
 
  טאראטא –ליובאוויטש  מתיבתא                                     ב"ה

  
  כבוד ההורים והתלמידים יחיו,

  
  ,שלום וברכה

  
הו מאחלים לכם הצלחה רבה ומופלגה בכל העיים  ,שה"ל הבעל"טקראת ל             
  ובלימודכם  ובההגתכם בפרט.  ,בכלל

  
              בין  - הוא לקבל תועלת המלאהשל כל תלמיד פשו בטח שאיפתו ומשאת

מזמן שהותו בהישיבה.שאיפתו  -בלימוד גלה ודא"ח ובין בההגה בדרכי החסידות 
  כההלת הישיבה הוא לעזור לכל תלמיד להגיע לתכלית זה.

  
צריך התלמיד לדעת האחריות המוטל עליו בהיותו בתומכי  ,כדי להצליח בזה              

הו אשר לכן .מתחיל מהיסוד של קב"ע בכלל ודיוק בשמירת הסדרים בפרטתמימים, 
שתהי' לעזר להצלחת התלמיד , להגיש לכם חוקים ותקות לתלמידי הישיבה

  בישיבתו.
   .ולוודא שהתל' מוכן לקבל ע"ע כל התקון לעבור עליהם ביחד א
  

בה בשה שעברה ובין והו להבהיר: אשר כל תלמיד (בין תלמיד שהי' בישי           
ב"תקופת   –חדש אלול  – תלמיד הרוצה להתקבל לשה זו) ימצא בתקופה הראשוה

סיון", ורק כעבור תקופה זו תחליט הההלה אודות קבלתו כתלמיד בהישיבה, החלטה 
  זו תלוי' על הצלחת התלמיד בלימוד וההגה.

אה, על התל' לקבל לכה"פ לעלות לכיתה הבלהשלים השה, וכדי להיות ראוי           
  .על כל המבחים 70ציון ממוצע של 

   
  :וםסדר הי          
  סדר מפורט יהי' תלוי על הקיר בכל כיתה.         

  
  שמירת הסדרים:         

              
שעות של  24ברשותו של הישיבה כל  –כדברי רבותיו שיאו  –התלמיד הוא           

, ולכן הלימוד (הק' בין הסדרים) והן מחוץ לזמי סדר הלימוד דרהמעל"ע, הן בזמי ס
בין באמצע הסדר אם התלמיד צריך לעזוב, או ללכת לאיזה מקום עבור עייו הפרטיים 

  עליו לקבל רשות תחילה. ,לאחר הסדר ובין 
ידוע גודל הזהירות מרבותיו שיאו בהעין של שמירת הסדרים, ולכן:בשעת          
  על התלמיד להתמסר להלימודים באופן המתאים. הסדר

  
  ובפרטיות,

, עם כל וספר פתוח לפיובשעת התחלת הלימוד צריך התלמיד להיות כבר על מקומו  )1
  . )וס וכו'טיש כמו עט וייר(צרכיו 

) לפי התחלת הסדר כדי שיוכל כולל הליכה לבה"כעל התלמיד לסדר כל עייו (  )2
 .ת לפי הסדרדקו 5במקום לימודו לכה"פ ת יולהועליו  להתחיל ללמוד בזמן

להימצא רק במקום לימודו ואין לצאת מחוץ להבין או לדבר  בשעת הסדר על התל'  )3
  רשות). צריך לקבלבהטלפון (ובאם הו"ע חוץ 

עת הסדר (גם של תלמידי הזאל) אין לתלמידי המתיבתא להמצא בזאל, ואפי' לא ב )4
 לעבור דרכו בכדי לעלות להמתיבתא .

  ש עם הההלה.צריכים ההורים לתאם מרא וכדומה שמחות וכו' כל צרכי רפואה  )5
  .(אפי' אם קיבל רשות) צריך להשלים כל החומר תלמיד המחסיר סדר  )6

כמובן שעל התלמיד האחריות והזכות לצל כל רגע מהסדר בלימוד בהתמדה 
  ושקידה.



