
 יום חמישי ו' ניסן, ה'תשע"ח.ב"ה. 
 

 770 -י תמימים המרכזית כהנהלת ישיבת תומלכבוד 

לפני כחודש יזם ארגון 'ועד תלמידי התמימים העולמי', העומד תחת הנהלת הישיבה )כפי שכתב בזמנו 
ר' יואל שי' כהן ור' שלמה שי' זרחי(, מבצע לימוד משותף  מנהל הישיבה הרב דוד רסקין ע"ה, ויבלחט"א

 של תלמידי התמימים מכל רחבי תבל כהכנה לי"א ניסן, בתורת רבינו.

ב'ועד' הוחלט לשים דגש במבצע זה על לימוד הרשימות, שכן מכמה סיבות, חלק זה בתורת רבינו נותר 
בינו. וכך יצאה לאור סדרת החוברות חתום וגנוז, והלימוד בהם אינו מורגש כבשאר חלקי תורת ר
באופן מובן ופשוט במיוחד, כדי להקל  המהודרות "כתבית יהבית", שבה פוענחו מחדש מספר רשימות

 על הלימוד.

גם אנו, תלמידי הישיבה, רצינו להשתתף במבצע זה. ה'ועד' יזם סדרי לימוד בחוברת בשעות שבין 
בית חיינו, ואנחנו השתתפנו בו בשמחה. אך לצערנו, יוזמה חיובית זו,  770 –הסדרים, ב'זאל' הישיבה 

 :נתקלה בהתנגדות עזה על ידי חלק מתלמידי הישיבה

הם ניסו להפריע לנו בצורה 'שקטה': אם ע"י  –בשלושת הפעמים הראשונות בהם התקיים ה'סדר' 
ולמדנו, ואם ע"י 'רישום' של נו בהקדמת הריקודים לשעת הסדר, אם ע"י קיום שיעור במקום בו יש

 הבחורים הלומדים, על מנת לאיים עלינו. ב"ה הפרעותיהם לא צלחו כלל והסדר התקיים בהצלחה רבה.

, בו תוכנן 770י של קיימו הבחורים הנ"ל שיעור בחלקו המערב –, בליל כ"ז אדר תהרביעי בפעם
יו ומכל השולחנות שבו, דבר לפתע הם נזכרו שעליהם לרוקן את המקום מיושב. להתקיים ה'סדר'

אנחנו לא נגררנו למריבה  הכל כדי שלא לאפשר לאף אחד לשבת שם וללמוד. –שמעולם לא נעשה 
 עברנו לשולחנות אחרים, והמשכנו ללמוד שם.אותה הם ביקשו ליצור; 

כיבו את  –השבוע, ביום שלישי, חשבו הבחורים הנ"ל שהסדר יתקיים ביום שלישי, וכדי להפריע לו 
לציין שה'וידאו' הנ"ל הוא וידאו שנערך לפני כמה  חשובעל מנת לצפות בוידאו מהרבי.  770האור בכל 

 רק כדי להפריע ל'סדר'. –שנים עבור כינוס מסוים, והוקרן ללא הודעה מראש וללא מטרה מוגדרת 

מיום חמישי  770במערב אתמול, ביום רביעי, הודיעו הבחורים הנ"ל על הקדמת השיעור הקבוע שלהם 
 ,יום חמישיב, היום –למעשה ראוי לציין כי ) שאמורים להתקיים ביום חמישי "עקב הריקודים"

 (.רק לאחר שהוא הסתיים החלו הריקודיםו ,'סדר ליקוטי שיחות' התקיים

, 770מרכז ב -מקום אחר שהסדר יתקיים ב מראשכדי שלא להיכנס לעימותים איתם, פרסם ה'ועד' 
ואכן אנחנו התיישבנו על השולחן הארוך שמתחת לשולחנו של הרבי. אך הבחורים הנ"ל החליטו להפריע 

 הכבד על יושביו! , ותוך שימוש באלימות הם הפכו את השולחןלמרות זאת, ללא שום תירוץ

וכל שולחן על מנת לנסות ולקיים את הסדר בכל זאת, עברנו לשולחנות אחרים, אך הם דלקו אחרינו, 
 !נהפך על ידם בכוח –בו התיישבנו ללמוד 

תוך כדי, ניסו חלק מהבחורים הנ"ל לחטוף את החוברות של הרשימות על מנת להשליכם בביזיון ח"ו. 
אחד מאיתנו  .אנחנו ניסינו למנוע זאת מהם, והללו היכו באכזריות את מי שניסה לשמור על החוברות

 !נופצו המשקפיים - ףבחור נוסקיבל חבלה קשה בראשו, ול

השתוללו הם הפכו שולחנות, היכו ו אף אחד מאיתנו לא הרים ידים ח"ו. –יודגש, שלאורך כל המהומה 
 ואנחנו התאפקנו ולא הגבנו כלל. –

 ללמוד ב'זאל' הישיבה את תורת רבינו. הנ"ל כך, באלימות ובברוטליות, מנעו ממנו הבחורים

 !אלואנו, תלמידי הישיבה, מוחים בתוקף על מעשים 



כ"ק אדמו"ר הורה למנהל הישיבה הרב דוד רסקין ע"ה, בשנת תנש"א, שאלו שהרימו ידים )"ידי עשו"( 
עליהם לארוז את מיטלטליהם ולנסוע ל"בני ברק", או למקום אחר, אך אינם יכולים להמשיך ולשהות  –

מעשים חמורים אלו, ימשיכו להיחשב כתלמידים מן המנין לא יתכן שבחורים שנתנו ידם לכאן! 
 בישיבת תומכי תמימים המרכזית!

