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של  במחיצתו  לעבוד  השי"ת  זיכני 

מיידנצ'יק  ע"ה  שלמה  הרב  אגו"ח,  יו"ר 

ומקושר  חסידי  לעסקן  ודוגמא  סמל  שהי' 

אמיתי, שתבע מעצמו לפעול בענייני הרבי 

למעלה מכוחותיו.

להוציא  הרעיון  עלה  כשנה  לפני 

של  לבקשתו  שלפניכם,  הליקוט  את  לאור 

בהעלאת  חשיבות  שראה  מיידנצ'יק,  הרב 

לחזק  בכדי  ובפרסומם  הכתב  על  הדברים 

את המעורבות של כללות אנ"ש במוסד יקר 

וחשוב זה, הנוגע לכל חסיד חב"ד באה"ק.

לדפוס  זו  חוברת  הכנת  של  בעיצומה 

לכך  ובהתאם  ע"ה  מיידנצ'יק  הרב  נפטר 

בסיום  לשמו.  הנלווים  התארים  שונו 

ובו  לזכרו  מיוחד  מוסף  נדפס  החוברת 

משפיעים  רבנים,  מאת  אחדים  דברים 

ואישי ציבור.

חוברת מכובדת זו פותחת צוהר בפני 

אנ"ש שי' להכיר מקרוב את המוסד הקדוש 

אגפיו  על  באה"ק  חב"ד  חסידי  אגודת 

ומטרותיו,  תפקידו  על  ללמוד  השונים, 

היטב  שמוסברים  כפי   - וחבריו  מעמדו 

באגרות הקודש של הרבי.

אגו"ח  נמצאת  האחרונה  בשנה 

כשלעבודת  ופעילות,  עשי'  בתנופת 

מרץ  בעלי  צעירים  כוחות  נכנסו  העסקנות 

שפועלת  למערכת  רענן  רוח  משב  שהביאו 

פרק  גם  מוגש  זו  בהזדמנות  רבות.  שנים 

המצביע על ההישגים והפעולות המבורכות 

בשנה זו מתוך מבט קדימה של תקוה, ציפי' 

כ"ק   - נשיאנו  של  בהתגלותו  עז  ובטחון 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעיני בשר, 

תיכף ומיד ממש.

ר' ראובן קופצי'ק

מזכיר אגודת חסידי חב"ד באה"ק

אלול, התשס״ד

ב״ה
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תנועת  של  עניני'  את  מכירים  כולנו 

הרבי  של  ודבריו  שיחותיו  מתוך  חב"ד 

כאשר   - השנים  כל  במשך  שליט"א 

קדושה,  רוחניות,  הוא  התיכון  הבריח 

ומסירות  הגבלות  ללא  ישראל  אהבת 

העולם  בתיקון  הכרוך  ולכל  לזולת  נפש 

במלכות ה'.

לגיונות  הרבי  הקים  השנים  במשך 

שבהם  השווה  הצד  אשר  עסקנים  של 

בתוך  הנ"ל  המטרות  לקידום  עשי'  היה 

להוראות  ציות  מתוך  שונות,  מסגרות 

הרבי, כדי שדרכה של חב"ד תצליח מתוך 

הרחבה וכו'.

הרבי  הורה  הוראות  ואלפי  מאות 

שעלמא  מהמכשולים  להזהר  כיצד 

עסקנים  אותם  כל  בפני  מציב  דשיקרא 

היפך  ובין  בינם  כפסע  אשר  ציבוריים 

הקדושה והאמת. וזאת ראינו בחוש: רק 

הרבי  של  הוראותיו  עם  הולכים  כאשר 

"כאשר  הידוע  כהפתגם  נופלים,  לא   -

קשורים למעלה לא נופלים למטה".

היות והעסקנים הם אחרי הכל בשר-

ודם וגם הם עלולים לפעמים לטעות ולא 

להתיר  וח"ו  הדברים  את  נכונה  לראות 

לעצמם בענינים שונים - מינה הרבי כמה 

שהעסקנים  לפקח  אחראים  שיהיו  גופים 

העמיד  הפיקוח  בראש  כשורה.  יתנהגו 

באה"ק  חב"ד  חסידי  אגודת  את  הרבי 

ובראשם את (ועד) רבני אנ"ש.

מהרבי  הוראה  קבלו  חב"ד  כשרבני 

אלי  פנו  באגו"ח  סדר  לעשות  שליט"א 

עצמינו  על  לקבל  מאנ"ש  אחדים  ולעוד 

לארגן את הנהלת אגו"ח.

לתפקיד  בי  בחרו  ההנהלה  חברי 

את  לקבל  שזכיתי  לאחרי  היושב-ראש, 

על  כ"ק אד"ש מה"מ  ועידודו של  ברכתו 

ההצטרפות לאגו"ח. גם שאר המועמדים 
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לרבי  על-כך  כתבו  אגו"ח  להנהלת 

וברכות,  תשובות  קבלו  חלקם  שליט"א, 

וב"ה יצאנו לדרך.

שליט"א  הרבי  הורה  ימים  באותם 

את  אלי  להעביר  דאז  הכפר  ועד  ליו"ר 

המפתחות (הבעלות) של בית אגו"ח - 770; 

אגו"ח הקודם,  ליו"ר  הרבי  הורה  כמו"כ 

המסמכים  החותמת  את  אלי  להעביר 

והבלאנקים של אגו"ח - וכך נעשה.

כפר  ועד  כיו"ר  כהונתי  בתקופת 

חב"ד במשך כחצי יובל שנים, עבדתי עם 

להעיד  יכול  ואני  ושונים,  רבים  הרכבים 

בקביעות  המשתתפים  החברים  הרכב  כי 

האחרונה  בתקופה  אגו"ח  באסיפות 

ומקושרים  חסידים  מאוד,  מיוחד  הוא 

סוגיו,  כל  על  אנ"ש  ציבור  שמייצגים את 

וכל מבוקשם הוא לכוון לדעתו ורצונו של 

הרבי מלך המשיח.

כבוד חב"ד ועניניה חרותים בדמיהם 

של חברי אגו"ח, אשר משתדלים להאהיב 

שליט"א  הרבי  של  שמו   - חב"ד  שם  את 

אצל כל יהודי, כשההצלחה בזה היא רק 

בהצמדות להוראות שנתן הרבי, הוראות 

מחד  בתוקף  עמידה  על  משמעיות  חד 

על  מאידך,  נועם  ודרכי  יפות  פנים  וסבר 

ולאידך מתי צריך  שמירה מכל צעד פזיז 

לצאת בראש מורם ובכיבוש כלל ארצי.

הרבות  הקודש  מאגרות  באחת 

רשות  "אין  הרבי:  כותב  אגו"ח  להנהלת 

חב"ד  עניני  על  להדביק  שהוא  למי 

 .  . שתהי'  איזה  מפלגה  של  יארליק 

למה  מתאים  לאגו"ח,  גם  בזה  אני  ובא 

שקויתי מאז שאגו"ח תשמור על הנקודה 

הכללית וחוט השני דפעולות חב"ד, שלא 

רבוה"ק  סללו  אותה  המסלה  מן  יסורו 

ענינים  יעשו  שלא  ועאכו"כ  נשיאינו, 

הפכים מזה".

שהטיל  מהקשות  היא  זו  משימה 

הרבי על אגו"ח, ובפרט בשנים האחרונות 

בהם נעשים נסיונות חוזרים ונשנים לגרור 

את חב"ד לבוץ של הפוליטיקה בכל מיני 

אמתלאות ובאיצטלא של קדושה.

נזק  להביא  עלול  זה  שדבר  ברור  לי 

בלתי הפיך לחב"ד ולכל העם היושב בציון, 

שהרי תנועת חב"ד המפוארת, שייכת לכל 

באשר  ויהודי  יהודי  ולכל  היהודי,  העם 

נפשם  את  עלי'  מסרו  חב"ד  נשיאי  הוא. 

בכך   - יחודיותה  על  אותה  ולחנך  לגדל 

שאינה מפלגתית ולא "מעין מפלגה".

עוסקים  הכלל  בעניני  רק  לא  אך 

עלינו  הטיל  שליט"א  הרבי  אגו"ח;  חברי 

גם את הדאגה לפרט,

מספר הטלפון של אגו"ח עונה לעולה 

מרוסיה שבתה התאשפזה וצריכה מקום 

שרוצה  מכובד  מוסד  למנהל  מגורים, 

לדינר, או להורה  להזמין אישיות בכירה 

מודאג שמתקשה במציאת מוסד מתאים 

לבנו.

זה  על  אחרת.  חב"ד  מכיר  לא  אני 

חונכנו.

אגו"ח  נאמני  הפעילים  החברים 

והרבי שליט"א, ממשיכים לפעול להצלחת 

המוסד שהרבי הקים ונתן לו את התוקף 

לשמור על מה שחב"ד צריכה להיות.

רוצה אני לחזק את ידיהם של חברי 

באה"ק  חב"ד  חסידי  אגודת  הנהלת 

ובנשיאותו  שליט"א  הרבי  של  מוסד   -

של הרבי שליט"א, מוסד עצמאי עם המון 

אצלי  מוחלט   - וכו'  אנ"ש  על  אחריות 

שעל אף חושך הגלות וההעלם וההסתר בו 

אנו נמצאים, נמשיך למלא את תפקידינו 

ביתר שאת וביתר עוז.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד! >
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שי'  אנ"ש  וענין  והנהגת  "תוקף 

בידי  הוא  באה"ק  אגו"ח  בידי  באה"ק 

רבני  (ועד)  ובראשם  באה"ק  אגו"ח 

אנ"ש שי' שהם הדיינים ופס"ד בתוקף 

התורה".







אגודת  ארגון  בכוונת  העיקרי  "ענין 

להתעסק   .  . אגו"ח  וצעירי  חב"ד 

בהפצת תורת החסידות דרכי' ומנהגי' 

המצב  שמפני  אלא  ענינם  עיקר  וזה 

מיוחד דזמננו זה ובפרט במקום מיוחד, 

ג"כ  להשתדל  שעליהם  מעצמו  מובן 

בחיזוק היהדות בכלל".







6










7














על  להדביק  שהוא  למי  רשות  "אין 

איזה  מפלגה  של  יארליק  חב"ד  עניני 

לאגו"ח,  גם  בזה  אני  ובא   .  . שתהי' 

שאגו"ח  מאז  שקויתי  למה  מתאים 

תשמור על הנקודה הכללית וחוט השני 

דפעולות חב"ד"






חב"ד  חסידי  באגודת  "לחבר 

מתקבלים כל יהודי שומר תורה ומצוה 

מבלי הבדל מפלגה וגזע"



בתקנון  הבאות  בשנים  נכתב  גם  כך 

האגודה, והי' למראה עיניו הק' של כ"ק 

אד"ש מה"מ (נעתק לקמן עמ' 11).


על  ערעורים  יהיו  שלא  "כדי 

מהנכון  אגו"ח,  ופעולות  ההחלטות 

אחד  בא-כח  עכ"פ  יהי'  הפועל  שבועד 

מכל מוסד".



     


זמן קצר לאחר ייסוד צאגו"ח נתעוררו 

לצאגו"ח,  אגו"ח  בין  ומחלוקות  חיכוכים 

הדבר גרם צער רב לכ"ק אד"ש מה"מ - וכך 

כתב מאגרת מתאריך ט' אדר ה'תשי"ב:

"מצטער הנני על העדר הידיעות 

עם  בקשר  אגו"ח  צעירי  מפעולות 

העבר,  שבט  יו"ד  ההילולא  יום 

האלה,  הפורים  ימי  עם  ובקשר 

הלבבות  פירוד  לזה  שגרם  וכנראה 

ועד  אגו"ח  וסתם  הצעירים  שבין 

ובפרט  בינינו!  מרקד  זה  יהי'  מתי 

ענין  על  צועקים  שרבוה"ק  אחרי 

דורות,  וכמה  כמה  זה  בפרט  זה 

והאומנם א"א שיהי' מוח שליט על 

הלב עכ"פ בנוגע להבפו"מ?

אלה  דבריי  אשר  מעצמו  מובן 




"אין רשות 
למי שהוא 

להדביק על 
עניני חב"ד 
יארליק של 

מפלגה איזה 
שתהי' . . 

ובא אני בזה 
גם לאגו"ח, 
מתאים למה 
שקויתי מאז 

שאגו"ח 
תשמור על 

הנקודה 
הכללית 

וחוט השני 
דפעולות 

חב"ד"
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את  לייצג  (א)  אגו"ח:  "מתפקידי 

אנ"ש בענינים שונים . . דהיינו שאינם 

פרטי  לסוג  ולא  פרטי  למוסד  שייכים 

מאנ"ש. (ב) להתאים עבודת המוסדות 

ובלבולים  סכסוכים  למנוע  כדי 

כללי  פיקוח  (ג)  ברעהו.  אחד  בעבודת 

בענינים  להתערב  מבלי  המוסדות,  על 

על  כללי  פיקוח  (ד)  שלהם.  הפנימיים 

על  כמו  אנ"ש,  של  השונים  הסוגים 

צעירי  באגודת  שנתארגנו  הצעירים 

אגודת חסידי חב"ד בפ"ע, וכן איגוד נשי 

. (ה) להיות ער לכל המתרחש   . חב"ד 

הוספת הרבי בכתי"ק בשולי מכתב להנהלת אגו"ח מיום כ"ג סיון ה'תשי"ב:
ו. בטח מקבלים הי"ב אלף ל"י לבנין מהסוכנות. ואתענין לדעת מה עושים בהם. ז. מהו סוף 
דבר מפעל השביעית? ח. הרב גולדמן הציע לייסד בי"ס בפרוזדור ירות"ו. מה נעשה בזה? 