 
 
  :ולכןהתלמיד  אחראי על קיון וסדר בספריו ובסביבת לימודו  

 אוכל או שתי' למקום הלימודיםשום אין להכיס  )7
ומצד קדושת ביהכ" וביהמד"ר גם אם הוא לא היה   -, רם איזה לכלוךוגה תלמיד )8

 לקותו. עליו זהירות הרבי בעין זה)גודל ידוע בר כ(ו – הגורם
 הוטל ספר עליו להחזירו למקומו.כיתהחברי העל  תמוטל חדר השיעוריםיקיון  )9

  
  ם:מבצעי

אין , וזכות הוא לכל תלמיד להשתתף.הזמן של עש"ק אחה"צ מוקדש למבצעים )10
בלי רשות מפורטת ,(בין בשעת מבצעים ובין לאחמ"כ) לשום מקום אחר רשות ללכת
  .מהההלה

  

  תפלה:      

ע"י מבטא בפו"מ את מה ועבודת התפלה היא עין עיקרי בעבודתו של תמים       
. ולימודכהתמסרותו ל באותה מדהפלה להתמסר להתעל התלמיד  .שלומד בחסידות

  ועכ"פ כמה קודות בסיסיים:
  לת  התפלה על התלמיד להיות במקומו עם תפילין וסדור. בעת התח  )1
  לכל תלמיד צריך להיות מקום קבוע לכל התפילות, ואין להסתובב אה ואה.  )2
  להתפלל מלה במלה, בקול קצת.  )3
ואין לחלוץ , קרבותההתחלת אמירת י פל 8:35לין בשעה פיבשחרית, החת ת  )4

  התפילין עד לאחר קדיש האחרון.
להתחיל כולם יחד מלה במלה (כהוראת אדה"ז בקו"א) ולכן על הודו צריכים  )5

  באופן שיוכל להתחיל "הודו" עם המין השיעור תיא וכו'   ללמודהתלמיד 
  מובן ופשוט שמהתחלת התפילה עד גמירה אסור לשוח שום שיחה.  )6
  

  התוועדויות:    
  

מאת  תובעים …היא אחת היסודות בדרכי החסידים והחסידות …"ההתוועדות   
ואשר הלימוד יהיה ע"מ ללמוד ולקיים  …המסובים שיטיבו ההגותיהם ודרכיהם

  (היום יום).
 או"א) בכללות יתקיימו התוועדויות ביומי דפגרא, שבתות מברכים וימים טובים וכל 1

  אסור לעשות התוועדות לעצמו או להימצא במ"א)(להשתתף בהן. אחראי
משפיע ה(אלא א"כ יש לו רשות מפורשת מ ) אין רשות לאף תלמיד לסדר התוועדות2

  סידור ההתוועדות.  לפי  ) המהלאו/בתיאום עם
) תלמיד שיש לו יום הולדת יסדר ההתוועדות או בין הסדרים או בשבת קודש הקרוב 3

מתלמידי עם א' ההתוועדות רק עם משפיע, מג"ש או ליום הולדתו.(וכמובן לסדר 
  השלוחים)

  מיועד להתוועדויות ועל כל תמים להיות במטתו בזמן המיועד ) ליל שישי איו זמן ה4
  ללמוד מאוחר קצת. מהלמהחוץ אם יש לו רשות מפורשת 

  על יין רקותר להגיד לחיים תיבתא ממלכל תלמידי ה) 5
עליו  ,משפיעבשביל ה משקה ביאמה(תלמיד , משקה תלמיד להשהות אצלול ) אסור6

ופעם הב' בוסף  $500מה"ל פעם א' יוקס עד העובר על א' ).לתתו לההלה להחזיקו
 לה"ל  שייך מאד שיושלח מהמתיבתא.

