוד מבנה יביל וזהו.

זו צפת כפי שהיא!

 שייך באופן טכני לצאת 
לפרויקט בנייה כזה?

ישבנו לחשוב ולשרטט מה ואיך. הוספה של 200 
מקומות זו איננה תיאוריה אלא שטר ברור שעלינו 
לפרוע באופן מיידי עם תאריכים ברורים של פתיחת 
תכנית  אלו  היו  בעבר  ובאות.  הקרבות  שנה"ל 
תיאורטית לאישור של 5,000 מ"ר לבנייה ברקפת, 
ועוד 3,000 מ"ר מאחורי הזאל. שאיפות שחשבנו 
ההתרחבות  מתכניות  כחלק  עשור  בעוד  שייקרו 

העתידית וצמיחת הישיבה.

אך כרגע לאור המצב אנחנו כאן.

צריכים לעשות ומוכרחים לעשות!

בהתרגשות  לכאן  יגיעו  חדשים  תלמידים   200

טהורה של כניסה לישיבה של הרבי, ואנחנו ערבים 
לכך שלכל תלמיד בעז"ה יהיה מקום בזאל, מקום 

בחדר אוכל, חדר בפנימייה.

ופשוט  מערכות  לשדד  עולמות,  להפוך  אומר  זה 
להגיע אל היעד.

זה כאן ועכשיו!

בכל זאת, מה הדחיפות, הבהילות?

המצוקה כבר לפתחנו זה לא משהו של עוד שנתיים 
או שלוש, השעון מתקתק!

נדלנ"י  בפרויקט  או  עתידית  בתכנית  מדובר  לא 
המתנהל בקצב שלו עם סעיפי חוזה שמסדירים כל 
עיכוב ריאלי. אנו עוסקים בנפשות! צריכים להגיע 

כמה שיותר מהר למרחב מושלם לכל תלמיד באשר 
הוא.

אין לנו צ'אנס 'לקחת זמן' ולהתקדם בקצב עולם 
התכנון. 

המנוע שלנו שונה, החיוב שלנו אחר.

המשלח שלנו דורש!

אתה אופטימי שזה ייתכן בלוחות הזמנים?

בצפת של תשפ"ג, לא ממש מכירים שאלות מעין 
אלו. הישיבה שהוכיחה שכשצריך עושים, הישיבה 
של הרבי שצלחה מהמורות על גבי מהמורות והפכה 

ל'ראש פינה', איננה מכירה שאלות כאלה.

"אם היית שואל אותי לפני 5 שנים, הייתי מבטיח 
לך שגם החזון של אז של קניית המבנים והחידוש 
שלהם, לא ריאלי ומן הסתם לא יקרה. אתה רואה 
כאן רוח אחרת והצלחה מיוחדת. כוחו של הרבי בכל 
צעד. לכן ברור לנו מאיזה מקום זה מגיע, ומהמקום 
הזה, אנחנו שמים את עצמנו בצד כחיילים. אנחנו 
בבחינה של 'התייצבו וראו'. בטוחים שזה יקרה, כי 

אין דרך אחרת.

לעצם העניין, בתום 5 שנים של מהקמפיין 
הגדול והתגייסות כלל אנ"ש ובפרט 

של ידידי הישיבה והבוגרים, 
מה מצבה הכלכלי של הישיבה?

 חמש השנים האחרונות שינו את הישיבה מאוד. 
מישיבה גרעונית נעדרת יציבות, אנו עמלים בכל 
כלכלי  וניהול  יציבות  של  במגמה  ונמצאים  הכח 
עלויות השכירות  ומושכל. קח למשל את  מחושב 



שהיו בור ללא תחתית והגיעו לשיעור של 880,000 
כמעט  נחתך  זה  שסעיף  הרי   ,)!( בשנה  שקלים 
לגמרי עם רכישת המבנים והפיכתם רשמית לשימוש 
הישיבה, אנו עובדים קשה ומתאמצים יחד עם אנשי 
מקצוע, ומגיעים ב"ה לניהול כלכלי מחושב, מושכל 

ומאוזן.

