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יום ב' - מצורע ד' ניסן במתחם פסטורלי בין הרי יהודה וירושלים
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צלילי הקמפיין "פארן רעבין זאגט מען יא" עודם מהדהדים באזנינו, להבות האש לא שככו והם בוערים בליבותינו 

בעוז למען ישיבתו של רבינו, ולמען עתיד הדורות של חסידות ברסלב בארה"ק.

אם עברנו לאחרונה באזור בית שמש, הרמנו עיננו לשמיים בכמיהה, שמא נזכה לראות את גגה המיתמרת ועולה 

של הישיבה העתידה להיות כור ברזל לכל בחור ברסלבאי, ציפינו כבר לראות טרקטור על השטח, אנחנו חייבים 

את הישיבה, כל יום שעובר יכול להיות יום גורלי עבור עוד בחור ועוד בחור שיש לו קשיים בישיבה אחרת, עבור 

מנהלי הישיבה שכעת עדיין נאלצים לשלם הון עתק עבור שכירות הבנין הקיים.

אם תהינו מה מחירו של בנין? בנין ענק עם היכל מפואר שיוכל להכיל למעלה מ-300 בחורים מפנינים יקרים 

5 מליון שקל? או 6 מליון? או 10 מליון? מה המחיר של כל העבודה הזאת, החל מפירוק הגג הקודם, העמדת 

מנופים, מהנדסים, מתכננים, אדריכלים, פועלים שיעבדו מעכשיו ולמשך ה-3 שנים הבאות על הבנין, משאיות 

ביטון שיבואו בזה אחר זה, מכולות עפר שיפונו בזה אחר זה, אבן ירושלמי, קרמיקות, חשמל ותאורה, חיפויי קיר, 

חדרי פנימייה, מיטות, נדמה שהרשימה לא תסתיים כל כך מהר.

מחירו של בנין ישיבת מתיבתא לפי הערכות הוא בערך 15 - 20 מליון ש"ח!

לנו את  שיש  וב"ה  תרומות מאחינו שבגולה,  שיוקדש להשגת  מיוחד  הוקם משרד  בזכות תרומתכם  אלו  בימים 

המנהל החשוב הרה"ח ר' פנחס קנפלמכר שליט"א שלקח ע"ע את העול להשיג את הסכום הנדרש ולעבוד לילות 

כימים בחו"ל כדי לדאוג להשלים את הסכום כשיחד עם כל זה הוא צריך לדאוג להוצאות השוטפות היומיומיות 

של הישיבה.

אם יהיה לנו כעת עוד 1.5 מליון ₪ הסכום שהיה נצרך מלכתחילה אך היה חשש גדול 
ועכשיו,  כאן  לבנות  להתחיל  יוכלו  הזה  הסכום  עם  ליעד,  נגיע  שלא 
לכל השאר אל תדאגו, הם  לאלתר ממש,  להביא פועלים לשטח, להעמיד מנוף, 

יפלו על כתפיים רחבות בעז"ה.

זה נשמע סכום עתק, אבל לעומת ההוצאות שלקחו על עצמם עסקני ומנהלי הישיבה זה 
סכום פעוט שאנחנו חייבים אותו לישבתו של רבינו לבנינו ולצאצאינו.

השבוע יתנו   - חסידים  ברסלב'ר   - כאחד    כולנו 
את המכה בפטיש עם כל ה'ברען'.

הדחיפה האחרונה - היא זו שתקבע. כי בידינו הדבר, להביא את הוואפנע ואת הציגל כאן 
ועכשיו. והעבודות יתחילו בשטח לאלתר ממש
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