 
 
 
 
  
  
  
  



  
  ב"ה

  
  פימי':    
  
הפימי' מצאת בשכיות לבתים פרטיים, ועצם העין שיש קיבוץ גדול של בחורים    
  מעורר את השכים, ולכן:ובולט ע"ה בל
  
  ימי' שיהי' בשקט.זהירות מיוחדת כשכסים או יוצאים מהפ כיםצרי  )1
 ,בחוץ בלי חולצה לא לצאת(וכמובן בחצר הפימי'לא להסתובב או לשחק   )2

  .)פידזמה וכדומה
 Bikes should be.על התל' לקותו) לכלוךאם יש איזה ב(ו ליזהר שהחצר יהי' קי  )3

kept in the Garage or Backyard 
  
  החדר בו ישים צריכה להיות קי ומסודר, ולכן:  
   
  הליכתו לסדר חסידות. קודם ,על התלמיד לסדר מטתו ושאר חפציו בכל יום )4  
 שלא לשכוח וכאן המקום לעורר) העגעל וואסער צריך להישפך מיד בקומו בבוקר (5 

  ). החדרולא להסתמך על חבר  קווארט ושיסעללהביא 
ם (בגדים שאי בארוות באופן מסודר הבגדים והספרים צריכים להיות מוחים) 6  

  ).LAUNDRY BAGקיים בתוך 
  
  הההגה בהפימי' צריכה להיות כפי המתאים לדירה של "תמימים" ולכן:   
  
  .alarm clockדיו, כולל כחלק מ א) ברשות התלמיד אסור להיות ר7
ל' תוכדומה. IPOD CELLPHONE,,CAMERA להביא,שאין  הזהירכאן המקום ל 

מיד  (לא המשפיע וכיו"ב) לתתו להמהל עליוו א' מה"ל עבור הסיעה שהיה ל
   גיעכשמ

  בד שיחות וחסידישע סיפורים.למ) אין להכיס שום ספרי קריאה וסיפורים 8
  .שאים גוי חב"ד הקלטות משיריםאין להביא  )9

 Musicalכולל ל ואפי') כלי בישו( םום  מכשירים אלקטרוייאין להכיס כלל וכלל ש  )10
instruments.  

תל' יצטרך לעזוב הישיבה בלי וה ייתן בחזרה ולא באם ימצא א' מדברים ה"ל  יוחרם
  .אזהרה וספת

להשמיע אותו באופן שלא צריך וכד'   יגוים משמיעים) אין לעשות רעש, וכן אם  11
  .יבלבל אחרים

חורים או לתלות ולקבוע שום דבר בכותלי הפימי', ולא ות שום אין לעש) 12
  .ואין להזיז רהיטים בלי רשות הההלה ,בהרהיטים

  צריך התלמיד להיות בהפימי'. ת לפי זמן שיהדקו 15) בערב 13
(ק"ש, חת"ת  ,לאחרי כל ההכות תויות במיט) בשעה המיועד צריך התלמיד לה14

  .מכובים )Lamps(אפי'  האורותכל ורכת המפיל, לאחרי אמירת ב ורמב"ם וכו')
  .(אפי' בשעות של בין הסדרים) אין לתלמידי פימי' אחת להימצא בפימי' אחרת) 15
  ם.) על התלמיד לציית להוראותיו של מדריך הפימי', ולהתייחס אליו באופן המתאי16

הרה עם קס, ) ה"ל בפעם הא' יקבל אזהרה, פעם הב' אז14שאיו מקיים הוראה תל' 
  .סדריםהעד שיתברר שמוכן להיות תל' השומר כל  פימי'פעם הג' יושלח מה

  
  חדר אוכל:   
  
  אין להיכס לחדר אוכל מלבד בזמי אכילה.  )1
  בגמר האכילה צריך התלמיד לזרוק הכלי ייר וכו' לאשפה. )2
  רם איזה לכלוך אחראי לקותה.וגה תלמיד )3
 .אסור להיכס למטבח )4
  



  
  
  
  

