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י‘'ג סיון ה‘תשע''ט 
 לכבוד ידידינו אנ''ש והתמימים שיחיו, 

השנה, ימלאו 72 שנה לתומכי תמימים בצרפת, ו122 שנה מאז היווסדה בליובאוויטש. כידוע חיבב רבנו את ישיבתנו אשר היא ע''ד 
כבליובאוויטש, ובלשון רבותינו, שישיבת תומכי תמימים נוסדה על ידי נשיאי ישראל ואשר הם הם מנהליה הנצחיים ובה השקיעו כוחות 

עצומים, כוחות נפשיים וכוחות עצמיים. 

עיקר ומטרת החינוך בישיבה הוא, שהתמימים יהיו נרות להאיר, ואשרינו שזכינו כולנו להיות מתלמידיה ולקבל מרוחה. ב‘'ה, בכל מקום 
שנמצאים תלמידי ישיבתנו, הם ותלמידיהם פועלים וממלאים תפקידם ומפיצים את אור האמת והחום החסידי בקיום וחיזוק התורה והיהדות. 

 אי"ה, מארגנים אנו דינר לטובת הישיבה ביום יד סיון התשע‘'ט באולם FACTORY 58 אשר בעיר BOBIGNY. בזה פונים אנו 
אליכם ומזמינים כל אחד ואחד באופן פרטי ובבקשה מקרב לב, בואו לחזק את הישיבה הקדושה. כל זאת בכדי שנוכל להחזיק ולהרחיב את 

המוסד, ושנוכל ליסד מסגרת הראויה לכל הסוגים מסוגי התלמידים, וכן לענות לתלמידים הרבים המבקשים להתקבל לישיבה, הן מצרפת והן 
מרחבי העולם, וב"ה ששם ישיבתנו מפורסם לתפארת ורבים מבקשים להתקבל אליה. 

ובטוחים אנו אשר לכל אחד יקר חינוך בני אנ"ש, ובודאי תיענו בחיוב לבוא ולהשתתף בגופו, בנפשו ובממונו. ופשוט הדבר שהשתתפותכם 
תגרום נחת רוח לרבינו, נשיא המוסד ומנהלה הניצחי. 

ונזכה בקרוב לראות 'דעם זיסן סוף' - ביאת משיח צדקנו, שרבנו יתגלה והוא יגאלנו. 

הרב יצחק נעמאנאוו   
הרב יחיאל קלמענסאהן       

הרב מענדל גורעוויטש 
A tous nos Amis, Anash & Tmimim 

Cette année, nous célébrons les 72 ans de la Yéchiva Tom’hei Tmimim en France et ses 122 ans depuis sa création 
à Loubavitch. Nous connaissons l’attachement que le Rabbi avait pour la Yéchiva, qu’il a décrit ע''ד כבליובאוויטש 
« parfaitement fidèle à l’esprit ‘Hassidique de la Yéchiva-mère à Loubavitch ». Nos Rabbeïm disaient : « Tom’hei 
Tmimim a été fondé par les נשיאי ישראל, ils en sont les dirigeants pour l’éternité et ils y ont investis des forces 
extraordinaires, du plus profond de leur âme ». 

L’objectif de la Yéchiva est, que chaque Tamim soit une « lumière pour éclairer » נרות להאיר, que chacun prenne 
conscience du mérite d’être un de ses élèves et qu’il soit imprégné de son enseignement. Barou’h Hachem, partout 
où se trouve nos élèves, ils diffusent la lumière et la chaleur ‘Hassidique et renforcent les valeurs de la Torah et du 
judaïsme. 

SDV nous organisons le lundi 14 Sivan 6779, 17 juin 2019, une soirée de Gala (dans le Salon FACTORAY 58 - 
BOBIGNY), au bénéfice de la Yéchiva, à laquelle nous invitons chacun de vous personnellement et du plus 
profond du cœur, afin de participer au renforcement de notre sainte Yéchiva. Votre soutien nous est précieux et 
nous permettra de continuer à développer cette institution et à répondre positivement aux nombreuses demandes. 
Nous pourrons également, ouvrir de nouvelles structures, pour répondre aux différents besoins de nos élèves. 

 vous est très chère et que vous répondrez positivement à שיחיו Je suis convaincu, que l’éducation de nos enfants
 .notre invitation. Cela apportera une grande satisfaction au Rabbi, Président et Dirigeant éternel de la Yéchiva

Puissions-nous mériter rapidement la « douce délivrance » par notre Juste Machia’h, que le Rabbi se dévoile et 
qu’il nous délivre de l’exil והוא יגאלנו. 

 			Rav Its’hak Nemanov
 		Rav	Yeh’ihel	Kalmenson

										Rav	Mendel	Gourevitch


