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 תלמיד יקר

 שלום וברכה!

בעמדנו לפני תחילת שנת הלימודים הבעל"ט, ברצוננו לאחל לך שתהי' זו שנה מוצלחת בכל הענינים, שתעלה מעלה 
 של נח"ר חסידי אמיתי לרבותינו נשיאנו. מעלה במעלות התורה והחסידות, ותהי' מקור

כהנהלת וצוות הישיבה נעשה ככל יכולתנו לגרום להצלחתך, ונשתדל לדאוג לכל צרכיך בגשמיות וברוחניות. נשמח 
 מאד להקשיב לך ולדון באתגרים העומדים לפניך, ונשתדל לעזור לך ככל יכולתנו.

דם וללכת מחיל אל חיל בלימוד, בהנהגה ביר"ש וע"פ דרכי אנו סמוכים ובטוחים ששאיפתו של כל תלמיד היא להתק
 עול, סדר ומשמעת.-החסידות. הדרך היחידה להצליח בכל הנ"ל תלוי' בקבלת

אשר על כן אנו מצרפים בזה רשימת כללים לתלמידי הישיבה. אנא קרא היטב את המדריך, בחתימתך עליו אתה מקבל 
 על עצמך לקיים את הכללים האמורים בו.

 כת הצלחהבבר
 הנהלת הישיבה

 

 מדריך לתלמיד
 :קבלת עול ודרך ארץ .1

על כל תלמיד להשמע לכל הוראות חברי ההנהלה בלא ויכוח בין אם הוא מבין את סיבתם ובין אם לא. היו בטוחים אשר 
מטרת ההנהלה היא טובתו והצלחתו של כל בחור, וטובת והצלחת שאר הבחורים. באם ישנם דברים המטרידים אותו 

 יכול התלמיד לשוחח על כך עם חברי ההנהלה בצורה מכובדת ובזמן מתאים.

הנהגת התלמיד עם צוות הישיבה )ועם כל אדם מבוגר( צריכה להיות בכבוד ובדרך ארץ מוחלטת הן בפניהם והן שלא 
 בפניהם.

 

 :הנהגה כללית .2

ימים לתמים הלומד במוסדות כ"ק כמובן וגם פשוט, על תמים להיות ניכר בדיבורו, בהנהגתו ובמעשיו שיהיו מתא
 אדמו"ר.

לא תתקבל בשום אופן, ובמיוחד עקב ההשפעה של ענינים כאלו על הסביבה.  –כל הנהגה שאינה מתאימה לתמים 
 תלמיד שידבר בלשון שאינה נקי' או יתנהג בצורה כזו לא יוכל להשאר בישיבה בשו"א.

לצעוק או לדבר באופן פראי, לא לרוץ או להרעיש בתוך בנין  על כל תמים להתנהג בעדינות ובנחת גם בין חבריו, לא
הישיבה, וגם מחוץ לבנין יש להתנהג באופן עדין, במיוחד שגרים תושבים מעדות וקהילות שונות בסביבת הישיבה, ויש 

 להיזהר מאד מחילול ה' שעלול להגרם עקב הנהגה שאינה מתאימה.

סורים ללימוד התורה, תפלה בכוונה, התקדמות בהנהגה ביר"ש והנהגה כוחותיו ומרצו של כל תלמיד צריכים להיות מ
חסידית. הנהלת הישיבה והורי התלמיד שי' ידאגו אי"ה לצרכיו הגשמיים, ואין כל סיבה שבחור יהי' מונח בענינים 
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שאים שאינם אחרים מלבד הנ"ל, כ"ש וק"ו בנוגע לענינים שאינם מתאימים כלל לחסיד'ישע בחור, כגון: התעניינות בנו
מתאימים, השתמשות באינטרנט בכל אופן שהוא, בכל מקום שהוא ובכל זמן שהוא, מוזיקה לא חסידית וכדו'. כנ"ל, 
עקב ההשפעה המזיקה של ענינים אלו על סביבתו וחבריו של כל תלמיד, לא נוכל להשאיר בישיבה תלמיד שיתנהג 

 באופן כזה.