הישיבה כיום עם יד על הדופק. וזה למרות שצוות 
הישיבה הורחב, ובסייעתא דשמיא הישיבה מצליחה 

כשזה  בהתחיבויותיה,  לעמוד 
ולתת  בזמן  לשלם  עליון  ערך 
לצוות  הערכה  מלא  את 
הרוחני המוסר את נפשו למען 
האוכל  נושא  גם  כך  הישיבה. 
לתלמידים  ובאיכות  בשפע 



שלא נפגע, למרות שאנו כולנו עוסקים 
הכנסה,  מקורות  ביצירת  כביר  בעמל 
בצמצום הוצאות, ובהתנהלות כלכלית 
כשאנו  הבנקאית  המערכת  מול  נכונה 
כולו  שכל  אמיתי  שינוי  לחולל  זוכים 
בזכות ידידי הישיבה שאנו חבים להם 

הערכה ותודה בכל פה.

המערכה  לפני  עוד  רבים  האתגרים 
הנוכחית. הישיבה בצמיחה, לא הגענו 
למשל,  כך  והנחלה,  המנוחה  אל 
במהלך השנה האחרונה שופצה קומה 
אחת בבניין הפנימיה בישיבה הגדולה, 
לינה,  מקומות   50 עוד  שיצר  שיפוץ 
הגיעה  והריהוט  השיפוץ  עלות  אולם 
במפורש  אך  שקלים,  מיליון  ל-2.5 
כשהשאיפה  אדיר  שינוי  כאן  מתחולל 
ריאלית  עצמו'  את  נושא  'חי  להיות 

והגיונית לפתע שלא כבעבר.

מה המשמעות הכלכלית 
של הרחבת הישיבה 

בתכנית הנוכחית?

הזו  שהשאלה  המתח  את  למשש  ניתן 
יוצרת, אפשר לחוש אותה היטב בחלל 

החדר.

מידה:  קנה  בכל  אדיר  במהלך  מדובר 
הרחבת הזאל וכיתות הלימוד, מוערכות 
הפנימיה  בינוי  שקלים.  מיליון  ב-3 
 10 על  עומד  קומות,   4 של  והשיפוץ 
נוספת  קומה  התאמת  שקלים.  מיליון 



לחדרי פנימייה עומדת על 2 מיליון שקלים, בנייה 
מחדש של מטבח וחדר אוכל, עומדת על 4 מיליון 
שקלים, חידוש והרחבת המקוה עוד מליון שקלים. 
זה הבסיס ההכרחי להכפלת הישיבה וקליטתם של 
 20 נקייה של  עלות  הכל  200 תלמידים. סך  עוד 

מיליון שקלים!

להתרחבות של הישיבה הקטנה לעוד 100 תלמידים 
כתכנית החינוך של ראש הישיבה, יש צורך ברכישת 
מבנים סביב הישיבה בשטח כולל של 1000 מ"ר, 
לכיתות, בית מדרש ותנאי קיום בסיסיים, עלות של 
12 מיליון שקלים. כך שהאתגר המשמעותי הזה של 
הרחבת הישיבה ופתיחת השערים ל-300 תמימים 

נוספים, הינה אתגר כבד ומשמעותי.

מהיכן מגרדים סכום כזה?

איננו  אנ"ש.  בכלל  בוער  כרגע  האמת, שהנושא 
איננה הבעייה  ומבקשים על צפת, צפת  זועקים 
אלא הפתרון. אנו בטוחים שכל מי שחינוך חב"ד 
יקר לו, כל מי שעושה חשבון פשוט על ילדיו ועל 
כן  ויאמר  עימנו  שותף  יהיה  הקרובה,  סביבתו 

לעשייה ההכרחית הזו. 

אם נוסיף לכך את נתוני העבר והשותפות הכבירה, 
הרי שהם מוכיחים שזה אפשרי. במונחים צפתיים, 
זה איננו 'נס גלוי' אלא אפשרות ריאלית יחסית. 
השנים האחרונות לימדו אותנו על עוצמת הקשר 
שיש בין ידידי הישיבה ובוגריה לישיבה של הרבי, 
להיות  אלפים  קהל  שהביא  ונפש  לב  של  קשר 
חלק מהישיבה במעשה ובפועל, כאשר בהתתפות 
רחבה של כל מי שהחינוך יקר לו יחד עם המשך 
השותפות של ידידי הישיבה, אנחנו יכולים להיות 

עם בסיס איתן לצאת לדרך.

 זו בטח תכנית ארוכה לשנים של תכנון. 
מן הסתם...

מצפה לי הפתעה: "זה אולי כך במקום שמתנהל בכח 
עצמו. אך בצפת שמתנהלת בכח המשלח – הרבי מלך 
המשיח, זה אחרת" משיבים לי חברי ההנהלה כמעט 

בקול אחד.