לטפל בנושא, ולהעניש בחומרה את כל מי שהשתתף במעשים אלו, ואנו מפרטים אנו מבקשים מההנהלה 
 כאן את שמותיהם הידועים לנו:

 (גת-שלום אלישביץ )מקרית

 (שלום אסולין )מצפת

 )מחדרה( דוד אקסלרוד

 יוסי גרוסמן )מבית שמש(

 חיים חלילי )מקרית מלאכי(

 (מפסגת זאבלויאשוילי )משה חיים 

 אבישי לנדא )מפלורידה(

 (תמיר מרקוביץ' )מעפולה

 (ישראל ערד )מרחובות

 (מעמנואלאליעזר פייגין )

 (ים-יוסף רחימי )מבת

 (ים-שניאור רחימי )מבת
 

ויה"ר ש"יתמו חטאים מן הארץ", ונזכה זעה'ן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה 
 טפחים, והוא יגאלנו.

 :'קבוצה' תשע"ח – תלמידי הישיבה
 

 אברומוביץ לוי

 אדרעי בצלאל

 אייזנבאך מ"מ

 אלמליח מנחם

 אלפנביין משה

 אמיתי אריאל

 ארנפלד אליעזר

 אשכנזי מ"מ

 שמריהו בוטמן

 בוקיעט אשר

 בורטניק ברוך

 בטקין יוסף אלעזר

 ביטון יי"צ

 בלוי מ"מ

 בלוי שלום

 ברגר יששכר

 גולדברגר משה יחזקאל

 גולדשמיד אברהם

 גערליצקי שד"ב

 גרוזמן מ"מ

 גרינברג שנ"ז

 גרינוולד מ"מ

 דיימונט משה

 דמיחובסקי מ"מ

 הלפרין מ"מ

 הניג פישל

 הרצל מ"מ

 הרשקוביץ שנ"ז

 וובר שלום

 וויינפלד מ"מ

 וילהלם אברהם

 ונקרט שנ''ז

 זהר יוסף יצחק

 זהר שד"ב

 זהר שמואל שלמה

 זלמנוביץ שד"ב

 חבקין מ"מ

 חזן ישראל

 חצקלוביץ יהודא

 טולידנו דוד משה

 יוניק דוד

 יעקובוב נדב

 יעקובוביץ אליהו צבי

 יצחק בן ציון

 ירוסלבסקי משה

 כהן מ"מ

 כהנא שד"ב

 כץ שמעיה



 לבנהרץ שמחה

 חייםלוי 

 לויטין לוי

 לוינזון מ"מ

 ליפסקר ארי'ה

 ליפש מ"מ

 ליפשיץ יצחק פרץ

 ליפשיץ מ"מ

 לישנר מ"מ

 לנדאו שמחה

 מושקוביץ משה

 מינסקי מ"מ

 מלוב יעקב

 מנדלזון מ"מ

 מנזלי ידידי'ה

 מקובצקי מ"מ

 מרילוס משה שמואל

 מרכוס מ"מ

 נאבול שד"ב

 נאבול שלמה חיים

 נדב מ"מ

 סויסא מ''מ

 סלונים שנ"ז

 סנדומירסקי יצחק

 עבאדי עזרא

 פבזנר שד"ב

 פלדמן אליהו

 פלס ישראל

 פרג' גל

 פרוס יי"צ

 פרוס מ"מ

 פרידמן אהרן

 פרידמן יוסף

 פרידמן יי"צ

 פרידמן נחום

 פריימן שמואל

 פרץ מאור ישראל

 ציקושוילי אליהו

 קאהן נתן

 קוביטשעק לוי

 קוביטשעק שנ"ז

 קוט מרדכי

 קולפק אפרים

 קופרמן יעקב

 מ"מ קורטס

 קליין מ"מ

 קעניג אלעזר

 קעניג ישראל א. לייב

 רבינוביץ מנחם מענדל

 רבינוביץ משה

 רבינוביץ שאול

 רבקין חיים

 רודרמן מ"מ

 רוזן שלום

 רייניץ מ"מ

 שוורץ מנשה

 שוחט אליהו

 שיימוס עזריאל

 שיף מרדכי

 שיף שניאור זלמן

 שפינר אלעזר

 שרגא ישי

רששונקין דובע

 