 

 :סדר היום .3

 קימה, מקווה, מזונות 6:45
 חסידות 7:30
 הכנות גשמיות לתפלה 8:20
 קרבנות 8:30
 הודו 8:45

 (10:30 –)בימי שני וחמישי  גמרא לעיונא 10:20
 מנחה 2:00
 צהריים והפסקה-ארוחת 2:15
 גירסא 3:30
 הפסקה 5:15
 הלכה 5:30
 רמב"ם 6:30
 ערב-ארוחת 7:00
 חסידות 8:00
 מעריב 9:00

 דקות לפני זמן כיבוי האורות( 15בפנימיי' כיבוי אורות )על התלמידים להיות  10:30

 

הקימה בבוקר בזמן היא באחריות התלמיד בלבד, ולכן יש להכין שעון מעורר וכד' ע"מ לוודא שקמים בזמן. קימה בזמן 
 –פירושה שנותר מספיק זמן לפני תחילת הסדר ע"מ לומר ברכות השחר, ללכת למקווה, לטעום 'מזונות' ולהיות מוכן 

 בתחילת הסדר. –קומו כל אחד במ

 יש לומר ברכות השחר בכובע וחליפה ומתוך הסידור.

 דקות לפני תחילת הסדר, ויש לסיים את אכילתם לפני תחלת הסדר. 5-מזונות יהיו זמינים אי"ה עד כ

 יש ללכת למקווה לפני סדר חסידות.

 

 :שמירת הסדרים .4

הספרים והציוד הנדרש לו לשיעור. מומלץ שכל  בזמן הרשום כתחילת הסדר, על התלמיד להיות מוכן במקומו עם
 תלמיד יצטייד בשעון יד.

דקות לפני תחילת הסדר, כדי שיהי' לתלמיד מספיק זמן לשתי', שטיפת  10יש להפסיק כל משחק בחוץ וכד' לפחות 
 ץ בזמן זה.אין לארגן משחקים בחו –פנים ומעט מנוחה לפני הלימודים. ההפסקה הקצרה מיועד לשירותים ושתי' וכו' 

 סיום הסדר הוא רק כאשר המשגיח מורה על כך.
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 על התלמיד להיות במקומו עם הספר מוכן ללמוד. –על מנת להירשם בזמן 

הדקות הראשונות לא תינתן בשום אופן רשות לצאת מן  40-על התלמיד לסיים כל הנצרך לפני הסדר, אשר לכן, ב
 הכיתה או הזאל.

 בזמן הסדר. חל איסור מוחלט להחזיק פלאפון

 אין להימצא בפנימיי' בעת הסדרים בשום אופן.

 

 :נהגה בזאלה .5

ואין להשאיר  –בין בזמן הסדר ובין הזמן ההפסקה  –יש לשמור על נקיון הזאל. אין להכניס לזאל דברי מאכל או משקה 
 חפצים כגון כובעים, ז'קטים, תפלין וכד' על שלחנות הזאל.

 ם לאחר השימוש בהם.יש להחזיר את ספרי הלימוד למקומ

 בשעת הסדר אין לצאת מן הזאל מכל סיבה שהיא ללא קבלת רשות.

 

 :הנהגה בכתה .6

יש להיות מוכן בכתה בתחילת השיעור עם הספרים, המחברות והציוד הנדרש. על כל ההכנות להתבצע במשך ההפסקות 
 במקרים יוצאי דופן.)כולל הליכה לבית הכסא וכו'(. לא תנתן רשות לצאת באמצע השיעור אלא 

 .דקות הראשונות, כנ"ל( 40)רשות תינתן רק לאחרי  אין לצאת מהכתה בלי רשות

 יש לשמור על נקיון הכתה.

 על התלמידים לכתוב את השיעור במחברתם.

 יש להחזיר את הספרים והמחברות למקומם בסיום השיעור.

 

 :תפלה .7

ולהתחיל באמירת  8:30על כל תלמיד לשבת במקומו בשעה מיד לאחרי סדר חסידות יש לגשת ל'זאל' לתפלת שחרית. 
 .8:45, ולהיות מוכן ל'הודו' בשעה 8:40'קרבנות'. יש להניח תפלין לפני השעה 

 על התלמיד להמצא במקומו הקבוע במשך כל התפלה.