  ב"ה
  

  ושים:לב    
  

ועל  דבר מובן הוא לכל, גודל הפעולה וההשפעה שיש ללבושים על האדם הלובשם,
להיות רגיש להסביבה שהישיבה רוצה לייצר,   סביבתו, וע"כ הו מבקשים מכם

  ולוודא שכל לבושי התל' יהיו בהתאם.
ושים שאים מתאימים גורם לעצמו ולהההלה מצב מאד לא עימה, תל' הבא עם לב

   ל  להפריע להצלחת התל' בהישיבה . ויכו
  הההלה. יביד תהי'בזה הסופית  החלטה לטובת העין 

  לתועלת התל' להלן רשימה מפורטת:
1) White dress shirts. No colored buttons, seams or inner collars. No Shirts with 

logo’s or emblems.  
2) Jackets and pants must be (conservative looking) navy blue or black. 
3)  Dress pants only. No cotton, cotton blends. Pants cannot be tight.  
4) Black dress shoes only. (The same applies to winter /snowshoes). Sneakers or 

suede (looking) shoes are not acceptable. Stitching of shoes must be black. 
There are hybrids that are shoes with the comfort of a sneaker.      

4) Yamulkas must be large enough to cover most of the head and must be plain black, 
either velvet or the old-fashioned material ones.NO Ikippas or the like 
   Only Hats without bubble or funny pinches. No mini brims. 
 
5) Winter/Raincoats must be black or blue (conservative looking) coats. 
 
6) No winter / ski hats. 
 
5)  7) No tightly fitted clothing including slim shirts and pants. (If a tennis ball cannot 

roll down easily through the pants, it cannot be worn). 
 
 
 8)  Sweaters or jackets must be plain black, blue or grey, without hoods. Hoodies not 
allowed. 
 
 9)  Glasses must be eidel, with non-assuming colors or shapes. 
 
 10) Socks must be black or navy blue (minimal design allowed). 

  
When in doubt do without לחומרא וספיקא  

Please understand, the Yeshiva will not be able to consider any monetary losses. 
  

בעת אמירת ברכת השחר וכו', תפילה, ברכת המזון והליכת התלמיד ברחוב (אפי' רק 
 .לחות וכדומה) צריך התלמיד להיות לבוש בכובע וחליפה

Only top button may be unbuttoned..Shirts must be tucked in at all times  
  

  (Drivers liscence prohibitedלהחזיק ברשיון היגה  לך ורסאתו בעת היותך תלמיד ישיב
(Permit/  

 
Only A Bachur who is willing to accept the above, can be a Talmid in the Mesivta.  

  
 



  
  מקוה:           

  ן דרושה משה זהירות תמשים בהמקוה של א' מבהכ" בהשכוה, ולכתלמידים משה   
בעת ההליכה שיהי' כפי המתאים לתלמידים אשר עים הוא "רות להאיר" ו"הפצת 

  הליכה בחת, והמגבת וכו' בתוך שקית. .יות"יהמע
  בלי רעש ובאופן צוע. מקוהבין הההגה ב

  ליכה למקוה רק לפי סדר חסידותה
  
  
תמים המקיים את הכתוב כאן מתוך התמדה ושקידה, הוא החשב כתלמיד  וף דבר:ס

  בישיבתו, ומי שאיו כו' מאבד את זכותו.
  

א מוכיח אלא אם הו מתיבתאוכאן המקום להבהיר  עוד הפעם: אין התלמיד מתקבל לה
א"ע כמתאים לכך במשך הזמן דחדש אלול, החלטת הההלה איזה תלמידים יתקבלו 

  יהי' רק בחדש תשרי הבע"ל. למשך כל השה,
  

  ולסיים בקטע משיחות ש"פ תצוה, ש"פ זכור ה'תשמ"ז:
גדול הזהירות בההגתו של כאו"א, מכיון  שאין זה עיו  –ומזה באים לעין וסף 