לשבת  להתחיל  בבוקר  ממחר  כבר  מבחינתנו, 
היעד  אל  להגיע  מנת  על  העבודה,  תכניות  על 
במקסימום של חמש שנים. אנו נתגייס באופן מלא 
לתכנית השאפתנית הזו, זה אינו דבר של מה בכך, 
אך את חלקנו נעשה. אולם זה תלוי בציבור, בידידי 

הישיבה, בבניה ובוגריה, בכללות אנ"ש.

מה הצעד? מהיכן מתקדמים אל היעד?

בהם  מרכזיים  ימים  בחירה'.  ל'ימי  יוצאים  אנו 
הציבור החב"די יכריע על עתידו. על עתיד החינוך 
של ילדיו כבר כעת בשנה שנתיים הקרובות שכבר 
כאן. אם נפרוץ את תקרת הזכוכית או שמא נדרוך 
על המקום. מבחינת הישיבה המציאות ברורה. זו 
איננה 'מלוכה' שלנו, זה נטל אדיר ומורכבות עצומה 

שהפכו לצורך דווקא למען דור ההמשך.

הישיבה  ידידי  לכלל  להגיע  ננסה  הבחירה',  ב'ימי 
ובוגריה, ולכמה שיותר מכלל משפחות אנ"ש, לבקש 
מהם אמירת 'כן' ברורה  לתכנית המהפכה החינוכית 
להמשך  הצלה  תכנית  הישיבה,  ראש  עליה  שעומד 
שותפות  תהיה  אמירה  כל  כאשר  החב"די,  החינוך 

וחיבור שתיתן לנו כח מלא לקום ולעשות!   

מוכרחים לעשות. זה שמו של הקמפיין.

מעדות אישית של כותב השורות, להט של עשייה 
בוער שם בצפת של מעלה.

אחריות חינוכית, נכונות לעשות ולהפוך את העולם

מצפת תצא תורה, ואנחנו כולנו חייבים לפתוח לב 
ולתת יד

לא בשבילם, אלא דווקא בשבילנו.

הפעם איננו 'נותנים' אלא דווקא מקבלים.

והעולם  שלהם  החינוך  שלך,  הבן  שלי,  הבן  זה 
שסובב את חיינו כולם.

מוכרחים לעשות, כן. כולנו כלל אנ"ש יהיה איתם. 
עם הילדים של הרבי!



< אומרים כן

בוגרים, 
ידידים ואנ"ש

מניעים את 
המהפכה

הילדים שלי. שלנו. 
הם הילדים של 

הרבי, והחינוך שלהם 
והדאגה להם היא 

השליחות שלנו ועלינו 
למסור נפש בעבורם, 

כפשוטו! 

הרב אבירם מגור 

הגיעה השעה לשים 
את החינוך במרכז

הרב אדוט יהושע דרישת והכרח השעה

 הרב גודי שי

התמימים זה הילדים 
של הרבי

הרב אברהם אבא מרזל 

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב אברהם קדוש 

התמימים זה הילדים 
של הרבי

הרב אורן מגדל

הגיעה השעה לשים 
את החינוך במרכז

הרב אליהו דינרי

הילדים של הרבי, 
האחריות היא שלנו

הרב אנטוורג אוהד

הילדים של הרבי, 
השליחות היא שלנו

הרב אסף שעתל 

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב ארז בר ששת

הילדים של הרבי, 
השליחות היא שלנו

הרב בערוש בליניצקי

חינוך זוהי ההשקעה 
החשובה ביותר, 

המשתלמת ביותר 
והמתגמלת ביותר

הרב בן הרוש אברהם

לכולנו החינוך יקר 
מכל יקר

הרב גבריאל מדר 

אין שום תירוץ או 
היתר לוותר על אף 

תמים של הרבי

הרב דוד גבאי 

עכשיו זה האחריות 
של כולנו

הרב דוד ישראל

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב הלל יעקב

מוכרחים
לעשות!