בברכת הצלחה בעבה"ק, (חי"ק)

לכללות  אלא  פרט  אל  לא  מכוונים 

הצעירים ובטח זה שענין זה הולמו 

בהקדם  זה  את  לתקן  ע"ע  יקבל 

היותר אפשרי, ובפרט בימי הפורים 

הוא,  ונהפוך  אתהפכא,  ענין  שזהו 

וכמבואר ג"כ בדא"ח בתו"א ובכמה 

מקומות שזהו ענין אתהפכא חשוכא 

בהתלהבות  ישתמשו  הרי  לנהורא, 

הפירוד  בענין  מקודם  שהיתה 

בעניני  להם  מרתחא  קא  שתהי' 

וימים  פועל  של  ובענינים  התיקון 

אבוא  כמובן  הכרח  מפני  הנה  אלו 

לאגו"ח  בהצעתי  רשמי  במכתב 

כדאי  אבל  התפקידים  חילוק  בענין 

הרחמנות  גדולה  כמה  עד  שיתבוננו 

ניצט  מען  וואס  אויף  ועליהם,  עלי 

"צריכים"  הם  מה  ועל  אויס,  מיך 

לתת הכוחות גשמיים ורוחניים".


ואכן בתאריך כ' אדר ה'תשי"ב, במכתב 

כותב  ולצאגו"ח,  לאגו"ח  שהופנה  רשמי 

הרבי שבלית ברירה עליו להתערב ולעשות 

סדר בדברים:

לקבל  מאד  במאד  "נצטערתי 

מכתביהם, וכן הידיעות ע"י הבאים 

הלבבות  מפירוד  להכא,  מהתם 

"בכמה 
ענינים 
מוכרח 
הדבר, 
ובכמה 

ענינים על 
כל פנים 

טוב הוא, 
שיהי' בא-כח 

אחד לכל 
המוסדות, 

ותפקיד 
זה הוא 

של אגודת 
חב"ד"
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באהקת"ו, לבא בהצעות ולקחת יוזמה 

לפעולות חדשות הדרושות לפי שעה".




"בכמה ענינים מוכרח הדבר, ובכמה 

שיהי'  הוא,  טוב  פנים  כל  על  ענינים 

בא-כח אחד לכל המוסדות, ותפקיד זה 

הוא של אגודת חב"ד".




אגו"ח]  [של  המבקרים  "תפקיד 

היינו  בקורת,  המלה,  כהוראת  הוא, 

המוסדות  הנהלת  עבודת  את  לבקר 

ולהודיע  כאן  עם  ישר  בקישור  ולעמוד 

הנהלת  על  ולכן  בהמוסד.  מהנעשה 

עבודתם,  לפניהם  לתאר  המוסד 

להראותם ספרי החשבונות וכו'".






חב"ד  ישיבת  להקים  ההצעה  על 

עליהם  אלו  כמו  "בענינים  בטברי': 

אשר  חב"ד  אגודת  להנהלת  לפנות 

תל   ,22 פיארברג  (רח'  ת"ו  באה"ק 

ולברר עמהם המצב באשר הוא  אביב) 

שם"



עשרות  עצמם  על  חזרו  אלו  דברים 

עם  האחרונות  בשנים  גם  פעמים, 

קיבלו  מחדש,  אגו"ח  של  ביסוסה 

ומהחיכוכים השונים ששוררים בין      

החברים דאגו"ח וצעירי אגו"ח, ובין 

אגו"ח וצעירי אגו"ח בכללותם, ואף 

שבכל מקום הנה שנואה המחלוקת 

אשר  ישראל,  בארץ  הרי  ביותר 

ביותר,  מקום  לו  יש  זה  ענין  שם 

גלינו  זה  חטא  שמפני  וכמרז"ל 

מארצנו, הרי עאכו"כ שצריכים בזה 

ביותר להמנע ממחלוקת  השתדלות 

זו  קליפה  שתוקף  כיון  ואביזרייהו, 

במקום פרטי, מורה ג"כ על נחיצות 

שבירתה באופן מיוחד במקום פרטי 

זה.

לא  שבאם  אמרתי,  אמור   .  .

בלית  הנה,  זמן,  משך  בזה  אתערב 

ברירה הגיעני ידיעה משמחת, אשר 

הרצוי  באופן  הצדדים  שני  הושוו 

ואגודה  אחד  צד  ויעשו  לשניהם, 

שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  אחת 

רבוה"ק,  נשיאנו  לנו  שגילוהו  כפי 

העת  באה  לא  שעדיין  כנראה  אבל 

לזה, ולכן מוכרחני לבוא במכתב זה, 

ובהצעתי לקמן:

הנה,  מכתבים,  בכמה  כמ"ש  א) 

ומחליש  כדאי,  אין  חוץ,  כלפי 

מחנות,  לשתי  נחלק  אם  כוחותינו 

שני  כוונת  הייתה  אפילו  אם  אף 

אבל  שמים,  לשם  רק  המחנות 

חיכוכים  יש  גיסא,  שלאידך  כיון, 

לחכות  אפשר  ואי  פוסקים,  בלתי 

"תפקיד 
המבקרים 

הוא, 
כהוראת 
המלה, 
בקורת, 

היינו לבקר 
את עבודת 

הנהלת 
המוסדות 

ולעמוד 
בקישור 

ישר עם כאן 
ולהודיע 

מהנעשה 
בהמוסד"
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רבים מענות קודש מכ"ק אד"ש מה"מ 

דוגמאות  כמה  כאן  ונביא  אגו"ח  בענין 

המלמדות על הכלל:

לר' איתן יעקב פיזם מקרית שמואל, 

לנזקקים  לעזרה  אגודה  להקמת  בנוגע 

אגודות  "הקמת  ה'תשמ"ט):  (בשנת 

שייך לאגו"ח באה"ק, ולרבנים פוסקי 

דינים, אזכיר על הציון".

להקים  נחשון  דוד  הרב  הצעת  על 

משיח:  בעניני  שיעסוק  מיוחד  מטה 

אנ"ש  רבני  וועד  לאגו"ח  שייך  "כ"ז 

שבאה"ק אזכיר עה"צ".

בקשר  מיבניאל  פרקש  אריה  לר' 

ע"ד  "א)  שם:  חב"ד  בית  לפתיחת 

פתיחת בית חב"ד: בהתייעצות באגו"ח 

דאה"ק. ב) באם יסכימו - אז הסכמה 

וברכה אזכיר עה"צ".

על הצעה לפתוח משרד פניות לציבור 

פשוט  "בהנ"ל  בירושלים:  לאנ"ש 

עה"צ  אזכיר  אתר  על  לאגו"ח  ששייך 

והזמ"ג".


"מטובם לשלוח בשמי מצה שמורה 

(כמובן מאפיית יד) למר שז"ר שי', מר 

ואם  שי',  קורן  יצחק  מר  שי'  סירקוס 

לפרט  מטובם  למי,  עוד  לשלוח  יציעו 

הצעתם".



ובקשתי,  הצעתי  מכבר  "זה 

שיתענינו להפגש עם אלו שביקרו אותי 

כמה  שיש  כיון  בארצוה"ב,  בהיותם 

ענינים שהנ"ל הבטיחו".



יעשו  הצדדים  ששני  עד  בהעבודה, 

הנה  ביניהם,  וישלימו  תשובה, 

האגודות  של  השם  שיהי'  הצעתי 

חב"ד  חסידי  אגודת  היינו  אחד, 

ובשורה  ת"ו  הקדושה  בארצנו 

שתחת זו צעירי אגודת חסידי חב"ד 

בארצנו הקדושה ת"ו".




כותב  תקופה,  מאותה  אחרת  באגרת 

הרבי קטע חריף ומרטיט על הצער והעגמת 

נפש מהסכסוכים הנ"ל:

הפאליטיקע  והותר  די  "כבר 

שישנה עד עתה. וההוספה בזה, אך 

על העגמ"נ  וכו'  וצער  לרבות עגמ"נ 

והצער שישנם הן מבית והן מבחוץ. 

יתודע  לא  שעכ"פ  מהשי"ת  ויה"ר 

ע"ד  חב"ד  של  אמות  לד'  מבחוץ 

והפאליטיקע  התמידים  החכוכים 

עוד  וגדלה  והנולדת  פוסקת  הבלתי 

מזמן לזמן. וגדול העגמ"נ מלהאריך 

בזה עוד יותר.

גם  שיברך  מהשי"ת  ויה"ר 

רעים,  ובאהבת  בשלום  גבולנו  את 

בארוכה  החלצו  במאמר  וכמבואר 

עד"ז".

"זה מכבר 
הצעתי 

ובקשתי, 
שיתענינו 

להפגש עם 
אלו שביקרו 

אותי בהיותם 
בארצוה"ב, 

כיון שיש 
כמה ענינים 

שהנ"ל 
הבטיחו"
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באגרות אחרות מבקש הרבי מחברי 

ונכבדים,  רבנים  אצל  לבקר  אגו"ח 

העתק  "מוסג"פ  את  לבקר  לדוגמא 

מוה"ר  וכו'  להרה"צ  שכתבתי  מכתבי 

ישראל אביחצירא שליט"א (לוד) ובאם 

לא לטרחה יחשב, הנה בקשתי, שכת"ר 

יצרף אליו עוד אחד או שנים ויבקרו את 

ויאמרו לו שע"פ בקשתי  הנ"ל בביתו, 

עושים זאת להבעת כבוד".






מה שכתבתי מכבר בשאלת מצב בתי 

ומהנעשה  ת"ו  באה"ק  חב"ד  כנסיות 

אתם. ועד עתה לא קיבלתי מענה . . ועל 

של עתה באתי, אשר אם כבר יש אצלם 

מועד,  בעוד  להודיע  כדאי  בזה  ידיעות 

כיון שזה נוגע בפרט לי"ב תמוז הבע"ל 

העיקרית,  השאלה  על  נוסף  והוא   .  .

דבתכ"נ  צורתם  על  לשמור  שמוכרח 

להוסיף השפעתם  היינו  ולפתחם,  אלו 

מתפללי  בתי  על  וגם  הסביבה  על 

זה  תלוי  גדולה  שבמדה  הכנסת,  בית 

בהנהלת הבית הכנסת והרב או המגיד 

שיעור שלהם. ולכן עם הידיעה כללית 

צריך להיות ג"כ ידיעה במהות אנשים 

הנ"ל.




"כדאי הי' לדעת המצב עתה, היינו 

וכן  חב"ד  כנסיות  בתי  ישנם  איפוא 

רבנים ושו"בים חב"ד - כדי לעמוד על 

המשמר שלא יופחת מספרם, ואדרבה. 

ישנם  שם  חדשים,  ישוב  בנקודות  וכן 

על  להשתדל  וחב"ד,  מאנ"ש  עסקנים 

ידם למצוא שם ענינים פרנסה בשביל 

במשרות  ובפרט  אנ"ש,  גזע  או  אנ"ש, 

במובנים  לבעליהם  השפעה  הנותנות 

רוחניים".




אלי  כתב  שאודותה  מקוה  "ישנה 

הרה"ח דאברוסקין שי' מחיפה וכותב 

דורש  והתקון  בהצעתם,  אלי  שפונה 

סכום של ק"ן לא"י לפ"ע, וא"כ לדעתי 

גם זה נכון. וע"פ הנ"ל שיהי' כדרישת 

תקנת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע".




"נהניתי מקטע דהמודיע והקול, בו 

נדפסו במרוכז מוסדות חב"ד"






עדן  שזה  אעורר,  זו  "בהזדמנות 

ועדנים שלא היתה אסיפת ועד הפועל 

חיים  של  סימן  מראה  אגו"ח  ושאין 

וחוששני  עצמה,  של  ביוזמה  ופעולה 

לאמר שעוד מעט ויהי' שלש שני חזקה 

בהנהגה כזו".



"כדאי הי' 
לדעת המצב 

עתה, היינו 
איפוא ישנם 
בתי כנסיות 

חב"ד וכן 
רבנים 

ושו"בים 
חב"ד - כדי 

לעמוד על 
המשמר 

שלא יופחת 
מספרם, 
ואדרבה"
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"הנני מאשר קבלת מכתביהם מכ"ד 

סיון, ח' תמוז, שני מכתבים מט"ז תמוז 

ופרטי-כל מהאסיפות דיו"ד וי"ג תמוז. 

מהאסיפות  הפ"כלים  שאין  ולפלא 

האחרות שלפי התכנית, הרי בכל שבוע 

צריכה להיות אסיפה, ואולי נפסק סדר 

זה מפני הקיץ . .".



<


הגהת כ"ק אד"ש מה"מ על סיום מכתב להנהלת אגו"ח

מיום כ"ד סיון ה'תשי"א. בסופו הוסיף:
"כותבים במכתבם אשר שנים שלשה חברים אינם פעילים,

ונא להודיעני מי הם ומאיזה סיבה".
ובתוך המכתב הוסיף הרבי בכתי"ק:

ולהעיר מהשם "אגודת" הנבחר מנשיאנו עפמש"כ בלקו"ת ד"ה כי ההרים ימושו ספ”ג. 
ומד”ה ולקחתם אגודת אזוב להצ”צ (נמצא בדפוס).
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1. שם האגודה: אגודת חסידי חב"ד 

באה"ק.

2. מטרות האגודה:

ללימוד  שיעורים  ולסדר  לכונן  א) 

בחוגי  בין  (החב"דית)  החסידות  תורת 

חובבים  בעבור  ובין  האגודה  חברי 

קבוצות  לארגן  זו.  בתורה  ומתענינים 

ישראל  ארץ  בערי  כאלה  לומדים 

ומקומות- מועדונים  לכונן  ומושבותי', 

לספק  כנ"ל,  לימודים  לשם  ועד 

משרות  כן  וכמו  ומורים  מדריכים 

ללימוד והוראה.

ב) לפתח בין חברי האגודה יחס חברי 

החסידות  תורת  יסוד  שעל  לרעהו  איש 

והסברות  דיעות,  מסיבות,  לסדר 

פומביות ולהוציא כתבי עת או חוברות 

או לנקוט בכל אמצעי תעמולה ופרסום 

לתורת  הבריות  לב  את  לקרב  כדי 

החסידות ולימודה.