 אין לדבר כלל ולהתעסק בענינים אחרים במשך התפלה.

 בקול ובמתינות ולאחוז יחד עם המנין במשך כל התפלה.יש להתחיל את התפלה עם שליח הציבור, להתפלל 

 אין לחלוץ תפילין דרש"י עד אחרי קריאת 'היום יום' היומי.

 יש להניח תפלין דר"ת מיד אחרי שחרית.

ציבור לכל תפילות היום )ע"פ סדר הא"ב(. בחור שאינו מרגיש בנוח בכך, יכול לדבר -כל תלמיד בתורו ישמש כשליח
 , וצריך למצוא ממלא מקום ליום זה.עם המשגיח על כך
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 לפי ראות המשגיח או המשפיע. –מקומו הקבוע של התלמיד יכול להשתנות 

 .בהוראת המשגיחבסיום התפילה על התלמיד לחכות לבוש בכובע וחליפה במקומו עד שהסדר נגמר 

 

 :לימוד .8

מן הסדר ללימוד )בלא התעסקות על כל תלמיד להשתדל ולהשקיע מאד בלימודיו. יש להקשיב לשיעור, לנצל את ז
 בדברים אחרים(, ולוודא שיודע היטב את החומר הנלמד.

מדי שבועיים יתקיימו מבחנים על החומר הנלמד. אחריותו של כל תלמיד היא לוודא שיודע את החומר היטב ויצליח 
 במבחן.

 דרכים לשפר זאת.תלמיד שלמד כראוי ועכ"ז לא הצליח במבחן, ההנהלה תדבר עמו ע"מ לנסות למצוא 

(, עליו מוטל האחריות מיד לחזור על החומר בזמנו הפנוי 65%תלמיד שלא למד כראוי ולא הצליח במבחן )לפחות 
ימים לחזור על החומר עד המבחן החוזר. תלמיד שלא יצליח גם במבחן החוזר לא יוכל  2-3-ולהבחן עליו שוב. יהי' לו כ

 חומר היטב )בנוסף להשלמת החומר שיחסר בזמן שהוא לא בסדרים(.לשהות בסדרי הישיבה עד שייבחן על כל ה

כיומיים  –אם מאיזו סיבה שתהי' אין התלמיד מוכן לקראת המבחן, עליו להודיע על כך ולבקש אישור לדחות המבחן 
 לפני מועד המבחן.

אינו צריך לנסות לפענח  יש להגיש את המבחנים או עבודות הכתה בדף נקי מציורים וכד', ובכתב ברור וקריא. המג"ש
 את כתב היד של התלמיד, ובמקרה כזה יאלץ התלמיד לכתוב את עבודתו שוב.

 

 :הנהגה בחדר האוכל .9

 יש להתנהג בנימוס ובעדינות בחדר האוכל, ולשמור על נקיון המקום.

ת או לפנימייה. בחדר האוכל. אין להוציא אוכל מחדר האוכל, וכ"ש שלא להכניס אוכל לזאל, לכתו אך ורקיש לאכול 
 בחוץ גם אינו המקום לאכול ארוחות.

 יש להקפיד לברך ברכת המזון בכובע וחליפה, בזימון ולהקפיד על 'מים אחרונים'.

 

 :איחורים וחיסורים .10

שמירת זמני הסדר הוא אחריותו של התלמיד כלפי הישיבה. אין לאחר או להחסיר סדרים מכל סיבה שהיא אלא בקבלת 
 ת הסדר.לפני תחיל –רשות 

 תלמיד המאחר יגש אל המג"ש או המשגיח להסביר את סיבת איחורו.