החינוך זה העתיד 
שלנו

הרב שמואל אסמן

הילדים של הרבי, 
האחריות היא שלנו

הרב יהודה ליפש

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב ישראל אופן

האחריות מוטלת על 
כתפנו לדאוג לחינוך 

הבנים. השקעה זו 
דורשת אכפתיות, 

דאגה, סבלנות 
ומסירות אין קץ

הרב שמעון פרבר

עכשיו זה האחריות 
של כולנו

הרב יעקב צבי בן ארי

כי אכפת לי מהעתיד 
של החינוך

הרב מנחם לדיוב

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב שניאור חביב

האחריות על החינוך 
זה מס' 1

הרב שניאור שחר

בשביל התמימים 
צריך ללכת 'לכתחילה 

אריבער'

הרב מאיר טרעגער

הגיעה השעה לשים 
את החינוך במרכז

הרב שלמה גולדפרב

התמימים זה הילדים 
של הרבי 

הרב מנחם מענדל בוקובזה

הילדים של הרבי, 
האחריות היא שלנו

הרב מנחם מענדל ליפש

בשביל העתיד, 
 האחריות היא 

של כולנו!

הרב מענדי חסקינד

הילדים של הרבי 
השליחות שלנו

הרב וולפין נעם

 החינוך בנפשו 
של הרבי, ובמילא 

בנפשינו

הרב מענדי קרומבי

התמימים זה הילדים 
של הרבי

הרב יהודה טיליס

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב יוחנן גלס

חוק גיוס חובה! חייבים 
 מסגרת לכולם: 
חיילי בית דוד!

הרב יואל פרידמן 

הילדים של הרבי, 
השליחות היא שלנו

הרב משה רפאל קורקוס

 התמימים זה 
הילדים של הרבי

הרב נחום סטולין

כתמים בוגר וממייסדי 
הישיבה הקדושה, 

הנני לברך ולחזק את 
מורי הרב ווילשנסקי 

שליט"א על המיזם של 
שיתוף אנ"ש להעלאת 
המודעות על הנחיצות 

בתיגבור מסגרות 
החינוך בישיבות 

בכלל, ובפרט מסגרות 
החינוך בעיה"ק 

צפת, לטובת תלמידי 
התמימים בוגרי 

מוסדות החינוך של 
חב"ד ליובאוויטש 

בארה"ק ת"ו.

הרב משה זלמנוב הילדים של הרבי, 
האחריות היא שלנו

הרב יוסף יצחק לוי

כשאיש חינוך כהרב 
ווילשאנסקי שעוסק 
כיובל שנים בחינוך, 

יוצא בקריאה, הוא יודע 
על מה הוא מדבר..  

הרב מנחם זיגלבוים

התמימים זה הילדים 
של הרבי

הרב יצחק מאיר קליינמן

בשביל התמימים 
צריך ללכת 'לכתחילה 

אריבער'

הרב נפתלי ברנדווין

התמימים זה הילדים 
של הרבי

הרב יעקב שמלי



הגיעה השעה לשים 
את החינוך במרכז

הרב צבי שמואל ניימן 

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב צביקה הלפרין
כי אכפת לי מהעתיד 

של החינוך

הרב סתהון דניאל

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב קופצ'יק מנחם מענדל

הילדים של הרבי, 
האחריות היא שלנו

הרב קורנט משה

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר

הרב פיזם פנחס

התמימים זה הילדים 
של הרבי

הרב פרסיקו שניאור זלמן

השקעה בחינוך היא 
המשתלמת ביותר.  

האחריות היא של כולנו

הרב קיסין דורון

העיקר זה חינוך נכון 
לילדינו

הרב רונן רפאל גרידיש

גם אני שם את החינוך 
במרכז

הרב שבתי אושקי

כל ילד הוא עולם 
שלם, כל ילד הוא 

שלנו!

הרב שגב לוי

כי אכפת לי מהעתיד 
של החינוך

הרב שניאור חבבו

הדור הבא, תלוי 
בחינוך של התמימים 

היום

הרב שלמה חיים גרוזמן

הילדים של הרבי, 
האחריות היא שלנו

הרב ששון שמואל

הילדים של הרבי, 
השליחות היא שלנו

הרב נחשון לוי יצחק

א הארציק'ן
יישר כח!