ג) לייסד בתי עקד או ספריות לכינוס 

כל ספרים וחיבורים על תורת החסידות, 

ברבים  ולהביא  ומקורותיה  תולדותיה, 

את תורת החסידות.

ד) לטפל בסידור העולים של חסידי 

דירות  להשיג  ישראל.  למדינת  חב"ד 

בשבילם, לסדר מקור לפרנסה בשבילם, 

לפי  ילדיהם  של  החינוך  לסידור  לדאוג 

רוח חסידות חב"ד.

מדינת  שלטונות  אצל  להשתדל  ה) 

בשביל  לתקציב  הקרנות  ואצל  ישראל 

הבאים שטח קרקע מתאים כדי ליישב 

את כולם ביחד.

ו) להשתדל אצל השלטונות והקרנות 

משקים  לסידור  מיוחד  סכום  להקציב 

ובתי חרושת בשביל העולים הנ"ל.

אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  לסדר  ז) 

בניו  הנמצא  מליובאוויטש  שליט"א 

יורק מגבית מיוחדת לכיסוי מה שיחסר 

להשלמת התקציב הנחוץ למטרות הנ"ל 

מהתקציבים של המוסדות בארץ.

ח) האגודה מקבלת על עצמה הפיקוח 

על כל מוסדות חב"ד הנמצאים במדינת 

ישראל כמו הישיבות, הכולל וכדומה.

או  בתים  או  דירות  לרכוש  ט) 

קרקעות או כל נכסי דלא ניידא וניידא, 

מתנה,  חכירה,  חליפין,  קניה,  ידי  על 

ירושה, או בכל דרך אחרת בין בתמורה 

שם  על  ולרשום  תמורה  ללא  ובין 
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האגודה במשרד ספרי האחוזה, ולבנות 

הקרקע  על  בנינים  או  בנין  ולהקים 

לצרוך השכרה, ולמכרם, ולתתם במתנה 

לחברי האגודה, לתלמידי חכמים, לבני 

ישיבות עניים, ליהודים חרדים אחרים, 

בין  אחרת  דרך  בכל  להעבירם  או 

בתמורה ובין ללא תמורה, בין בשלמות 

במשרדי  לרשום  חלקים,  בחלקים  או 

מכר,  שטרי  על  ולחתום  האחוזה  ספרי 

שטרי חכירה, שטרי בטול חכירה, שטרי 

ובדרך  משכנתא  פדיון  שטרי  משכנתא, 

כלל לעשות בכל קרקע, בנין, נכס אחר 

תמצא  שהאגודה  כפי  האגודה  מנכסי 

לנכון מזמן לזמן.

האגודה  לצרכי  בהתאם  י) 

ולמטרותיה האגודה רשאית ללוות כח 

נכסים  ולשעבד  כספים  ולהלוות  אדם 

שלה בגין ההלואות וכן לכל צורך שהוא 

מגופים  ושעבודים  משכונות  לקבל 

ולערוב  פרטיים  ואנשים  צבוריים 

הן  שהיא  התחייבות  ולכל  להלוואות 

למטרות של  והן  עבור מטרות האגודה 

למטרות  דומות  שמטרותיהם  אגודות 

האגודה.

על  הכללי  בחשב  חשבון  לפתוח  יא) 

שמנו "אגודת חסידי חב"ד".

חבריה  את  תארגן  האגודה  יב) 

לביקורים אצל האדמו"ר מליובאוויטש 

יורק, בכל דרך חוקית שהיא, אם  בניו 

או טיסות קבוצתיות  ע"י טיסות שכר, 

חברות  עם  שונות  בהתקשרויות  או 

לאפשר  שונים  סוכנים  עם  או  תעופה 

האדמו"ר  אצל  לבקר  האגודה  לחברי 

מליובאוויטש. כן תוכל האגודה להוזיל 

ע"י  החברים  עבור  הכרטיסים  מחירי 

וכל  אלו,  במחירים  היא,  השתתפותה 

זה בהתאם לתקנון הקיים מכבר.

3) חברות: כל יהודי תושב א"י יכול 

להיות חבר האגודה אם מלאו לו עשרים 

באחת  הוא  הקבוע  מושבו  ואם  שנה 

מערי ארץ ישראל או מושבותיה.

מבן  יהודי  כל  חברים:  קבלת   (4

המגיש  א"י  תושב  ומעלה  שנה  עשרים 

באגודה  חבר  בתור  להתקבל  בקשה 

אחרי  למלא  התחייבות  על  והחותם 

תקנות האגודה והחלטותיה באספותיה 

חבר  בתור  להתקבל  יוכל  הכלליות 

באישור ההנהלה של האגודה, ההנהלה 

והחלטתה  זו  בקשה  לדחות  רשאית 

היא סופית אין ההנהלה מחוייבת לתת 

המבקש  את  לקבל  לסירובה  נימוקים 

לחבר באגודה.

החברות  החברות:  הפסקת   (5

יציאה  ע"י   (2 החבר.  ע"י   (1 נפסקת 

 3 החבר  של  בכתב  מוקדמת  בהודעה 

החבר  הוצאת  ע"י   (3 למפרע.  חדשים 

מהאגודה לפי החלטת האסיפה הכללית 

לפי המלצה קודמת של ההנהלה.

6) הנהלת האגודה: האגודה מתנהלת 

של  הכללית  והאסיפה  ההנהלה  ע"י 

החברים.

את  בתוכם  בוחרים  הועד  חברי   (7

ומזכירה.  גזברה  את  האגודה  יו"ר 

חתימת  עם  יחד  ההנהלה  יו"ר  חתימת 

את  מחייבים  הגזבר  או  המזכיר 

האגודה.

החותמים הנ"ל בשם האגודה רשאים 

לפעול  חוץ  כלפי  האגודה  את  לייצג  גם 

או  מקומיים  שלטונות  כל  כלפי  בשמה 

מרכזיים ובבתי הערכאות.

עד כאן חלקו הראשון בלבד של התקנון. >

האגודה 
תארגן את 

חבריה 
לביקורים 

אצל 
האדמו"ר 

מליובאוויטש 
בניו יורק, 
בכל דרך 

חוקית שהיא, 
אם ע"י 

טיסות שכר, 
או טיסות 
קבוצתיות
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את ההצעה לייסד את אגודת חסידי 

קודש  באגרת  מוצאים  באה"ק  חב"ד 

י"ט  מיום  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

במאד  הדבר  "נחוץ  ה'תש"א:  תמוז 

לסדר אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו, 

ידידינו  את  לעורר  עיקרית  במטרה 

אנ"ש ותל' התמימים וישיבת צמח צדק 

וקיבוץ,  מושבה  עיר  בכל  אמת  ותורת 

מקום  בכל  ברבים  דא"ח  לימוד  לסדר 

בהלימוד,  להשתתף  הבאים  מצב  לפי 

ולקבוע זמנים להתועד לשוחח ביניהם 

בעניני חסידות ואהבת ריעים".

בהמשך האגרת ממנה כ"ק אדמו"ר 

דב  שאול  הרבנים:  את  נ"ע  מוהריי"צ 

יוסף  וחיים  גורארי'  משה  זיסלין, 

המייסד  ועד  חברי  להיות  ראזענבלום 

ומושבה  עיר  בכל  חב"ד  חסידי  אגודת 

וקיבוץ באה"ק.

חב"ד"  אגודת  "צעירי  הקמת   עם 

בשנת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ע"י  באה"ק 

תשי"א כמחלקה לצעירים תחת אגו"ח, 

כמה  קודש,  האגרות  בסדרת  מוצאים 

הרבי  מחלק  בהם  מכתבים  וכמה 

וצאגו"ח,  אגו"ח  של  עבודתם  את 

והפצת  המעיינות  בהפצת  כשהעבודה 

צאגו"ח,  לידי  בעיקר  עוברת  היהדות 

והדאגה למוסדות, לביסוסם, לייצוגם, 

בתי  הקהילות,  על  האחריות  וכן 

צרכי  ושאר  לאנ"ש,  משרות  הכנסת, 

אנ"ש והנהגתם מופקדים בידי אגו"ח.

המרכזי  לארגון  הייתה  אגו"ח  אכן 

כשלזכותה  באה"ק,  חב"ד  חסידי  של 

נזקפות פעולות רבות, ביניהן - איתורם 

מושבותיהם  במקומות  אנ"ש  של 

להם  לספק  במטרה  הארץ,  רחבי  בכל 

בדרכי  לחיות  מנת  על  המצטרך  את 

החסידות, לפתח את שיעורי החסידות 

וההתוועדויות ביומא דפגרא בכל מקום 

ומקום, לקחת אחריות על תפקודם של 

המתאימות  למשרות  לדאוג  המוסדות, 

לאנ"ש בפרט בתחומי הרבנות והשו"ב, 

ועוד ועוד. וכפי שנראה הדבר גם באגרות 

באותה  הרבי  ששלח  הרבות  הקודש 

תקופה להנהלת אגו"ח (שתמצית קצרה 

מהן נדפסה בתחילת חוברת זו).
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במפתיע  הרבי  הורה  תשמ"ה  בשנת 

"בית  שיקרא  בית  חב"ד  בכפר  לבנות 

יצחק  יוסף  אהלי  חב"ד  חסידי  אגודת 

שיהי'  ביקש  ובהמשך  ליובאוויטש", 

בניו-  770  - אגו"ח  בית  של  העתק  זה 

הרבי  העביר  הבני'  הוראות  את  יורק. 

לאגו"ח באה"ק וכן את הכסף לבנייתו 

אגו"ח,  של  הבנק  לחשבון  הרבי  העביר 

וולף  אפרים  הרב  אז  עמד  שבראשה 

ע"ה. האחראים בפועל על הבני' היו ועד 

הושלמה  הבית  של  ובנייתו  חב"ד,  כפר 

חגיגת  נערכה  אז  תשמ"ו,  תמוז  בט"ו 

חנוכת הבית גדולה.

עשרות  בבנין  ביקרו  הקמתו  מאז 

אלפי מבקרים מאה"ק ומרחבי העולם 

שבאו ללמוד על הרבי מה"מ ועל תנועת 

לצד  ורמטכ"לים  ממשלה  שרי  חב"ד. 

תלמידי  גן,  וילדי  ספר  בתי  תלמידי 

ישיבות לצד גימלאים וקבוצות עובדים 

הקדושה  מן  לחוש  מגיעים  כולם   -

שבביתו של הרבי בכפר של הרבי.

במשך השנים נערכו בבנין 770 מאות 

השתתפו  בהם  פעילות  התוועדויות 

אה"ק.  רחבי  מכל  ומקורבים  אנ"ש 

כמו-כן נוהגים רבים מאנ"ש לערוך את 

המרתף  בקומת  במקום.  שמחותיהם 

מרווח  ואירועים  שמחות  אולם  שוכן 

נערכו  ובעבר  מקומות  כ-300  שמכיל 

משתתפים  רבי  וכנסים  התוועדויות  בו 

זמני  באופן  המקום  משמש  (כיום 

למחסן ספרי קה"ת).

כבוד  לה  שוכנת  השלישית  בקומה 

ע"פ הוראת כ"ק אד"ש מה"מ "ספריית 

אלפי  המכילה  חב"ד"  חסידי  אגודת 

לציבור  מרווח  מקום  ובה  קודש,  ספרי 

המבקרים ופינות לימוד רבות, וכן חדר 

מיוחד לצפי' בקלטות וידאו של הרבי.




בשנת ה'תש"נ, הורה הרבי לועד רבני 

חב"ד להעמיד מחדש את ארגון אגודת 

חסידי חב"ד באה"ק.

חברי ההנהלה בחרו את הרב שלמה 

היושב-ראש,  לתפקיד  מיידנצ'יק 

לאחרי שזכה לקבל את ברכתו ועידודו 

הצטרפותו  על  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של 

מימין: בית אגו"ח
- 770 שבכפ"ח

משמאל:
הרב גלוכובסקי 

בהתוועדות יו"ד 
שבט תשנ"ה 

באולם האירועים 
שבקומת המרתף
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ועד  והולך  דמוסיף  "ובאופן  לאגו"ח: 

וכו' אזכיר על הציון", כמו  שלא בערך 

כן זכו חברים נוספים להסכמה וברכה 

על התמנותם לאגו"ח.

עם תחילת פעולתה של אגו"ח לאחר 

מאנ"ש  רבים  קיבלו  מחדש,  ביסוסה 

מהרבי  מענות  מאות  ואולי  עשרות 

בנושא  הכרעה  כל  להביא  הצורך  על 

חברי  בפני  באה"ק  חב"דית  עסקנות 

של  קליטתם  על  מדובר  אם  אגו"ח. 

העולים מרוסי' למוסדות חב"ד, הכרעה 

מוסדות,  או  קהילות  בין  ודברים  בדין 

אישור לגופים שונים לפעול בשם חב"ד, 

אנ"ש  שהגישו  והצעה  רעיון  כל  או 

תוקף  הרבי  הוסיף  ואילך  מכאן  וכדו'. 

במעמדה של אגו"ח כמוסד האחראי על 

הנהגת החסידים בארץ.

נמסרו  ה'תש"נ  תמוז  חודש  בסוף 

לידי  אגו"ח  של  והחותמות  הבלנקים 

הר"ש מיידנצ'יק בהוראת כ"ק אדמו"ר 

התקיימה  אח"כ  קצר  זמן  מה"מ. 

אגו"ח  בבית  הראשונה  אגו"ח  ישיבת 

- 770 שבכפר חב"ד, לאחרי שיו"ר ועד 

הכפר דאז מסר את מפתחות הבנין לידי 

הר"ש מיידנצ'יק בהוראת כ"ק אד"ש.