תלמיד שאינו חש בטוב בבוקר עליו להגיע בכל אופן לסדר חסידות ולתפלת שחרית. באם לאחר התפלה עדיין אינו 
 היום.מרגיש טוב יוכל לבקש את רשות המשגיח לחזור לנוח בפנימיה. כן הוא הסדר גם אם אינו חש בטוב באמצע 

תלמיד שמרגיש מאד לא טוב )עם חום וכד'( ואינו יכול להגיע לסדר כלל, יודיע על כך למדריך הפנימייה מיד. המדריך 
 ידאג לו לאוכל, תרופות, ביקור אצל רופא וכד'.
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במקרה של היעדרות מפאת חולי וכד' על התלמיד להשלים את החומר שהחסיר, אולם יתכן ומכסת החומר תופחת לפי 
 ת עיני המגיד שיעור.ראו

 

 :פנימייה .11

 סדר החדרים נקבע באופן מכוון. אין להחליף חדרים ללא רשות ההנהלה.

בנין הפנימייה על כל החפצים אשר בו הם רכוש הישיבה. יש להשאיר כל דבר במקומו ולשמור על שלימותו. יש לדאוג 
 י ומסודר לפני סדר חסידות בבוקר.לסדר וניקיון בפנימייה. על כל תלמיד לסדר מיטתו ולוודא שהחדר נק

 תלמיד אינו רשאי להכנס לחדר שאינו שלו, אלא ברשות כל חברי החדר.

 המדריך וכן חברי ההנהלה רשאים לערוך חיפוש בחפצי התלמידים בכל עת.

 בבניין הפנימייה יש מכונות כביסה לצורך התלמידים.

 סה אינה סיבה שיתנו אישור לצאת מהזאל בזמן הסדר.על התלמיד לוודא לעשות את הכביסות בזמן ההפסקות. כבי

 יש להקפיד להשאיר לפחות חולצה אחת ומכנס שיוכל התלמיד ללבוש כאשר עושה כביסות.

הכביסות צריכות להיות מוכנות במשך היום, ולא בזמן שינה. על כן, אין להכניס בגדים למכונת הכביסה אחרי השעה 
 בערב. 8:00

 

 :זמן השינה .12

 של התלמיד להקפיד על סדר זמן השינה. בכדי להיחשב נוכח בזמן על התלמיד להיות מוכן:האחריות 
 בחדרו ⦁
 לבוש בפיג'מה ⦁
 במיטה שלו ⦁
 אחרי כל ההכנות, כולל נעגל וואסער, ק"ש, שיעורי חת"ת, צחצוח שיניים ⦁
 אין לנהל שום שיחות אחרי הזמן ⦁
 אין להביא לישיבה מנורות לילה שיכולה להאיר את כל החדר דקות. 15יש לכבות מנורת לילה )וכיו"ב( אחרי  ⦁

 תלמיד שלא יעמוד בתנאים הנ"ל נחשב כמאחר

 יש להשמע להוראות המדריך ללא יוצא מן הכלל.

 

 (נא לקרוא את המכתב המצורף) :לבוש .13

 יש ללבוש בגדים מסודרים.

אין לצאת מהפנימייה בנעלי בית. לזאל מגיעים אך ורק בנעליים, לא נעלי בית או 'קרוקס' וכד'. )אם מאיזו סיבה קיבל 
 יאושרו להביא לזאל(. שחורהתלמיד המלצה מהרופא שילבש קרוקס במשך היום, רק קרוקס שהם בצבע 

 בכל יציאה מקמפוס הישיבה יש להקפיד ללבוש כובע וחליפה.
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 :יםחפצים אישי .14

חומרי הקריאה והשמיעה שהתלמיד רשאי להביא לישיבה יהי' מתאימים לתלמיד במוסדות כ"ק אדמו"ר. היינו: ספרים 
בהוצאת קה"ת, סיפורי ודברי ימי החסידים וכד'. אין להביא לישיבה, ללא רשות מפורשת, ספרים אחרים )גם לא כאלו 

בלבד, פארבריינגענס, מעשה רב, שיעורים וכד'. אין להביא מוזיקה שנכתבו ע"י סופרים יר"ש וכו'(. טייפס: ניגוני חב"ד 
 אחרת )גם לא זמרים 'חסידיים'(.