 ברכת יישר כח חמה ולבבית שלוחה בזאת 
 לכל ידידנו רוכשי המטרים היקרים - 
אשר נחלצו חושים בשמחה וברוחב לב

לעמוד לימיננו ולסייע בידינו בעת צרה ומצוקה

 בזכותכם 
השלמנו את רכישת מלון רקפת ומלון רון,

וזכינו להעמיד את יסודות הישיבה על תילם
לנוכח כל המניעות והעיכובים

 בזכותכם 
יש לנו את האפשרות לצאת כעת ל'מלחמת תנופה'

להרחיב להגדיל ולהכפיל את מספר המקומות
בישיבותינו הקדושות למען הדור הצעיר

ולנחת רוח הרבי מלך המשיח
 בהמשך תמיכתכם נוכל בעז"ה להוסיף, לפתח

 ולהרחיבולעשות כל שביכולתנו לתת לב ולהקדים
  רפואה לנוכח מצוקת המקומות העומדת 

לפתחם של ישיבות תומכי תמימים

בהערכה רבה ובהוקרה
מוסדות ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

ראש הישיבה, הרבנים ותלמידי התמימים



יְמֵי ּבְחִיָרה
ראשון-חמישי < ה'-ט' אדר

)26/2-2/3 למניינם( מוכרחים
לעשות!

< אומרים כן

כולנו אומרים כן מהדהד
להעצמת חינוך חב"ד

 בימים אלו נציגים מיוחדים יפנו לאנ"ש 
 ברחבי הארץ, יבקשו את תמיכתך 

ושותפותך בעשייה להרחבת החינוך.
למענך, למען הילדים שלך, הילדים של הרבי.

 אתה תכריע את גורל החינוך 
לשנים הקרובות!

הגיע זמן חינוך? אתה תכריע!
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 באחריות, ביצרתיות ובשקיפות:

 חותרים ליציבות מחוייבים לצמיחה!
 פירוט מדוייק ושקוף של הדרך הארוכה שעשתה הישיבה 

 בזכות שותפות הידידים והבוגרים. דרך של אחריות מקצועית 
וחתירה לצמצום הוצאות ויציבות כלכלית

גרף ההערכות הנדרשת של כלל ישיבות חב"ד לקליטת מאות התלמידים בתקופה הקרובה: 
 שיעור של 25% לכל ישיבה. בעוד שישיבת צפת נוטלת על עצמה אחריות כבירה, 

בהתחייבות לצמיחה  של 50% בישיבה קטנה ו-150%)!( בישיבה הגדולה

נתונים מדברים
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המחוייבות הכבירה של ישיבת צפת ופריצתה קדימה בנכונות 
נשיאתה בעול המרכזי של צמיחת קהל אנ"ש והתמימים
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יְמֵי ּבְחִיָרה
ראשון-חמישי < ה'-ט' אדר < 26/2-2/3 למניינם

כולנו אומרים כן מהדהד להעצמת חינוך חב"ד

ההחלטה שלך, הבחירה שלך תכריע לדורות< היו נכונים!



 שותף 
לדרך 

שותפות חודשית של

 תקבל לידך
 סידור יוקרתי 

 עם הטבעה אישית 
ללא הגרלה!

 ₪120

! ק לֶ חֵ ם  הֶ לָ ׁש  ֵ י ל  ֵא ָר ְׂש ִ י ל  ּכָ

יְמֵי ּבְחִיָרה
ראשון-חמישי < ה'-ט' אדר

< אומרים כן
 מסלולי אחריות ושותפות 

עם מהפכת החינוך לקראת  מוכרחים לעשות!
נותנים יד למהפכת החינוך < מחוללים שינוי מכאן – מהישיבה של הרבי

 שותף 
מקים 

שותפות חודשית של

 תקבל לידך
 דולר של הרבי 

ללא הגרלה!

 ₪300

 שותף 
מייסד 

שותפות חודשית של

 תקבל לידך
 מטבע של הרבי 

ללא הגרלה!

 ₪500

 שותף 
מכונן 

שותפות חודשית של

 ₪770
 תקבל לידך

סידור בכריכת עור מהודר בשילוב בד 
מכיסוי עמוד התפילה של הרבי 

או מפית חלות מהודרת בשילוב חתיכה 
מכיסוי עמוד התפילה של הרבי

* * *

* בהתחייבות ל-36 תשלומים 



לעשות!
מוכרחים

 100% 
צמיחה

49% זינוק במספר 
תלמידי הישיבות

העדר מקום

 מחסור חריף 
בשלוחי חינוך

 זה יכול 
להיות כך

זה חייב להיות אחרת

< אומרים כן

קדימה!
פורצים

 היו נכונים 
ליום השלישי!

יְֵמי הַּבְחִיָרה
ראשון-חמישי < ה'-ט' אדר

)26/2-2/3 למניינם(