הנהלת  הוטלה  דרכה  בתחילת  כבר 

אגו"ח החדשה אל מבצע העלי' ההמוני 

מרחבי  חדשים  עולים  אלפי  מאות  של 

עלי'  מטיל  כשהרבי  המועצות,  ברית 

לדאוג לקליטתם הרוחנית של העולים, 

לחיי  הנוגע  בכל  שממה  ממדבר  שבאו 

תורה ומצוות.

אגו"ח הקימה אגף מיוחד שיתעסק 

פעילים  מגייסת  כשהיא  העולים  עם 

וניגשו  מתניהם  ששינסו  מתאימים 

ישר לעבודה. כך לדוגמא ארגנה אגו"ח 

לקראת חג הפסח ה'תשנ"ב סמינר גדול 

לעולים ללימוד הל' הפסח, ובל"ג בעומר 

אותה שנה נערך כינוס ענק ברחבת בית 

מאלף  יותר  בהשתתפות   770  - אגו"ח 

שהותיר  מרשים  כינוס  חדשים,  עולים 

הדים רבים.

היתה  במיוחד  מוצלחת  פעילות 

במבצע הרישום של ילדי עולים חדשים 

הארץ,  רחבי  בכל  חב"ד  ספר  לבתי 

במהלכו נרשמו ילדים רבים לבתי ספר 

חב"ד.

לעסוק  אגו"ח  אנשי  החלו  בבד  בד 

     

מימין: כינוס ל"ג 
בעומר תשנ"ב 
לעולים חדשים 

ברחבת בית 
אגו"ח - 770

משמאל: הרב 
של כפר חב"ד 

נואם לפני ציבור 
העולים
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פרוייקט  כמו  הכלליים  חב"ד  בעניני 

שועפט  ברכס  חב"ד  שכונת  הקמת 

קדמו  שלהקמתה  באה"ק,  אגו"ח  ע"י 

האישורים  להשגת  רבות  התרוצצויות 

השונים,  התהליכים  וזירוז  הדרושים 

של  בהקמתה  הסתיים  המבצע  וב"ה 

שכונה מפוארת בעיה"ק ירושלים.

בשנת ה'תנש"א נוספו חברים חדשים 

האסיפות  מתקיימות  ומעתה  לאגו"ח, 

מרבני  נציג  בהשתתפות  לחודש  אחת 

שלמה  הרב  הם:  כשהחברים  חב"ד, 

ויבלחט"א  יו"ר,   - ע"ה  מיידנצ'יק 

משה  אהרונוב,  יצחק  יוסף  הרבנים: 

מרדכי  גולדברג,  יצחק  אשכנזי, 

אבא  דוד  גרייזמן,  שמואל  גורודצקי, 

יוזביץ',  יהושע  חפר,  שמואל  זלמנוב, 

יעקב ליברמן וזושא פויזנר.


מעניני' העיקריים של אגו"ח - הקשר 

המוסדות  ולמנהלי  למוסדות  והסיוע 

(כמובא באגרות הק').

רבות  אגו"ח  סייעה  השנים  משך 

חב"ד  מוסדות  ולבניית  להתפתחות 

לבני'  בין אם בהקצאת קרקע  באה"ק, 

ובין אם בגיוס תרומות לבני' עצמה.

מדי זמן ערכה אגו"ח כינוס למנהלי 

פעם  כשבכל  חב"ד,  ובתי  המוסדות 

את  לפתח  אפשרויות  על  דגש  הושם 

הוצעו  ואף  ויותר,  יותר  המוסדות 

להתייעלות  קורסים  מגוון  למנהלים 

בסיוע  נמוכה  בעלות  המוסד  בניהול 

אגו"ח.

בשנת תשנ"ג הדפיסה אגו"ח חוברת 

מיוחדת בה רוכזו מוסדות וארגוני חב"ד 

הרמטכ"ל אמנון 
ליפקין שחק 

בביקור בבית 
אגו"ח - 770

תמונה נדירה מישיבה של כמה מחברי אגו"ח בשנותי' הראשונות בחג הסוכות
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מופיעים  מוסד  כל  כשלצד  באה"ק, 

לעזר  חוברת שהיתה  העדכניים,  פרטיו 

רב לכלל אנ"ש. על דבר דומה לזה כותב 

הרבי לאגו"ח (אג"ק ח"י ע' יב) כי היתה 

לו הנאה מכך.


מתאים להוראת הרבי (נעתקה לעיל 

על  תשמור  "שאגו"ח  האג"ק)  במדור 

דפעולות  השני  וחוט  הכללית  הנקודה 

אותה  המסלה  מן  יסורו  שלא  חב"ד, 

שלא  ועאכו"כ  נשיאינו,  רבוה"ק  סללו 

עמדה   - מזה"  הפכים  ענינים  יעשו 

נסיונות  למנוע  המשמר  על  אגו"ח 

שונים להזדהות עם תנועות או אישים 

פוליטיים.

מימין: הרב 
מיידנצ'יק עם 
אחד המרצים 
בפתח 770

משמאל: עשרות 
ממנהלי מוסדות 
חב"ד בכינוס 
שקיימה אגו"ח 
ב-770 במעמד 
בכירים ממשרדי 
הממשלה

     

דו"ח לרבי מכינוס מנהלי מוסדות שערכה אגו"ח
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בעת הצורך אף יצאה אגו"ח בפרסום 

כי  להבהיר  הכתובה  בעתונות  רשמי 

ואינה  על-פוליטית  הינה  חב"ד  תנועת 

מעורבת בבחירות בשום דרך שהיא.


משיח"  "מטה  הוקם  תשנ"ז  בשנת 

באה"ק,  חב"ד  חסידי  אגודת  שע"י 

מה"מ  אד"ש  כ"ק  למענה  מתאים 

שייכים  משיח  שעניני  ה'תנש"א  בשנת 

כל  לאחד את   - לאגו"ח. מטרת המטה 

בנושא  וארגונים  יחידים  של  הפעולות 

משיח וגאולה, ולהוות גוף מרכזי שירכז 

את כל הפעולות הללו. 

מספר  המטה  פעל  הקמתו  מאז 

וגאולה  משיח  בעניני  חשובות  פעולות 

העיקריות  זה,  בנושא  אנ"ש  ואיחוד 

לקבלת  ארציים  כנסים  ארגון  שבהן: 

ברחבי  משיח  שבתות  משיח,  פני 

פרסום  מבצעי  אנ"ש,  למשפחות  הארץ 

שונים לבשורת הגאולה, הו"ל של עלון 

מודעה שפורסמה בעתונות ע"י אגו"ח"הגאולה מעניין ועכשוי" ועוד רבות.

"יחי המלך" - במסגרת אגו"חנשיא וחסיד" - י"ל מטעם אגו"ח
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בשנת תשנ"ט היתה תנופה מיוחדת 

אגו"ח,  ע"י  ההוצאה-לאור  בתחום 

והגאולה"  "התקופה  כשהספרים 

אגו"ח  ע"י  לאור  יצאו  וחסיד"  ו"נשיא 

החשוב  הקונטרס  נוסף  ולהם  באה"ק, 

לצאת  החל  אז  שמני  המלך"  "יחי 

שבוע  ומדי  באה"ק,  אגו"ח  במסגרת 

בכחמשת  העולם  ברחבי  מופץ  בשבוע 

אלפי עותקים (!).

"אוצרו  מכון  הוקם  שנה  באותה 
חב"ד  חסידי  אגודת  שעל-יד  משיח"  של 
שרון,  גדעון  ר'  של  בהנהלתו  באה"ק 
מלך  הרבי  של  תורתו  הפצת  שמטרתו 

בשלהי  האינטרנט.  רשת  מעל  המשיח 
רשמי  אינטרנט  אתר  הושק  שנה  אותה 
"אוצר-770"   - מסוגו  ראשון   - ומכובד 
ובו ניתן לצפות ולהוריד את רוב מאמריו 
ושיחותיו הק' של הרבי מלך המשיח. מרכז 
המכון שוכן בבית אגו"ח 770 שבכפר חב"ד 
גם  מהוה  והוא  אגו"ח  למשרדי  בסמוך 
אתר תיירותי למבקרים הרבים שפוקדים 

את המקום


בהתפתחותה  חשוב  דרך  ציון 

הענק  האחדות  כינוס  הי'  אגו"ח  של 

אגו"ח  בית  ברחבת  האגודה  שערכה 

ה'תש"ס  השבועות  חג  לקראת   770  -

מתאים  "מתאחדים",  הכותרת  תחת 

להוראת הרבי לארגן כינוס גדול כהכנה 

לקבלת התורה.

מכל רחבי הארץ נהרו אלפים מאנ"ש 

     

קהל האלפים כפי שנצפה מבית אגו"ח - 770

משמאל: טקס 
השקת האתר 
“אוצר - 770” 
בבית אגו”ח 
770 שבכפ”ח. 
יושבים: הרב 
שלמה קליש 
מהנהלת המכון, 
הרב שלמה 
מיידנצ’יק והרב 
גדעון שרון
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חב"ד,  רבני  לצד  במעמד  חלק  ליטול 

רבני  ציבור,  אישי  משפיעים,  שלוחים, 

אחדות  הוא  העיקרי  כשהמסר  ערים, 

עבודת  והמשך  הזו,  בעת  החסידים 

הגאולה  בשורת  פרסום  של  הקודש 

והגואל בכל היכולת.

באגו"ח  הוקמה  תשס"א  בשנת 

זושא  הרב  בראשות  חינוך"  "וועדת 

להורים  לסייע  שתפקידה  פויזנר, 

במטרה  חינוך  של  בענינים  ולמוסדות 

לשפר את מצב החינוך בחב"ד. בתחילת 

פעילותה סיירו חברי הוועדה במוסדות 

חב"ד רבים, ובעת הצורך יצאו בקריאה 

הפרק.  שעל  בנושאים  למוסדות  כללית 

את  הוועדה  הרחיבה  הבאות  בשנים 

פעולתה וארגנה ערבי עיון רבים לאנ"ש 

טובי  נאמו  בהם  הארץ  רחבי  בכל 

המרצים החב"דיים.




בקיץ של שנת תשס"א נוספו ארבעה 

רבני  עם  אחת  בעצה  לאגו"ח,  חברים 

בימת הכבוד בכינוס האחדות שקיימה אגו"ח

פרוטוקול ישיבת אגו"ח בה התקבלו ארבעה חברים חדשים 
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החברים  לצד  פועלים  כשהם  חב"ד, 

הותיקים מתוך מסירות ונאמנות למען 

רבות  תרמה  החברים  הוספת  אנ"ש. 

לתפקודה הסדיר של אגו"ח, האסיפות 

סדיר  באופן  להתקיים  חזרו  החדשיות 

גם  וכך  הדין,  בית  נציג  בהשתתפות 

פעילות אגו"ח התגברה בתנופה.

בשלוש השנים האחרונות מתקיימות 

תמידין  כלליות,  חודשיות  אסיפות 

החברים  משתתפים  ובהן  כסדרן, 

אגו"ח:  בעבודת  פעיל  חלק  הנוטלים 

יו"ר,   - ע"ה  מיידנצ'יק  שלמה  הרב 

הרבנים:  ההנהלה  חברי   - ויבלחט"א 

שמואל  גינזבורג,  יוסף  אשכנזי,  משה 

נתן  ווילשאנסקי,  יצחק  יוסף  גרייזמן, 

פויזנר  זושא  זלמנוב,  אבא  דוד  וולף, 

מעשה  ואנשי  חסידים  רסקין,  ושלמה 

וההתקשרות  ליובאוויטש  שכבוד 

בדיוניהם  אותם  מובילים  לרבי 

ובהחלטותיהם. 

חשיבות  מייחס  הרבי  כי  לציין  יש 

באסיפות,  הסדירה  להשתתפות  רבה 

וכפי שביקש במכתבו לאגו"ח מיום כ"ד 

סיון ה'תיש"א (צילום ממנו הובא לעיל 

במדור האג"ק עמ' 11) להודיעו מי הם 

ומהי  באגו"ח  פעילים  שאינם  החברים 

הסיבה לכך.




אשתקד פרסה אגו"ח את חסותה על 

"איגוד  השלישי".  המשפיעים  "כינוס 

ע"י  תשמ"ז  בשנת  הוקם  המשפיעים" 

שמואל גרייזמן שי' וזכה לעידודו  הרב 

האיגוד  של  מגמתו  ע"כ.  הרבי  של 

- לחזק את תקנתו הק' של הרבי שלכל 

בית כנסת וכו' יהי' משפיע.

לאחר תקופה ארוכה שבה לא נתכנסו 

המשפיעים יחד, כינס הרב גרייזמן את 

בחודש  השלישי"  המשפיעים  "כינוס 

 770  - אגו"ח  בבית  אשתקד  טבת 

שהגיעו  המשפיעים  עשרות  שבכפ"ח. 

פעולה  דרכי  העלו  אה"ק  רחבי  מכל 

על  ולקחו  העבודה,  להצלחת  שונות 

החלטות  של  ארוכה  רשימה  עצמם 

אנ"ש  על  ההשפעה  בהגברת  מעשיות 

בנושאים חשובים. >

     

יו"ר איגוד 
המשפיעים הרב 
שמואל גרייזמאן 
נואם בכינוס

הרב יוסף יצחק הרב משה אשכנזי
ווישאנסקי
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בניהולו  באגו"ח,  החינוך  מחלקת 

זושא פויזנר, עוסקת כל ימות  של הרב 

ולשפר  לשכלל  דרכים  במציאת  השנה 

אנ"ש  במוסדות  החינוך  מצב  את 

ר'  מבקר  תפקידו,  במסגרת  באה"ק. 

זושא במוסדות החינוך, ומייעץ בענייני 

החינוך השונים שעל הפרק. 

חמשה  נערכו  אשתקד,  הקיץ  בימי 

"הורים  בנושא  מרתקים  עיון  ימי 



.