  עין שבו מתבטאת פעולתו של משה רביו שבדור, שיא הדור. הפרטי בלבד כי אם,
  

תלמידיו של אברהם אביו כו", הייו,  ובהקדמה: איתא במשה דאבות: "מה בין
שכאשר רואים את ההגתם של התלמידים, אזי רואים ומכירים מיהו הרב שלימדם 

  ם אביו".וחיכם, שכן, ההגתם מוכיחה שהם ראויים לתואר ד"תלמידיו של אברה
  תלמידיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שיא דורו: –ומזה מובן גם בוגע לעיו 

 –שיבא, אברך צעיר, עד לילדה קטה -בשם חסיד ליובאוויטש יהודי בעלכל מי שקרא 
הרי, אופן ההגתו איו עין פרטי שלו, כי אם, עין שוגע ל"ליובאוויטש", דמכיון 

פרטי, כי אם) בתור: חסיד ליובאוויטש, מצא  שמסתכלים עליו (לא בתור איש
, שמו של האדמו"ר שההגה בלתי רצוי' מצדו מהוה חילול השם ליובאוויטש

מליובאוויטש, כ"ק שיא דורו, מכיון שאומרים שזהו תלמידו של ה"ליובאוויטשער 
  רבי !

ק ובעמדיו בחדש מחם אב יה"ר מהשי"ת שזכה לביאת מחם שיחמו בבין ביהמ"
 בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  PLEASE CHECK THE BOXES AND SIGN                                             ב"ה

  
I understand that the Zman starts Ches Elul and ends AFTER the summer 

zman.I agree to join for the whole year including the summer Zman,whether I 
return the following year or not. 

As well, I accept to be on time to the beginning of all zmanim. If I’m taking a 
flight I will arrange it to arrive at least 3 hours before start time  and not to 

leave before the time that a Zman ends.  
 

I accept to follow the dresscode as written in the Mesivta Guidelines.Some 
practical examples, 

 A proper Yarmulka,  
Proper Pants (wool,polyester,rayon or a blend of them.Not tightly fitted) 
Proper shoes (fully black including the stiching and side of the soles).No 

sneakers. (if I have orthodics and need a sneaker I will wear a plain 
blacksneaker with no design etc.) 

To keep myself tucked in when walking to and from the dorm and during the 
day in Yeshiva. NO HOODIES. 

When in doubt,I’ll confirm with the Menahel before I buy. 
 

I declare that I will not have (even if I was Makneh it to someone else) /use 
any smart phone during my time in Mesivta,whether during the zman or Bein 
Hazmanim.If needed,I will only use a dumb phone during Bein Hazmanim. If 

I use a dumb phone when traveling to and from Yeshiva it will be handed in 
to the Menahel no later then the day of arrival.I will not have/use any other 

devices like Radio’s Ipods,Tablets,Nano’s, MP3’S,MP4’S,CAMERAS, 
instruments Etc. during my time in Mesivta. 

In case I feel there’s a need for a yoitze min Haklal in having one of the 
above I will need to get written and detailed permission from the Mashpia 

and Menahel,before I bring it. 
I understand that the permission may or may not be granted and will be on an 

individual basis and may be rescinded at any time. 
  

I will not say L’chaim on Mashkeh,only on wine and will not bring to the 
Mesivta any Mashkeh (even if I was makneh it to someone else).  

  
  

I will not leave the mesivta grounds throughout the day without reshus from a 
Hanhala member,regardless where I may be going.when given permission,  

I will wear my hat and jacket.Reshus for Restaurants,pizza stores can not be 
granted.I can go to savour’s during my break (with hat and jacket). 

  
I read all of the above and understand that my right to be a Talmid in the Mesivta depends on accepting the 

rules. 
  אי מייל]ב[א לשלוח בחזרה  בישיבה תלוי בה"ל  התלמיד תומבין ששהוקראו כל ה"ל 

  
     PARENTS SIGNATUREחתימת ההורים______________________

  STUDENTS SIGNATURE חתימת התל' ___________________


