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ב”ה

ידידים ומכרים יקרים!
אנו משקיעים בנערים את כל כוחותינו ומשתדלים להעניק להם את התנאים הטובים ביותר ברוחניות ובגשמיות. 

ברוך השם, רבו הנערים בישיבתנו ונוצר צורך במקומות שינה ולימוד נוספים.

בימים אלו החלה הישיבה בביצוע תהליכים משמעותיים ביחד עם המועצה, משרדי החינוך 
והרווחה, לצורך קבלת הכרה כמוסד רשמי עם סמל מוסד, על מנת להיותך זכאית לתקצוב 

ומימון הפעילות השוטפת, שעד היום מומנה בעיקר על ידי תרומות פרטיות.

אנו יוצאים בעזרת השם במבצע  לשיפוץ כללי של הפנימיות, 
כיתות הלימוד, המטבח וחדר האוכל
עלות הפרוייקט כמיליון וחצי ש’’ח 

על מנת לסיים את הפרוייקט בהצלחה אנו מקווים בעזרת השם
לגייס כחצי מהסכום ממוסדות המדינה והשאר מתרומותיכם. 

אנו פונים אליכם בקריאה נרגשת מעומק הלב, 

אנא עיזרו לנו להמשיך ולקדם את המפעל היקר והחשוב הזה!

מרדכי’  ‘ישועת  ישיבת 

ה’  בחסדי  הוקמה  בנחליאל 

הישיבה  שנה.  כ-15  לפני 

קמה מתוך צורך חזק מהשטח 

לבנות תוכנית ייחודית לנערים 

הלימוד,  לצד  לשלב  שרוצים 

והכשרה  יצירה  עשייה,  גם 

מקצועית.

נערים  מקבוצת  החלה  הישיבה 

קטנה שפנתה אל הרב יגאל שנדורפי שליט”א, שהיה 

מנוסה כבר שנים רבות בחינוך, בבקשה לפתוח להם 

ישיבה.  נערים אלו, שלא הסתדרו באף מסגרת קיימת, 

היו חייבים מסגרת ייחודית שתתאים להם.

הישיבה  החלה  וכך  לקריאה  נענה  שנדורפי  הרב 

ועיצבה  הישיבה  התפתחה  השנים,  במהלך  לפעול. 

לעצמה דרך מיוחדת: בחינוך הנערים, באופן הלמידה  

ופיתוח חוגים וקורסים מקצועיים.

במהלך העבודה האינטנסיבית, התגבש צוות הישיבה. 

מכיוון  לבחורים,  מאוד  קרוב  מרגיש  המסור  הצוות 

שחלק ניכר מאנשי הצוות עצמם עברו תהליך דומה, 

וחלקם הגדול אף למד בעצמו בישיבה.

ביכולתו של כל בחור למצות את  בישיבה מאמינים  

ראש הישיבה, 
הרב יגאל שנדורפי שליט”א

ישיבה תיכונית 
קטנה ומקצועית 

לנערים המשלבים לימוד תורה עם עבודת האדמה, 

אהבת הארץ ועשייה פיזית בתחומים מקצועיים

ניתן להקדיש ולתרום חדר או מבנה 
לזכות התורם 

או ‘לעילוי נשמת’ יקיריו

כישרונותיו הברוכים. לכן גם  שמים דגש רב על עבודה 

פרטנית ועל  לימוד אישי, ושיחות אישיות רבות, אשר 

גם  לו.  הדרך המיוחדת  אל  נער  כל  לכוון  לנו  עוזרות 

כיתות הלימוד עצמן הן  קטנות, ולרוב אינן עולות על 

תשעה תלמידים בכיתה.

ה’ קורסים מקצועיים,  בישיבה אנו מפעילים בחסדי 

פעילויות  ישנם  בנוסף  סוסים,  וחוות  ההעשרה  חוגי 

את  אוהבים  הבחורים  ומאתגרות.  מגוונות  רבות, 

בארץ,  כיום  הנוער  מצב  לאור  בה.  ושמחים  הישיבה 

כשהנתונים מדברים על אלפי בני נוער ברחבי הארץ, 

נמצאים  לא  או  מסודרות,  במסגרות  נמצאים  שלא 

במסגרות כלל, אנו רואים חשיבות רבה בהתפתחותה 

חיזוקה וגדילתה של הישיבה. אנו מאמינים שישיבות 

לרבים  והפתרון   המענה  הן  כשלנו  המיוחד  בסגנון 

מאותם נערים.