חלק מהקהל הרב ביום העיון בכפר חב"ד
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הילדים  לחינוך  הדרכים   - כמחנכים" 

על טהרת הקודש בדרך החסידות, על-

ידי אגף החינוך של אגודת חסידי חב"ד 

באה"ק.

על אף שזו הפעם הראשונה שאגו"ח 

באה"ק מארגנת כנסים בסדר גודל כזה, 

ההצלחה היתה למעלה מהמשוער:

את  גדשו  חסידים  מאלף  למעלה 

חב"ד,  בכפר  חב"ד  כנסת  בתי  אולמות 

אתא  בקרית  בצפת,  חב"ד,  הר  בנחלת 

בדרכים  לדון  מנת  על  ובירושלים, 

החסידי,  החינוך  את  ולשפר  להוסיף 

וזאת בעידודם ובברכתם של רבני חב"ד, 

שחלקם אף נשאו דברים בכינוסים.

לימי  שגובשה  המיוחדת  התוכנית 

העומדים  נושאים  מגוון  עם  העיון 

בנפשו של כל הורה - משכה קהל עצום 

של הורים מאנ"ש הצמאים לשמוע את 

והחסידות  הרבי  של  החינוכית  דרכו 

את  עליהם  להקל  ובכך  החינוך  בנושא 

חינוך  עם  היום-יומית  ההתמודדות 

הילדים.

לשיפור  רבה  תרומה  תרמו  הכנסים 

ובמוסדות,  אנ"ש  בבתי  החינוך 

ומשתתפים רבים פנו למארגנים בבקשה 

להמשיך בעריכת כנסים כגון אלו.

בימי  חלק  שנטלו  המרצים  בין 

מנחם  הרב  את  מוצאים  אנו  העיון 

יצחק  יוסף  הרב  גלוכובסקי,  מענדל 

ווילשאנסקי, הרב שמואל גרייזמן, הרב 

שלמה  חיים  הרב  דרוקמן,  מאיר  דוד 

יוסף  שלמה רסקין, הרב  דיסקין, הרב 

גינזבורג, הרב מרדכי רוטנשטיין, הרב 

זלמן נוטיק והרב חיים אשכנזי - מגוון 

רחב של רבנים, משפיעים ואנשי חינוך 

שהפיחו  הארץ,  רחבי  מכל  מקצועיים, 

רוח מרעננת בקרב קהל ההורים שגדש 

את האולמות.

גולת הכותרת של ימי העיון היו ללא 

מימין: חלק 
מהקהל שגדש 
את ביהכ"נ 
המרכזי בנחלת 
הר חב"ד

משמאל: הרב 
יגאל פיזם נואם 
ביום העיון בקרית 
אתא. לצדו: הרב 
יוסף פיזם,
הרב דוד מאיר 
דרוקמן והרב 
חיים שלמה 
דיסקין

     

הרב זושא פויזנר 
נואם ביום עיון

הרב יוסף יצחק 
יעקבסאהן נואם 

ביום העיון בירושלים
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הרב  הכבוד  אורח  של  הרצאותיו  ספק 

יוסף יצחק יעקבסאהן - משפיע בישיבת 

שהובא  הייטס,  בקראון  תורה'  'חובבי 

במיוחד לימי העיון כדי לשאת בהם את 

הנאום המרכזי. הרב יעקבסאהן ריתק 

המאלפות,  בהרצאותיו  הנוכחים  את 

העיון  בימי  כי  העובדה  כך  על  ותעיד 

ובימים שאח"כ הגיעו פניות רבות מאוד 

הרב  של  מהרצאותיו  קלטות  להזמנת 

יעקבסאהן.

בסיומו של כל אחד מערבי החינוך, 

השתתפו  בו  מיוחד  סימפוזיון  נערך 

אשר  ואורחים,  מקומיים  חינוך  אנשי 

של  רחב  במגוון  הקהל  לשאלות  ענו 

המאוחרת  השעה  אף  על  חינוך.  נושאי 

ועוד  עוד  לשמוע  המשתתפים  ביקשו   -

ולהרוות את צמאונם הרב, וכמעט בכל 

חצות  אחר  הכנס  הסתיים  המקומות  

הלילה.

ר' מנחם מענדל בליניצקי, ממארגני 

הכנסים, מוסר כי בכל המקומות בהם 

התושבים  נרתמו  העיון,  ימי  נערכו 

והמוסדות המקומיים להצלחת הארוע. 

הקהל  את  מציין  הוא  הכל  מעל  אך 

הגדול שישב במשך כשבע שעות והאזין 

ברוב קשב לדברי הנואמים - זוהי עדות 

ביותר  נוגע  החינוך  שענין  לכך  מוצקה 

זה  בענין  אגו"ח  ופעולת  אנ"ש  לציבור 

הכרחית.

הביעו  העיון  ימי  בכל  ואכן 

ותודתם  הוקרתם  את  המשתתפים 

העיון  ערבי  על  חב"ד  חסידי  לאגודת 

מתוך  שיזמה,  והמהנים  המועילים 

תקוה ובקשה שפעולה זו תהא ראשונה 

החינוך  מצב  לשיפור  פעולות  בשרשרת 

בבתי אנ"ש ובמוסדותינו. 




לקראת חג החנוכה יצא אגף החינוך 

מסוגה  ראשונה  יוזמה  עם  באגו"ח 

לאנ"ש  כללית  חינוך"  "שבת  לערוך   -

באה"ק, כשהדגש הוא על ריכוזי חב"ד 

הגדולים.

ענק  מודעות  פורסמו  מועד  מבעוד 

אנ"ש  לכל  הקוראות  אגו"ח  מטעם 

"זאת   - מקץ  פרשת  שבת  את  להקדיש 

הקהל הרב בכנס "פירות חסידיים" בכפר חב"ד
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החינוך  בנושא  ועיון  לחיזוק  חנוכה" 

להוראת  מתאים  החב"די,  החסידי 

"זאת  בשבת  כי  מה"מ  אד"ש  כ"ק 

חנוכה" (אותיות חינוך) נדרשת הוספה 

והתחזקות מיוחדים בענין החינוך. 

שוגרו  וותיקים  ומחנכים  משפיעים 

לעורר  חב"ד  לקהילות  אגו"ח  מטעם 

את הציבור להתחזק בעקרונות החינוך 

הילדים  והכנת  החב"די  החסידי 

לדוגמא  כך  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 

מרדכי  הרבנים:  חב"ד, התארחו  בכפר 

חנוך  אסף  ליפש,  אורי  רוטנשטיין, 

בין  סובבו  הם  למברג.  ואורי  פרומר 

בפני  חוזרים  כשהם  הכנסת  בתי  כל 

כ"ק  נקודות משיחות  קהל המתפללים 

ומסבירים  החינוך  בענין  מה"מ  אד"ש 

למעשה  הלכה  הדברים  משמעות  את 

בהתמודדות בחיי היום יום.

בתי   גבאי  ברכו  המקומות  בכל 

הכנסת על היוזמה המוצלחת והקדישו 

כל דרשות  לאורחים מטעם אגו"ח את 

השבת בתפילות ובהתוועדות.

בבית  התקיימה  השבת  של  בסיומה 

חב"ד  בכפר  מנחם"  "בית  הכנסת 

מרתק  חינוך  וכנס  מלכה  מלוה  סעודת 

בהשתתפות מאות מתושבי כפר חב"ד, 

וכן  בלוד  חב"ד  שיכון  חב"ד,  הר  נחלת 

צבי  הרב  בהנחיית  נוספים,  ממקומות 

גרינוולד מכפר חב"ד.

באה"ק  אגו"ח  יו"ר  דברים:  נשאו 

ויבלחט"א  ע"ה,   מיידנצ'יק  שלמה  ר' 

שמואל  מרדכי  הרב  דאתרא  המרא   -

מיכאל  ר'  הנודע  הפסיכולוג  אשכנזי, 

משה  הרב   - מיוחד  ואורח  שטריק 

לאזאר ממילאנו.

גם כאן הקהל לא איכזב ועל אף מזג 

מאות  כחמש  התייצבו  הסוער  האויר 

לשמוע  הנשים)  (בעזרת  ונשים  אנשים 

מגדלים  איך  המרצים  מטובי  וללמוד 

"פירות חסידיים" גם בזמננו אנו.

לתוך  בהתוועדות  נחתם  הכינוס 

גרליק  מענדל  גרשון  הרב  עם  הלילה 

שצמאים  מאנ"ש  רבים  כשסביבו 

לשמוע עוד ועוד.


אגודת  בבית  נתכנסו  באדר,  בז' 

חסידי חב"ד - 770 בכפר חב"ד, עשרות 

תלמודי  ומנהלי  קטנות  ישיבות  ראשי 

חינוך  לכינוס  הארץ,  רחבי  מכל  תורה 

את  להגביר  שנועד  מסוגו  ראשון 

וליצור קו כללי  התיאום בין המוסדות 

של שיפור בנושאים כמו משמעת, שיטת 

הלימוד, רישום לישיבות ועוד. 

הכינוס נערך ביוזמת "אגף החינוך" 

מימין: יו"ר 
אגו"ח הרב 
שלמה מיידנצ'יק 
נואם בכנס 
"פירות חסידיים" 
בכפר חב"ד

משמאל: הרב 
גרשון מענדל 
גרליק בקריאת 
מכתבו של הרבי
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החינוך  לערבי  ובא בהמשך  אגו"ח,  של 

המוצלחים שערכה אגודת חסידי חב"ד 

האחרונים,  בחודשים  ההורים  לציבור 

המארגנים  להם  שמו  שהפעם  אלא 

מוסדות  מנהלי  ציבור  את  למטרה 

החינוך, שעומדים בראש הפירמידה של 

חינוך ילדי אנ"ש. 

דברים  נשאו  הראשון  במושב 

שמואל  מרדכי  הרב  דאתרא  המרא 

יוסף  הרב  אורח:  ומרצה  אשכנזי, 

 - איירס  מבואנוס  פייגלשטוק  יצחק 

ארגנטינה, שבדרכו המיוחדת ריתק את 

וחינוך  משמעת  בנושא  המנהלים  קהל 

כשהוא  ההתבגרות,  ובגיל  הרך  בגיל 

החינוכית  מעבודתו  בדוגמאות  מרבה 

רבת השנים.

ממשאו  נפעם  יצא  המחנכים  ציבור 

החינוכי של הרב פייגלשטוק, שבגישתו 

ורעיונות  רבות  עצות  תרם  המיוחדת 

בעבודת  ספק  ללא  שיסייעו  חדשים 

החינוך.

לסעודה  הנוכחים  הסבו  לאחר-מכן 

שולחנות  סביב  חסידים  והתוועדות 

אנשי  בין  ער  דיון  התפתח  בה  ערוכים, 

החינוך בנושא הרישום לישיבות קטנות, 

והצורך לתיאום בין המוסדות. בענין זה 

בבקשה  לאגו"ח  המוסדות  מנהלי  פנו 

התלמודי  בין  לתיאום  לשכה  להקים 

לפתור  ולנסות  קטנות  לישיבות  תורה 

הרישום  בשיטת  רבים  חסרונות  בכך 

הנוכחית.

לנושא  כולו  הוקדש  השני  המושב 

בפני  במוסדות".  הלימוד  "שיטת 

ווכטר  מענדל  הרב  דיבר  הנוכחים 

- ראש כולל לאברכים בנחלת הר חב"ד 

הבעיות  את  לאחת  אחת  פירט  והוא   -

במוסדות  החינוך  באופן  כיום  שישנן 

לתיקון  לעשות  נדרש  ומה  מקורן,  ואת 

ברוב  המנהלים  האזינו  כאן  גם  המצב. 

ווכטר  קשב לגישתו הייחודית של הרב 

הרעיונות  מגוון  את  לפניהם  ורשמו 

שהעלה.

איש  איש  יצאו  המנהלים  ציבור 

למקומו כשבאמתחתם רעיונות חדשים 

טובה  חינוכית  לעבודה  רעננים  וכוחות 

למארגני  תודות  מלא  ופיהם  יותר, 

הכנס מטעם אגודת חסידי חב"ד בארץ 

הקודש. 


מתפקידי' הבולטים של אגו"ח הוא 

ולסייע  חוץ  כלפי  המוסדות  את  לייצג 

בידם ביצירת קשרים וכו'. 

מיידנצ'יק  הרב  אגו"ח  יו"ר  ואכן 

מימין: הרב י"י 
פייגלשטוק נואם 
בכנס מנהלי 
המוסדות

משמאל: חלק 
מהמנהלים בכנס
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ניצל רבות את קשריו עם אישים  ע"ה, 

בכירים במערכת הכלכלית והשלטונית, 

ארוכה  בשורה  למוסדות  לסייע  כדי 

המוסדות  ממנהלי  רבים  תחומים.  של 

לייעוץ  יודעים את הכתובת  החב"דיים 

מוסדות  מעט  ולא  נכונה,  ולהכוונה 

עם  ישיר  בקשר  נמצאים  חב"דיים 

הרב  של  קשריו  ובסיוע  אגו"ח, 

הקשרים  בהפעלת  הצליחו  מיידנצ'יק 

הנכונים למען המוסד. 

המוסדות  אחד  לדוגמא,  כך 

המרכזיים של חב"ד באה"ק שצבר חוב 

עיקול  סף  על  ועמד  הכנסה  למס  ענק 

נפגש  אשר  אגו"ח  ליו"ר  פנה  נכסים, 

וסידר  הכנסה  מס  נציבת  עם  עבורו 

והצדדים  הוסר  העיקול  צו  העניין.  את 

הגיעו להסדר תשלומים נוח.

בבעלותו  שהי'  אחר  חב"די  מוסד 

את  ביקש  לחקלאות,  המיועד  שטח 

את  הפעיל  אשר  אגו"ח  יו"ר  של  סיועו 

ועד  ישראל,  מקרקעי  במנהל  קשריו 

מהרה הופשר השטח לבני'.