רעקארדער )בלי רדיו( וכד'. אין להביא בשום -אין להביא מכשירי חשמל מלבד אלו הנצרכים, כגון: שעון מעורר, טייפ
כד'. חפצים כאלו שימצאו אצל ו scandiscאו  mp3 אופן מכשירי פאלם, מחשבים ניידים, משחקי מחשב, מכשירי

 יוחרמו ולא יוחזרו כלל. –תלמיד הישיבה )גם אם אינם שייכים לו( 

בחורים הזקוקים לטלפון סלולרי צריכים לתתו למדריך מיד בבואם לישיבה, ויקבלו את הטלפון מהמדריך בזמנים 
להביא סמארטפונים. באם הורה מוצא לנכון  המתאימים. באם לא יעשו כן, המכשיר ילקח מהם ולא יוחזר כלל. אין

לשלוח את בנם עם סמארטפון )עבור הנסיעה לישיבה( חובה להודיע על כך להנהלת הישיבה מבעוד מועד, ועל התלמיד 
 להכניסו להנהלת הישיבה מיד בהגיעו.

 נעימות.-לחסוך איאין להביא כל חפצים אחרים שאינם נצרכים לישיבה. בכל מקרה של ספק עדיף לשאול מראש כדי 

 וההנהלה תקפיד על כך.(, sunflower seeds)וכן גרעיני חמניות ( gum) אין להביא בשום אופן לישיבה מסטיק

כדאי להמנע מלהביא לישיבה חפצי ערך ללא צורך. הישיבה אינה לוקחת אחריות במקרה של אבידות או גניבות של 
 רכוש התלמידים.

 ה, כסף מזומן וכדו' מומלץ להעביר למדריך הפנימיה למשמרת.חפצי ערך כדרכונים, כרטיסי טיס

 

 :התוועדויות .15

 על כל ההתוועדויות להיערך על ידי הנהלת הישיבה או ברשותה. אין לארגן התוועדות בלא קבלת רשות מוקדמת לכך.

יבים חובתו וזכותו של כל תלמיד להשתתף בכל התוועדות שנערכת בישיבה. בהתוועדויות הנערכות בשבת חי
 התלמידים להשתתף בכל משך ההתוועדות. חובת ההשתתפות בהתוועדויות שבימי החול היא עד לזמן השינה.

 יציאה מההתוועדות היא אך ורק למטרת הליכה לשירותים. תלמיד שיצא מההתוועדות חייב ללכת לישון מיד.

 על כל תלמיד ללכת לישון מיד לאחר ההתוועדות.

 ות יותר מארבע פעמים 'לחיים' בעת ההתוועדות.על פי הוראת הרבי אין לשת

אסור לתלמידים להחזיק ברשותם יי"ש. להתוועדות יום הולדת וכד' יש לקנות יי"ש אך ורק מהנהלת הישיבה. תלמיד 
 .$50יקבל מיד קנס על סך  –שיימצא אצלו או ברשותו יי"ש 

באם יהי' הסדר שונה מהרגיל. כל תלמיד צריך  –לאחר כל התוועדות ימסרו זמני תחילת סדר חסידות/שחרית למחרת 
 שעות אחר סיום ההתוועדות. 8לדאוג בעצמו לברר את שעת הסדר למחרת. בדרך כלל יתחיל הסדר לערך 

 

 :מבצעים .16

 בימי שישי לאחר הסדר יוצאים התלמידים למבצע תפילין ע"פ הסדר שיקבע ע"י ההנהלה.



 צפת עיה"ק ת"ו –ישיבת בית מנחם מענדל 
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 שהיא אינו יכול להשתתף, יש לקבל רשות מהמשגיח על כך.על כל תלמיד להשתתף במבצעים. באם מסיבה כל 

 אין רשות ללכת למקום אחר לאחר סיום המבצעים, אלא בקבלת רשות ההנהלה לכך.

 

 :בין אדם לחבירו .17

 אנו מצפים מכל התלמידים להתנהג באהבת רעים, ולהשתדל לעזור אחד לשני בכל המצטרך בגשמיות ורוחניות.

תתקבל בשום אופן. ההנהלה תתייחס בחומרה רבה לכל הנהגה כזו. הצקות, הטרדות, כל הנהגה היפך מהנ"ל לא 
 העלבות, מריבות וכו' לא יתקבלו כלל, ואנו מקווים שלא נצטרך להתעסק בענינים אלו.