לתמוך,  להמשיך  קדימה  הפנים  עם  אנו  ה’  ובעזרת 

ללמד, ולהכין כלים רוחניים נפשיים ומעשיים לנערים, 

כדי שבעזרת השם יזכו לבנות את חייהם 

מתוך  ושמחה.  נכונה  טובה  בצורה 

יתברך,  לה’  מלאה  נאמנות 

לעם  הקדושה,  לתורתו 

ישראל   ולארצנו הקדושה.

בברכת התורה  
צוות הישיבה

תרומה לישיבת ישועת מרדכי
לכבוד

בנק __________________________

_________________________ סניף 

הסניף___________________ כתובת 

לכבוד:
ישיבת ישועת מרדכי 

 שע"י "אור אליסף"
ד.נ. מודיעין

מיקוד 7193800

תאריך  __/ __/ __

הוראות מ _______________________________________________________________  קבלנו 
בבנק  נם  חשבונו/  מספר   ואשר  בפעם,  פעם  מדי  לנו  שתציגו  ובמועדים  בסכומים  חיובים  לכבד 
ונפעל  ההוראות,  את  לפנינו  רשמנו  ההרשאה.  בכתב  למפורט  בהתאם  והכל  בהם,  נקוב  יהיה 
כל  לביצוען;  אחרת  או  חוקית  מניעה  תהיה  לא  עוד  כל  זאת;  יאפשר  החשבון   מצב  עוד  כל  בהתאם 
בעל/י  הוצא/ו  לא  עוד  כל  או  החשבון  בעל/י  ידי  על   בכתב  ביטול  הוראת  אצלינו  התקבלה  לא  עוד 
ידכם.  על  שנחתם  השיפוי  כתב  לפי   כלפינו  בהתחייבויותכם  יפגע  לא  זה  אישור  ההסדר.  מן  החשבון 

תאריך _______________________

בנק  ________________________

סניף ________________________

קוד מסלקהסוג חשבוןמספר חשבון בנק

קוד המוסד

5172894

אסמכתא/ מס’ מזהה של הלקוח בחברה

בנקסניף

פרטי ההרשאה
______________________ מועד חיוב  אחרוןמועד חיוב ראשוןמס’ חיוביםסכום לחיוב חודשי תאריך 

חתימה ___________ ___________
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ו הח”מ ______________________________________________________________________  / אני 
לכם מדי  ובמועדים שימצאו  בגין תרומה בסכומים   הנ”ל בסניפכם,  לחייב את חשבוני/נו  הוראה  בזה  לכם  נותן/ים 
א.  כי:   לי/נו  ידוע   .1 ההרשאה”.  ב”פרטי  מטה  כמפורט  אליסף”  "אור  עמותת  ע”י  מגנטי  באמצעי  בפעם  פעם 
יום עסקים  ולעמותת ”אור אליסף” שתכנס לתוקף,  ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק  זו  הוראה 
וכן, ניתנת לביטול עפ”י הוראת כל דין. ב.  אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב  אחד לאחר מתן ההודעה בבנק 
ג. אהיה/  יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.  ידי/נו לבנק בכתב, לפחות  מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על 
כי החיוב אינו תואם את  נוכיח לבנק,  ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/  יותר מתשעים  נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא 
המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו. 2. ידוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים, 
וכי  החשבון  בדפי  יופיעו  זו,  הרשאה  עפ”י  החיוב  סכומי  כי  לי/נו  ידוע   .3 המוטב.  עם  להסדיר  שעלי/נו  נושאים  הם 
זה,  יפעל בהתאם להוראות בכתב ההרשאה  4. הבנק  לי/נו ע”י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.  לא תשלח 
מן  להוציאני/ו  רשאי  הבנק   .5 לביצוען.  אחרת  או  חוקית  מניעה  תהיה  עוד  וכל  זאת,  יאפשר  החשבון  מצב  עוד  כל 
ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו,  
מאיתנו.   / ממני  אלו  הוראות  קבלת  לזה,  המחובר  בספח  אליסף”  ”אור  לעמותת  לאשר  נא   .6 הסיבה.  ציון  תוך 

חתימה וחותמת הבנק

קוד מסלקהסוג חשבוןמספר חשבון בנק

קוד המוסד

5172894

אסמכתא/ מס’ מזהה של הלקוח בחברה

בנקסניף

לישיבה סעיף 46 לצורך תרומות.