כך גם אחד ממנהלי הישיבות שנתקל 

קבלת  לגבי  פרוצדורליות  בבעיות 

משכנתא בנקאית לבניין שאמור להיות 

מוסד, פנה ליו"ר אגו"ח שהזדרז לפנות 

אל המנכ"ל הראשי של הבנק ואל יו"ר 

שביכולתו  כל  ועשה  המנהלים,  מועצת 

כדי לסייע למוסד.

מהשנה  מעטות  דוגמאות  הן  אלו 

האחרונה בלבד, ורק מקצת ניתן לספר 

כעת מפעילות חובקת ארץ זו.


גם  פוסח  לא  אגו"ח  של  הטיפול 

מה"מ  הרבי  שדרש  כפי  הפרט,  על 

למשרדי  שמגיעות  והפניות  מאגו"ח, 

להמלצות,  בקשה  רבות:  הן  אגו"ח 

לידידי  הפני'  עבודה,  מקומות  מציאת 

אל  הפני'  השפעה,  בעלי  ליובאוויטש 

השונים  הממשלה  במשרדי  אישים 

מכתבי  נוספים.  רבים  ובתחומים   -

במדפי  קלסרים  כמה  ממלאים  התודה 

אגו"ח. 

כשהמצב  ממש,  האחרונות  בשנים 

מקומות  דורשי  ומספר  קל,  לא  במשק 

עבודה גבוה, הגיעו מצד אנ"ש קריאות 

רבות לעזרה, כולל גם מאישים שכיהנו 

מקור  את  איבדו  אך  חשובות  במשרות 

פרנסתם. משימה זו היא למעשה אחת 

המשימות שהרבי הציב לאגו"ח (אג"ק 

ח"ח ע' שז).

שלוימק'ה  ר'  ניצל  לאחרונה  רק  כך 

גדולים,  בנקים  ראשי  עם  היכרותו  את 

עובדים  עשרות  בעבודה  לשלב  ודאג 

מאנ"ש, וכהנה רבות. בתחום המשפטי 

שנזקקו  מאנ"ש  לכמה  אגו"ח  סייעה 

לייעוץ משפטי.

גם בתחום הרפואי סייע יו"ר אגו"ח 

המצויינים,  בקשריו  לאנ"ש  רבות 

שנזקקו  לרבים  סייע  השנים  ובמשך 

תנאים  להם  ארגן  הוא  רפואי.  לטיפול 

טובים יותר בבית הרפואה ודאג לשלוח 

ביותר,  הטובים  הרופאים  את  אליהם 

הרב מיידנצ'יק 
בפגישה 
לבבית עם 
היועץ המשפטי 
לממשלה 
מר אליקים 
רובינשטיין לפני 
מס' חודשים
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גם כשהדבר דרש ממנו עצמו מאמץ רב 

שעלה לו בבריאות. 

ומטבע  רבות,  הדוגמאות  כאן  גם 

הדברים את רובן לא ניתן לחשוף כעת.


לשכה  הוקמה  האחרונה  בשנה 

"מחנכים  בשם  הציבור  לפניות 

ולסייע  לייעץ  שמטרתה  מייעצים" 

לאנ"ש בבעיות חינוכיות של בנים ובנות 

מכל הסוגים ובכל הגילאים, תיווך בין 

הורים למוסדות, וכן עזרה בהרשמה או 

במציאת מוסד מתאים.

הצורך בהקמת לשכה שכזו קיים זמן 

החינוך"  "אגף  עצמו  על  נטל  וכעת  רב, 

של אגו"ח ליישם זאת הלכה למעשה.

לאנ"ש  פתוח  קו  הקימה  הלשכה 

חינוכי  יעוץ  לקבל  ניתן  באמצעותו   -

ללא  וזאת  הלשכה,  מחברי  מאחד 

במקרה  מלאה.  ובדיסקרטיות  תשלום 

עם  אישית  פגישה  נקבעת  הצורך 

הפונים, ליעוץ והכוונה אישיים.

ממחנכים  מורכבת  עצמה  הלשכה 

החינוך  בתחום  בכירים  מקצוע  ואנשי 

בכירות  מחנכות  מספר  וכן  החב"די, 

המעניקות יעוץ למעוניינות בכך.

למקרה הצורך ערכה אגו"ח רשימה 

מכובדת של עשרות פסיכולגים בכירים 

הראשונה  מהשורה  שונים  ומומחים 

המטפלים בכל סוגי הבעיות החינוכיות, 

כשעלות  המחנכים,  מפנים  אליהם 

משמעותית  בצורה  מסובסדת  הטיפול 

ע"י אגו"ח.

של  רבות  עשרות  התקבלו  כה  עד 

שסייעו,  הלשכה  חברי  אצל  פניות 

השיאו עצה, ניווטו ועשו כל שביכולתם 

השונים,  החינוך  בתחומי  לסייע  כדי 

מהפירות  כמה  על  להצביע  ניתן  וכבר 

ישיבות  מכמה  שנפלט  בחור  זה  אם   -

לישיבה  התקבל  הלשכה  ובהתערבות 

מתאימה, או תלמיד בחדר שלא תפקד 

שונות,  בעיות  עקב  למודית  מבחינה 

מצבו  הוריו  עם  יעוץ  פגישת  ולאחרי 

הלמודי השתפר משמעותית, ועוד כהנה 

וכהנה.


ערכה  חב"ד  חסידי  אגודת  משלחת 

ברחבי  חב"ד  במוסדות  ביקורים  סבב 

ארץ הקודש.

הביקורים נערכים במשך כל השנים 

על פי הוראותיו של הרבי לאגודת חסידי 

חב"ד מקדמת דנא, הוראות המופיעות 

גם בסדרת 'אגרות קודש'. 

מימין: כרטיס 
ביקור של 
הלשכה

משמאל: משלחת 
אגו"ח בראשות 
הרב זושא פויזנר 
בשיחה עם צוות 
התלמוד תורה 
בעת ביקורם 
במוסדות החינוך 
בנחלת הר חב"ד
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זו  במשלחת 

כמה  משתתפים 

הנהלת  מחברי 

אגו"ח, שנפגשים עם 

ההנהלה והצוות של 

ומדווחים  המוסד 

יוזמות  על  להם 

אגו"ח  של  חדשות 

למוסדות,  בסיוע 

עם  מתוועדים  ואף 

התלמידים  במקום. 

האחרון  בחורף 

המשלחת  ביקרה 

חב"ד  במוסדות 

בצפת  בקריות, 

ובנחלת הר חב"ד.

ך  ל ה מ ב

שומעים  הסיורים 

המוסדות  ממנהלי  המשלחת  חברי 

מוסד,  לכל  הייחודיות  היוזמות  על 

לעתיד,  תוכניות  על  וגם  הקשיים,  על 

ותורמים מעצותיהם ומניסיונם העשיר 

בתחומי החינוך השונים.

המשלחת  התקבלה  המוסדות  בכל 

רבים  ומנהלים  רבה,  ובאהדה  בשמחה 

כללי  שבפיקוח  החשיבות  את  ציינו 

הן  החב"דיים,  החינוך  מוסדות  על 

שהוא  הגשמי,  בצד  והן  הרוחני  בצד 

מתפקידה של אגו"ח.


בשנה האחרונה הוציאה אגו"ח שתי 

העוסקות  מסוגן,  ראשונות  חוברות 

תורתו  פי  על  המוסדות  ניהול  בנושא 

והוראותיו הק' של הרבי מה"מ.

שיצאה-לאור  הראשונה  החוברת 

שמואל  הרב  אגו"ח  חבר  של  ביוזמתו 

תשס"ד,  השנה  ראש  לקראת  גרייזמן 

של  שיחה  מכילה 

בענין  מה"מ  הרבי 

מנהל  של  תפקידו 

של  וענינם  מוסד 

חברי ההנהלה, ולצד 

מובאות  השיחה 

קודש  אגרות  מספר 

של  ענינו  בנושאים: 

שלילת  גשמי,  מנהל 

דעת  של  ההנהגה 

לפי  עבודה  יחיד, 

ידוע מראש,  תקציב 

העבודה  הכרח 

מסודר,  בסדר 

ההנהגה  שלילת 

והצורך  בצמצום 

בביקורת על הנעשה 

במוסד.

הוציאה  ה'תשס"ד  אדר  ז'  לקראת 

אגו"ח לאור את החוברת השני' בסדרה 

הרחבת  בנושא  ככולה  רובה  העוסקת 

אד"ש  כ"ק  הוראות  ע"פ  המוסדות 

מה"מ. החוברת חולקה כתשורה בכנס 

בז'  אגו"ח  שקיימה  המוסדות  מנהלי 

אדר.

בסוף החוברות הובאו מספר מענות 

קודש משנים תש"נ-תשנ"ב בהם מפנה 

לאגו"ח,  ענין  בכל  כמעט  מה"מ  הרבי 

ובנוסף הובאו צילומים נדירים מכתי"ק 

הנוגעים  בענינים  מה"מ  הרבי  של 

למנהלי המוסדות.

בדואר  הקבצים  נשלחו  בשעתו 

וכעת  באה"ק  חב"ד  מוסדות  למנהלי 

ניתן להשיג את שתי החוברות במשרדי 

אגו"ח בכפר חב"ד.

על  באגו"ח  שוקדים  אלה  בימים 

ח"ג  המוסדות  ניהול  קובץ  של  הכנתו 

בשבועות  להוציאו-לאור  במטרה 

הקרובים.
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בשנה  מורגשת  גדולה  פיתוח  תנופת 

  - חב"ד  חסידי  אגודת  בבית  האחרונה 

המבקרים  לרווחת  חב"ד,  שבכפר   770

הרבים הפוקדים את המקום.

המבנה המיוחד שהינו העתק מדויק - 

היחיד בעולם - לביתו של הרבי מה"מ 

בניו-יורק, מושך תשומת לב רבה, ומדי 

שנה פוקדים את המקום אלפי תיירים 

על  מקרוב  ללמוד  שבאים  ומבקרים 

חב"ד ועל הרבי מה"מ.

היום  בצהרי  לראות  הוא  נפוץ  דבר 

בקשה  ובפיו  ל-770  נכנס  פשוט  יהודי 

לכתוב לרבי... או ילדה קטנה שהביאה 

הרבי  של  ביתו  את  לראות  הורי'  את 

מליובאוויטש בכפר חב"ד.

מספר  לפני  שופץ  המבקרים  חדר 

חודשים בהשקעה גדולה, כשעל רצפתו 

נקבע פרקט עץ מהודר ועליו הוצב מסך 

הבאים  פני  את  שמקדם  ענק  וידאו 

על  מיוחדים  קטעים  בפניהם  ומביא 

צופים  האורחים  המשיח.  מלך  הרבי 

הסבר  שומעים  הקודש,  במראות 

ישראל  הרב  הבנין  על  האחראי  מפי 

הרבי  ועל  ליובאוויטש  על  מיידנצ'יק 

מימין: מבקרים 
מקבלים הסבר 

מפי האחראי על 
הבנין

משמאל: קבוצת 
ילדים מצטלמים 

בחזית הבנין

מבקרים מכל רחבי הארץ ב-770
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יחודיותו  על  מענינות  עובדות  בשילוב 

מסיירים  ולאחר-מכן   ,770 בנין  של 

הכותרת  כשגולת  השונים,  באגפיו 

- ביקור בפתח 'גן עדן העליון', ושמיעת 

חסיד  של  הקדשים"  "קדש  על  הסבר 

וביאור המושג "יחידות" אצל הרבי.

הסיור  את  מסיימים  האורחים 

 - צדקה  ובנתינת  תפילין  בהנחת 

תורה  של  קוין  ג'  לקיים  הרבי  כבקשת 

תפלה וצדקה, כשרבים מבקשים לכתוב 

לרבי ולזכות בברכה באגרות הקודש.

בין המבקרים הרבים ניתן למצוא גם 

ישראל,  בארץ  וידועים  בכירים  אישים 

ישיבות,  תלמידי  תיירים,  קבוצות 

החינוך  מוסדות  תלמידי  מקורבים, 

כמו  ועוד.  קייטנים,  הארץ,  רחבי  מכל 

את  לקיים  בוחרים  רבים  מוסדות  כן 

מסיבות הסיום - מסיבת סידור, חומש 

כך  זה.  קדוש  במקום  דווקא   - וכו' 

בספר  האחרונה  בתקופה  מוצאים  אנו 

בטירת  החב"די  הגן  את  המבקרים 

הכרמל, הכיתה המסיימת בבית הספר 

(קבוצת בנים וקבוצת בנות  בכפר סבא 

בנתיבות,  הספר  בית  שונים),  בימים 

התלמוד תורה מתל אביב, מסיבת 'בת 

מצוה' לתלמידות ביה"ס היסודי בכפר 

חב"ד ועוד ועוד.


התנופה בפעילות הבנין מורגשת גם 

והשמחות;  האירועים  במספר  בעלי' 

בר מצוה, קריאת  עלי' לתורה של חתן 

ימי  תפילין,  הנחת  התחלת  לבת,  שם 

הולדת ועוד - כל אלה מעדיפים לעשות 

זאת במנין שחרית בבית אגו"ח - 770. 

ומסתיים  "יחי"  בשירת  שנפתח  המנין 

בריקוד סוער - מהוה עבור רבים הדבר 

רבינו  לבית  ובמעלה  בהרגש  קרוב  הכי 

שבבבל - בית משיח - 770. גם מספר 

בעלי'  נמצא  במקום  הנערכות  החופות 

מתמדת, כשיותר ויותר חתנים בוחרים 

לעשות את חופתם בחצר 770.