 

 :שבת קודש .18

רים במוצאי שבת(. סד –הסדרים בשבת קודש מתקיימים בליל שבת, סדר חסידות בבוקר עם תפלה, ובצהריים )ובחורף 
 אלו הם באותו תוקף כמו כל סדרי הישיבה.

כדאי לקחת בחשבון, שסדר חסידות בשבת בבוקר הוא באיחור שעה משאר השבוע, כך שיש אפשרות לנצל עוד שעה 
 ולהיות בזמן. –וכמאמר "שינה בשבת תענוג"  –של מנוחה 

ניינא דיומא. חת"ת ורמב"ם וכל בתחילת הסדר יהי' על שלחן המשגיח עותקים של מאמר דא"ח על פרשת השבוע וע
 –לאחר סדר חסידות. במקרה שירצו ללמוד חסידות בשבת בבוקר במקום שלבו חפץ  –שאר חומרי קריאה המחולקים 

 מוזמן התלמיד לאחר אישור המשגיח.

כל תפלה תלמיד אחר. במקרה שהתלמיד מרגיש  –צבור בתורו -כמו לימי החול, גם בשבת ישמש כל תלמיד כשליח
 בנוח, צריך למצוא ממלא מקום לתפלה ההוא, עוד לפני הגיע זמן התפלה. שלא

 סעודות שבת מתקיימים בחדר אוכל. על התלמידים להתנהג בחדר אוכל באופן הראוי לסעודת שבת, בשבת אחים וכו'.

 מוצאי שבת( מוקדש ללימוד הנגלה. –סדר הצהריים )ובחורף 

 

 :יציאה מחוץ לשטח הישיבה .19

אחראית על בטיחותו הגשמית והרוחנית של כל בחור, ועל כן אין לצאת משטח הישיבה ללא קבלת הנהלת הישיבה 
עדיף שלא יסתובב במקומות  –רשות. ב"ה שטח הישיבה הוא גדול, ולמען טובתו הגשמית והרוחנית של כל בחור 

 אחרים.

רשות מהמדריך או מהמשגיח. אין מה בחנות יוכלו לצאת בהפסקת הצהריים לאחר קבלת -בחורים הזקוקים לקנות דבר
 ללכת למרכז העיר אם לא לצורך דחוף ובקבלת אישור מפורשת מהמשגיח בלבד ובכתב.

 יש לבקש רשות גם עבור ההליכה לבתי אנ"ש או קרובים לסעודות שבת וכד'.

 

 :נסיעות .20

 הנסיעה.על מנת לקבל רשות לנסוע מן הישיבה לשבת, יש לדבר ע"כ עם המנהל כשבועיים לפני זמן 



 מדריך לתלמיד
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 הנסיעה מאושרת רק עם אישור נסיעה בכתב, עם זמני נסיעתו שאושרה ע"י ההנהלה.

 רשות בד"כ תינתן רק לתלמידים המצטיינים בלימוד ובשמירת הסדרים.

בחור שקיבל רשות לנסוע צריך לוודא שהנו משלים את חומר הלימודים שמחסיר, ולדבר על כך לפני הנסיעה עם המגיד 
 שיעור.

 

 :הישיבה בניין .21

 אחריותו של כל תלמיד לדאוג לסדר ונקיון הישיבה.

על התלמיד לשאת באחריות הכספית ולגשת להנהלה ולדווח על כך. אם תלמיד  –אם ח"ו נשבר משהו מרשות הישיבה 
 יצטרך התלמיד לשלם קנס, בנוסף לעלות ההיזק. –לא ייגש בעצמו ותיאלץ הנהלת הישיבה למוצאו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
 

 לכבוד הנהלת הישיבה
 

 קראתי את כל הכללים ואני מקבל על עצמי לקיימם.אני, _______________, 

 חתימת התלמיד ________________________
 

 ד לקיימם.קראנו יחד עם בננו שי' את הכללים ואנו סמוכים ובטוחים שישתדל מאאנו, הוריו של הנ"ל, 

 חתימת ההורים ________________________