לימוד התורה והמצוות
ומשתדלים  בשמחה  לומדים  בישיבה 

להכניס ללימוד את הלב והפנימיות
הנלמד  את  ’לתרגם‘  וגם  הדברים,  של 

לחיי המעשה, ולרכוש מידות טובות
לימודי  גם  כולל  לימוד התורה הקדושה 

להתחבר  בחור  לכל  המאפשר  חסידות 
לבורא יתברך לפי שורש נשמתו.

בשמחה  המצוות  לקיום  הבחורים  חיבור 
ובקדושה, התוועדויות חסידיות, נסיעות לקברי 
צדיקים, ופעילויות לעורר כיסופים לבניין בית 

מקדשנו.

פרויקט היל"ה 
בישיבה פועלת תוכנית 

לימודים,  במסגרת אגף 
חינוך ילדים ונוער 

בסיכון במשרד 
החינוך, להשלמת 
השכלה ממסלולי 8 
שנ"ל ועד בגרות, וכן 

הצעה למסלולי לימוד 
מקצועיים.

התוכנית כוללת פעילות 
חינוכית, חברתית וערכית, 

טיפול וליווי של עובד לקידום

חוגים
בנוסף לשיעורי הרכיבה על סוסים 
מתקיימים בישיבה חוג לנגינה וחוג 
לקרב מגע. 

עבודה חקלאית
הישיבה מחזיקה ומטפלת במטע זיתים 

גדול שניטע בחסדי ה’ ע”י הישיבה, בנוסף 
לכך, בקיץ אנחנו עובדים בבציר בכרמים.

צבא
להתגייס  הבחורים  את  מכוונת  הישיבה 

במקום  לשרת  ע”מ  הן  החרדי.  לנח”ל 
ב’שנת  לזכות  בשביל  והן  דתי 

משימה’, בשנת השירות השלישית, 
שבה מממן הצבא לבוגר שנה של 

לימוד מקצוע.
תעודות  קיבלו  מחיילנו  רבים 
הצטיינות שונות לאורך שרותם 
בצבא, חלקם משרתים כקצינים 

בכך  ובולטים  השדה,   ביחידות 
מעוצבים   ממושמעים,  שהינם 

הן  ערכית,  מבחינה  ומיוצבים 
הארץ.                                                                                                                                             באהבת  והן  התורה  בדרכי 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 נוער, 
הקניית 

מיומנויות 
יסוד לצורך 

פיתוח אישי 
בתחומי תעסוקה, 

השתלבות חברתית, 
                                         התנדבות והכנה לצה"ל.

בית הספר למלאכה
בבית הספר למלאכה ישנה ברוך ה’ 

מסגריה, נגריה וסדנה להכרת הרכב. 
הבחורים מתמחים במקצועות 

השונים, ומייצרים בעצמם 
רהיטים, ועוסקים בעבודות 

ברזל ועץ. 

היחס האישי
היחס האישי בישיבה מתבטא 

בשיחות האישיות, בהזמנת 
הנערים לבתי המדריכים ובקשר 

פתוח וחם )מאוד!(,  המעניק 
לנערים בטחון עצמי, שמחה ואמונה 

גדולה בכוחותיהם ובכישוריהם.

חוות סוסים
שמעניקה  סוסים  חוות  לנו  יש  ה’  ברוך 

ומהנה.  משחררת  רכיבה  לבחורים 
מלמד  בסוסים  הטיפול  לכך,  בנוסף 
את הבחורים לקחת אחריות, ולעמוד 

במשימות. 

פעילויות וטיולים
בצהריים(  )בד”כ  רביעי  יום  בכל 

פעילות  או  לטיול  הנערים  יוצאים 
השנה  לאורך  ישנם  בנוסף,  מאתגרת. 

ארוכים  טיולים  ומספר  מלאים,  טיול  ימי 
של יומיים ושלושה.

קשר עם 
בוגרים

הבוגרים  עם  הקשר 
חמישי  יום  בכל  וטוב,  חם 
בישיבה,  בוגרים  שיעור  ישנו  בערב 
אף  לעיתים  מגיעים  לשיעור 
בנוסף,  גדולים.  ממרחקים 
חלק מהבוגרים שומר על 
ראש  עם  רציף  קשר 
והצוות,  הישיבה 
בחרו  רבים  ובוגרים 
בנחליאל  לגור 
בצל  ולהסתופף 

הרב והישיבה.
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