ההתוועדויות ב-770 הפכו לשם דבר 

יומא  מדי  באה"ק.  החב"דית  בקהילה 

דפגרא מתקיימת במקום "ההתוועדות 

והסביבה,  דכפ"ח  לאנ"ש  המרכזית" 

לשעות  עד  הקטן  הזאל  את  שגודשים 

המארגן  דואג  פעם  כשבכל  הקטנות, 

מיידנצ'יק  ישראל  ר'   - אגו"ח  מטעם 

במשפיעים  השורות  את  לרענן   -

בנוסף  זה  כל  תבל.  רחבי  מכל  אורחים 

בליל  הקבועה  המיוחדת  להתוועדות 

רבים,  מקורבים  אלי'  שמושכת  שישי 

חפץ  נמרוד  ר'  ע"י  שנים  זה  ומאורגת 

וכמה מאנ"ש בכפ"ח.

     

מימין: התוועדות 
אופיינית ב'זאל 
הקטן' שב-770

משמאל: הרב 
זושא פויזנר נואם 
בכינוס תורה 
לתל' התמימים
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בבית  נפתח  אחדים  חודשים  לפני 

המיועד  שישי'  יום  'כולל  אגו"ח 

לאברכים ולבעלי-בתים שאינם עובדים 

זמנם  את  לנצל  ובוחרים  שישי,  בימי 

ללימוד חסידות ונגלה כדבעי.

כ"ק  הוראת  ע"פ  נפתח  הכולל 

תשמ"ה  תמוז  ט"ו  מליל  מה"מ  אד"ש 

ימות  בכל  יתקיימו  בבנין  שהלימודים 

השבוע, גם ביום שישי.

משתלבים  הלימודים  יום  במהלך 

המשתתפים בתכנית לימודים מיוחדת, 

על  עיונית  בשיחה  לימוד  הכוללת 

ושיחה  זה,  בשבוע  הנלמד  הרמב"ם 

אודות פרשת השבוע. מדי כמה שבועות 

או  חב"ד  מרבני  אחד  בכולל  מתארח 

מראשי הישיבות שמוסר שיעור בענינא 

דיומא.

על  האחראי  נוגינסקי,  שלמה  הרב 

מציין  אגו"ח,  מטעם  בכולל  הלימודים 

את התמדתם של אברכי הכולל הפועל 

שמגיעים  ה'  עד  א'  בימים  במקום 

כבר  שישי"  יום  ל"כולל  בקביעות 

בעצמם  מוסרים  הווסדו,  מתחלת 

ומשרים  ובהלכה  ברמב"ם  שיעורים 

אוירה מיוחדת של לימוד המושכת אלי' 

בעלי-בתים רבים מכפ"ח והסביבה.




לתלמידי  מיוחד  תורה  כינוס 

פסח  בחול-המועד  התקיים  התמימים 

אגו"ח,  של  החינוך  אגף  ע"י  ב-770 

וחינוך  הדרכה  המרכזי:  כשהנושא 

בתורתו של הרבי מלך המשיח.

משמשים  מהם  שרבים  התמימים, 

בקייטנות,  מדריכים  הזמנים  בן  בימי 

הנואמים,  לדברי  קשב  ברוב  האזינו 

מרדכי  הרב  דאתרא  המרא  ביניהם: 

פויזנר  זושא  הרב  אשכנזי,  שמואל 

- מנהל אגף החינוך שע"י אגו"ח והרב 

עופר מיודבניק - משפיע ור"מ בישיבת 

חסידי חב"ד בצפת.

ע"י  רבה  בהצלחה  אורגן  הכינוס 

הרה"ת שמעון פיזם, וסיומו בהתוועדות 

חסידית לתוך הלילה עם המשפיע הרב 

מיודבניק. >

כולל יום שישי בעת שיעורו של המרא דאתרא הרב מרדכי שמואל אשכנזי בהל' פורים
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מאת:
הרב יוסף הכט שליט"א*

משלוחי הרבי מלך המשיח לאה"ק,
רבה של העיר אילת

וחבר בית דין רבני חב"ד באה"ק

לא קל בדברים קצרים לתמצת איש 

אשכולות כמו ר' שליימקה.

קידושין  במסכת  אומרת  המשנה 

אלא  נבראתי  לא  "אני  יהודי  כל  לגבי 

כל  כי  מכריז  יהודי  קוני".  את  לשמש 

כולו נברא רק בכדי לשמש את הקדוש 

המשנה  בלשון  נשתמש  אם  הוא.  ברוך 

ישותו  ר' שליימקה שכל  על  לומר  נוכל 

הכריזה בכל עת ובכל רגע הלוך והכרז: 

נבראתי אלא לבצע את כל מה  אני לא 

שהרבי רוצה.

לעצמו,  דבר  חיפש  לא  הוא  מעולם 

הכירו  כולם  למשפחתו.  או  לרווחתו 

צניעות  חיי  חי,  בהם  הצניעות  חיי  את 

שאין כדוגמתם. הוא הי' העסקן היחיד 

ראש  עם  להיפגש  שכשצריך  בעולם 

באוטובוס...  אליו  נוסע  הוא  הממשלה 

איפה נמצא עסקן בסדר גודל כזה וצנוע 

שכזה?










34

     










35













על  היום.  כאלה  עסקנים  אין   -

ולא  דאבדין  על  "חבל  אומרים  זה 

משתכחין". 

מהיסוד  לבנות  התפקיד  עליו  הוטל 

ולרבי,  לחב"ד  והכבוד  ההערכה  את 

ולסייע  לעזור  שצריך  לעם  ללמד 

הרבי  מיהו  לספר  הרבי,  של  לפעילות 

שנה,  וחמישים  ארבעים  במשך  וכו'. 

שליימקה  ר'  בנה  וביגיעה  ביזע  בדם 

את הכבוד וההערכה של תושבי ישראל 

לרבי ולחב"ד, זה מה שעשה.

בכל  לו  היו  קשרים  של  עניפה  רשת 

הממשלתי,   - המדינה  מחיי  תחום 

והשלטון  הכלכלי  הביטחוני,  הצבאי, 

בנה  הללו  המקומי. את רשת הקשרים 

לרבי.  והערכה  כבוד  על  שליימקה  ר' 

עם החיוך החסידי ועם החום והאהבה 

אחד,  כל  של  הלב  את  כבש   – שהקרין 

לעזור  וכבוד  זכות  הרגישו  שכולם  כך 

לפעילות של חב"ד בדברים שהרבי רצה. 

הוא הביא כל אחד לדרגה שירצה לעזור 

לענייני הרבי.

לעשות  ישראל,  באהבת  עונג  לו  הי' 

טובה לזולת. ממש מפליא כמה שמח הי' 

כששליח  למישהו.  לעזור  לו  כשהזדמן 

או פעיל באיזה מקום פנו לר' שליימקה 

לסייע באיזה עניין  - פניו זהרו על שנפל 

בחלקו לעזור בעניינים של הרבי. מעולם 

לא אמר שקשה לו או שאינו יכול לעזור, 

למרות שהי' טרוד בעיסוקים רבים, בכל 

אופן עשה הכל.

אם תרשו לי בפן האישי:

הרבי  הוראת  פי  על  צריך  כשהייתי 

הראשי  הרב  משרת  על  להתמודד 

לאילת, פניתי גם לר' שליימקה שיעזור. 

קל,  יהי'  לא  שזה  וידע  פיקח  הי'  הוא 

השתדלות  הרבה  שצריך  ידע  הוא 

מתוך  לזה  קפץ  הוא  אבל   - וסבלנות 

הולך  הרבי  הנה  אמרו:  פניו  שמחה, 

לעשות מהפך ולהכניס את הרבנים שלו 

למישרות רבניות.

השבת  את  זוכר  אני  לאחר-מכן 

בטרם  עוד  באילת,  שלי  הראשונה 

העיר.  של  לרבה  רישמי  באופן  נבחרתי 

שליימקה  מר'  ביקשתי  שבת  לפני 

ללא  לי  אמר  והוא  אלי,  שיתלווה 

היסוס: אני בא איתך לאילת. הוא לא 

מה  רק  אישיים,  עניינים  על  הסתכל 

ושמחה  אהבה  ומתוך  רוצה  שהרבי 

פנימית שזכה לעשות מה שהרבי רוצה. 

במשך  חב"ד  את  לבנות  הצליח  כך 

השנים.

אני רוצה לסיים בענין אחד שלמדתי 

מר' שליימק'ה:

לעשות  שאפשר  דברים  יש  בחיינו 

ישנם  אך  להכשל,  חלילה  ואפשר 

מחדל  ברירת  בהם  שאין  תחומים 

ר'  להצליח.  חייבים  הם  לכישלון, 

רצונו  שבביצוע  אותנו  לימד  שליימקה 

להיכשל  אפשרות  לנו  אין  הרבי  של 

לכתוב  אפשר  אי  להצליח  חייבים   -

לרבי: 'רציתי ולא הצלחתי' או 'הייתה 

חסיד  של  בלקסיקון  וכדו',  התנגדות' 

ר'  הצלחתי".  "לא  להיות  צריך  לא 

שליימק'ה עשה תמיד את הכל עד הסוף 

- חייבים לנצח, חייבים להצליח לקיים 

את רצונו של הרבי!

זו הצוואה שלו לכל מי שמכיר אותו, 

וכולם הכירו אותו.

כפ"ח  ועד  בראש  שעמד  בשנים  גם 

זו   - אגו"ח  כיו"ר  שכיהן  בשנים  וגם 

הייתה המשימה.

שהרבי  הברכות  שבעזרת  רצון  ויהי 

נותן - נצליח, ונזכה לראות תיכף ומיד 

בהתגלות מלך המשיח במהרה בימינו.

*) מתוך דברים שאמר בעצרת ה'שלושים' 
לפטירתו של הרב מיידנצ'יק.

ר' שליימקה 
לימד אותנו 

שבביצוע רצונו 
של הרבי אין 
לנו אפשרות 

להיכשל 
- חייבים 

להצליח אי 
אפשר לכתוב 
לרבי: 'רציתי 
ולא הצלחתי' 

או 'הייתה 
התנגדות' וכדו', 

בלקסיקון של 
חסיד לא צריך 

להיות "לא 
הצלחתי"
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מאת:
הרב משה שי' נפרסטק*

משפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית 
בכפר חב"ד וידיד קרוב של הרב מיידנצ'יק

שליח  הי'  מיידנצ'יק  ע"ה  שלמה  ר' 

הרבי  של  השליחויות  למילוי  נאמן 

במלואם.

שהכרתי  שנה  ל-40  קרוב  במשך 

שליח  חסיד,  אף  ראיתי  לא  אותו 

את  למלא  מסור  כל-כך  שהי'  ועסקן 

כל  ללא  עליו  הטיל  שהרבי  השליחויות 

וללא כל משוא פנים  חשבונות אישיים 

ולו לקרובים ביותר.

חסיד  פעם:  אמר  הרש"ב  הרבי 

לרבי  רק  שמסור  זה  לא  הוא  אמיתי 

עצמו, אלא זה שמתמסר לפעולותיו של 

הרבי.

המבואר  על-פי  הדברים  פירוש 

דבר  היא  שפעולה  שכשם  בחסידות, 

"מן  האדם  של  לגופו  מחוץ  שיוצאת 

ישנם  גם אצל הרבי  הכוח אל הפועל", 

שלא  דהיינו:  מהרבי,  שיוצאים  דברים 

בהם  מעורב  יהי'  עצמו  שהרבי  שייך 

שחסיד  מי  אך  עליהם,  יקרא  וששמו 

אמיתי מתמסר גם לדברים הללו.

יכול אני להעיד בפה מלא שר' שלמה 

ופתקים  הוראות  מאות  קיבל  ע"ה 

מהרבי אותם נצטווה להשמיד מיד עם 

ביצועם, וחלקם אף מיד בתום הקריאה 

צריכים  היו  ורובם  הביצוע  לפני  עוד 

להיעשות שלא בשם הרבי!

ר' שלמה ע"ה לא סטה ימין ושמאל 

מההוראות הללו וקיים אותם במילואם 

מתוך  ימיש  לא  נער  "ויהושע  בבחינת 

הטענות  החצים,  את  כאשר  האוהל", 

והביקורת הוא ספג בעצמו.

על מנת לפרט ולהסביר לדור הצעיר 

ההם  הימים  בדברי  בקיא  שאיננו 

ששררה  המציאות  את  ואתאר  אקדים 

ר'  של  כהונתו  בתקופת  חב"ד  בכפר 

שלמה ע"ה כיושב-ראש הועד:

משה  בפני  שעמד  שהאתגר  ידוע 

ויהושע בהכנסת עם ישראל לארץ הי' - 

לחיי  שהורגל  עבדים  של  מעם  להופכם 

שייכנס  לעם  רוחניים  ולחיים  מדבר 

לארץ, יעבד את אדמתה ויתרגל לסגנון 

אפשר  זה  על-דרך  מאורגנים.  חיים 

הכפר:  של  הבראשית  ימי  על  לומר 

לא  המלחמה  ופליטי  מרוסי'  העולים 

לאחריות  מאורגנים,  לחיים  הורגלו 

דברים  הדדית.  ולערבות  קולקטיבית 

לא  עדיין  פשוטים,  הכי  נראים  שהיום 

על  לדוגמא,  ומדובר  לתודעתם,  חדרו 

וחשמל. המציאות  מים  תשלום מסים, 

במדינה  אפשרית  הייתה  (שעדיין  הזו 

של  מצב  יצרה  הוקמה)  שאך  הצעירה 

חובות, הזנחה, שם לא טוב לכפר ויחס 

במשך  ומהשלטון.  מהרשויות  מתאים 

למעלה מעשור שנים התחלפו ראשי ועד 

מעמד  החזיק  לא  אחד  אף  אך  שונים 

המצב  את  לייצב  הצליח  ולא  בתפקידו 
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בכפר, שהלך והתדרדר מדחי אל דחי.

ר'  התמנה  כאשר  תש"כ,  בשנת 

עם  יחד  חב"ד  כפר  ועד  ליו"ר  שלמה 

שהלכו  אידיאליסטים  צעירים  קבוצת 

פתאום  בכפר:  מהפכה  החלה  אחריו, 

מי  לפתע  מסים,  לשלם  הוצרכו  כולם 

המים,  לו  נותקו  המים  על  שילם  שלא 

הפכו  לא  הללו  שהפעולות  לשער  ניתן 

גם  לדמיין  קל  בכפר...  לפופולרי  אותו 

נתקל  בהם  והקיטורים  התלונות  את 

צעדים  בעקבות 

אלו,  הכרחיים 

אני  כאמור  אך 

מלא  בפה  מעיד 

על-פי  הי'  שהכל 

מפורשות  הוראות 

אלא  הרבי,  של 

הותנה  שביצועם 

שלא  שיעשו  בכך 

בשמו!

שמעוניין,  ולמי 

הפשוטה  ההוכחה 

שדעת הרבי הייתה 

נוחה מכך שבאותה 

קיבל  התקופה 

מכתבים  הרבי 

ובהם טענות  רבים 

שלמה  ר'  נגד 

להעבירו  ובקשות 

מתפקידו, אך הרבי לא קיבל ולא שעה 

לאף אחד מהם, דחה את כולם והמשיך 

בבד  בד  שלמה.  ר'  את  ולהדריך  לעודד 

אותותיהם,  את  לתת  הצעדים  החלו 

ומצבו הכספי של הכפר, כמו גם מעמדו 

בעיני הרשויות החל להשתקם. ממקום 

מקום  של  תדמית  קיבל  הוא  מוזנח, 

נוצרו  בו.  להשקיע  ושכדאי  שמתפתח 

(וממילא  הכפר  בין  טובים  קשרים 

חב"ד והרבי) - לבין משרד החקלאות, 

מנהל  בסוכנות,  ההתיישבות  מחלקת 

ראו,  כולם  ועוד.  ישראל  מקרקעי 

מכפר  לזרום  המסים  החלו  לפתע  איך 

חדלו  אנשים  מסודר,  באופן  חב"ד 

וחובות  רשיונות,  ללא  ולעסוק  לבנות 

שהצטברו משך שנים הוחזרו אט-אט.

כאמור, היחס לכפר חב"ד השתנה מן 

הקצה אל הקצה, הרשויות החלו לבוא 

לקראת כפר חב"ד הן במישור האישי - 

ומשקים,  לולים  להקמת  רשיונות  נתנו 

והן במישור הציבורי - אושרו מענקים 

לכפר  כספיים 

השקעה  והחלה 

ממשלתית בהקמת 

ומבנים  מוסדות 

ציבוריים.

הכותרת  גולת 

תקופה  אותה  של 

יותר  שסימל  ומה 

הפיכתו  את  מכל 

מיישוב  הכפר  של 

מסודר,  ולא  נחשל 

מהמפוארים  לכפר 

ם  י מ ד ק ת מ ה ו

הי'  בארץ, 

הענק  הפרוייקט 

הרבי  בפי  שכונה 

המרכזי":  "הביוב 

הנו  חב"ד  כפר 

הראשון  היישוב 

וציבורי,  מרכזי  לביוב  שחובר  בארץ 

הי'  כזה  "לוקסוס"  תקופה  באותה 

נחלת ערים בלבד ורק מאוחר יותר הוא 

הגיע גם למושבים ולכפרים.

אך  עתק  הון  כמובן  דרש  הדבר 

גרם  לכפר  שנוצר  הטוב  השם  כאמור 

להעניק  והבנקים  הרשויות  להסכמת 

ביצוע  לצורך  והלוואות  מענקים  לו 

הפרוייקט שגרם נחת רב לרבי ולשיפור 

עצום באיכות החיים של התושבים, אך 

בכל אותה 
תקופה ר' 

שלמה היה 
"האיש הרע", 

למרות שבשתי 
מילים "הרבי 

אמר" יכול 
היה להפוך 
את הקערה 

על פיה ולצאת 
צודק וצדיק, 

אך הוא נשאר 
נאמן למילוי 

השליחות על כל 
פרטיה למרות 
המחיר האישי 

הכואב.
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כדרכם של הבריות, שכיוון שחרצו את 

דינו של אדם לגנאי או לשבח שוב יהא 

קשה לשנות את דעתם.

אישי  מחיר  שילם  ע"ה  שלמה  ר' 

אנשים  בראשית",  "ימי  אותם  על  כבד 

שהאינטרס האישי שלהם נפגע כתוצאה 

הועד  שהנהיג  החדשים  מהמהלכים 

נטרו   - שלמה  ר'  של  בראשותו  החדש 

בו  דבקו  ומאז  ימיו  סוף  עד  כך  על  לו 

והוא  מסוימת,  ותדמית  שונים  כינויים 

השיב  לא  לרבי  ובנאמנותו  בענוותנותו 

האמת  את  להם  גילה  ולא  דבר  להם 

קטן  דבר  עשה  לא  שמעולם  הפשוטה 

מהרבי,  מפורשת  הוראה  ללא  כגדול 

ומעולם לא קרה שדעת הרבי לא הייתה 

"ונח  בבחינת  שעשה,  מהמעשים  נוחה 

מצא חן בעיני ה'".

מוחשית  דוגמא  להביא  ברצוני 

ר'  המשפיע  עם  הסיפור  ידוע  לדברים: 

הכפר  את  שעזב  ע"ה  מאיאר  אברהם 

הוראות  שקיבל  למרות  לרבי  ונסע 

שנסע,  לאחר  בו.  להישאר  מפורשות 

רצתה אשתו לנסוע אחריו ובאה לוועד 

לבקש אישור למכור את הבית. ר' שלמה 

לה  לתת  לא  מהרבי  הוראה  קבל  ע"ה 

אישור למכירת הבית אך בלי שתדע שזו 

הוראה מהרבי. כמובן שר' שלמה סירב 

לבקשתה, וכאן התחילה מסכת לחצים 

וסתם  המשפחה  ידידי  המשפחה,  ע"י 

לאישה  שנעשה  שהעוול  בכפר  תושבים 

עם  להתאחד  רוצה  הכל  שבסך  פשוטה 

בעלה נגע לליבם והם הרימו קול צעקה 

עד השמים. בכל אותה תקופה ר' שלמה 

למכור  שמפריע  זה  הרע",  "האיש  היה 

את הבית, למרות שבשתי מילים "הרבי 

על  להפוך את הקערה  היה  יכול  אמר" 

פיה ולצאת צודק וצדיק, אך הוא נשאר 

פרטיה  כל  על  השליחות  למילוי  נאמן 

למרות המחיר האישי הכואב.

מרובות  שנים  הדברים  נמשכו  וכך 

הללו  השנים  כל  במהלך  הסדר  כאשר 

שלמה  ר'  שוחח  בשבוע  פעמים  ששלוש 

פעם  כשבכל  טלפונית  חדקוב  הרב  עם 

הרבי היה על הקו והתערב בשיחה!

לפעמים הוטל עליו ע"י הרבי להעביר 

החלטות מסוימות בוועד ושוב בלי לומר 

מהיכן ההוראה - והוא אף נאלץ לשכנע 

את  כאשר  בהחלטות  לתמוך  כולם  את 
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המחיר הוא סופג.

הכפר  בוועד  כהונתו  סיום  לאחר 

ולטפחם  קשריו  את  לטוות  המשיך 

ובשנת תש"נ מונה ליו"ר אגו"ח באה"ק 

בברכת הרבי.

בניסיונות  התאפיינו  הבאות  השנים 

שונים "למשוך" את חב"ד להזדהות עם 

מסוימת.  ותנועה  זרם  מפלגה,  שיטה, 

והיו  החרדי  לציבור  שמשכו  היו 

למפד"ל, היו שראו את החיבור הטבעי 

אמונים,  לגוש 

שגרסו  והיו 

חלק  אנו  כי 

הימין.  ממפלגות 

לא  רבים  לרבים 

נראו הדברים אך 

לומר  פחדו  הם 

זאת בגלוי משום 

התנגש   שזה 

ם  י ס ר ט נ י א ב

שונים.

שלא  היחיד 

לצאת  פחד 

בבדידות  כמעט 

עמדה  ולהביע 

אלו  לכל  מנוגדת 

שלמה  ר'  היה 

ע"ה. במשך שנים 

נשאר  ארוכות 

מהרבי  קיבל  אותן  להוראות  נאמן 

שחב"ד  הוא:  שלהן  המנחה  שהקו 

סקטוריאלית;  ואיננה  מפלגתית  איננה 

חב"ד שייכת לכל יהודי ויהודי בלי יוצא 

בבריאות  לו  עלה  הזה  הדבר  מהכלל! 

נוכח  הייתי  עצמי  אני  נפש.  ובעגמת 

שלוחים  רבנים  של  שונות  באסיפות 

ועסקנים בהם כל המשתתפים טענו שזו 

דרכו של הרבי וכך צריך לנהוג אולם אף 

אחד מהם לא העיז לצאת עם הדברים 

הללו בפרסום מחמת שיבולע לו. היחידי 

שהעז היה ר' שלמה! אצלו לא התערבו 

טובות  כבוד,  כסף,  של  זרים  שיקולים 

העסקן  היה  הוא  ושררה,  כוח  הנאה, 

מכל  לגמרי  משוחרר  שראיתי  היחידי 

עינו עמד רק  ושלנגד  השיקולים האלה 

דבר אחד - מהו רצונו של הרבי!

אגב, בסיפור שהזכרתי קודם עם ר' 

אברהם מאיאר - מעניין לציין שבנו של 

דרייזין  בער  ר' שלום  הנגיד  ר' אברהם 

שי' היה בידידות 

ר'  עם  גדולה 

בעת  גם  שלמה, 

הסיפור הנ"ל וגם 

משום  למחרת 

בצורה  לו  שנודע 

שזה  שהיא  כל 

מהרבי.  הגיע 

הוא  ואדרבה 

כה  בידידות  היה 

עמוקה עד שהציע 

רבות  פעמים 

לר'  כספית  עזרה 

לשימוש  שלמה 

ר'  אך  פרטי, 

שלמה מעולם לא 

נטל ממנו פרוטה 

משום שזו הייתה 

דרכו - להתרחק 

עד  מהכסף 

הקצה האחרון!

קטן  חלק  אפילו  מנצל  היה  אם 

היה  אישיות  הנאה  לטובות  מקשריו 

מידיעה  זאת  אומר  ואני  גדול,  עשיר 

כסף  לו  שהציעו  פעמים  כמה  אישית. 

לא הסכים  מעולם  והוא  וטובות הנאה 

לקבל פרוטה באופן אישי.

שלא  עסקן  לעצמנו:  נתאר  עכשיו 

עושה שום שיקולים של כדאיות, עסקן 
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פנים  בשום  לעצמו  פרוטה  נוטל  שלא 

אישית  להדרכה  שזכה  עסקן  ואופן, 

ונקבל  שנים,  עשרות  במשך  מהרבי 

משוואה של עסקן אמיתי, חסיד שנאמן 

הקצה  עד  הקדושות  ולהוראותיו  לרבי 

האחרון!

התערפל  כשהכול  תמוז  ג'  אחרי  גם 

חל  שלא  לדרכו  נאמן  שלמה  ר'  נשאר 

של  בהוראות  לא  תמוז,  בג'  שינוי  שום 

הרבי כיצד תנוהל חב"ד, לא ברצון של 

על אי מפלגתיות  הרבי שחב"ד תשמור 

הבחירות  לאחר  מיד  כתב  שהרבי  (כפי 

ולא  פעמי)  חד  היה  שזה  בתשמ"ט 

באמונה הטהורה בענייני משיח וגאולה, 

וכאמור הוא לא פחד להביע את עמדתו 

זו בגלוי ועל כך סבל מאוד.

גם בשנה האחרונה כאשר חלה, נשא 

עד  להתעלם  וניסה  בגבורה  כאביו  את 

כמה שיכל מהמחלה, לא התלונן מעולם 

אותו  כששאלו  ותמיד  הרב  סבלו  על 

בטוח  שהוא  השיב  מודאג  הוא  האם 

קורה  מה  יודע  שהרבי  ספק  לכל  מעל 

איתו ועל המחלה שלו ועל כן סומך על 

הרבי ולא מודאג מכך. ואכן הוא חי עם 

האמת הזאת בכל העוצמה והלהט.

מה יהיה כעת - אינני יודע, מי ימלא 

המשמר  על  שעמד  כיחיד  מקומו  את 

אני  אחד  דבר  יודע.  אינני  זאת  גם   -

מר' שלמה - את האמונה  ללמוד  יכול 

נעשה"  אשר  כל  את  ידע  ש"מרדכי 

והוא  הכל  ורואה  מהכל  יודע  שהרבי 

כפי  שיהיו  העניינים  את  יסדר  כבר 

הכוונה.

זכרו של ר' שלמה ושל מעשיו הטובים 

כפר  ולתושבי  בכלל  אנ"ש  לכל  יעמדו 

האמיתית  לגאולה  לזכות  בפרט  חב"ד 

והשלמה תיכף ומיד ממש.

*) מתוך 2 מאמרים שכתב בעיתון "חדשות 
הכפר".




מאת:
מר שלמה שי' אהרונישקי*

מפכ"ל המשטרה וידיד קרוב

בלבוש  מרובכם  אמנם  שונה  אני 

הרב  אל  מחובר  אבל  ובמנהגים, 

מפתיע  די  באופן  התחברנו  מיידנצ'יק. 

- לפני עשרים שנה, כאשר הייתי קצין 

בפיגוע  בטיפול  ועסקתי  ראשי  חבלה 

הרב  הגיע  בירושלים,  שאירע  קשה 

לסיים  שהספקנו  לפני  עוד  מיידנצ'יק, 

את הטיפול בפיגוע, לחזק אותנו ולברך 

במשימות  שנעמוד  החבלנים  ידי  את 

בקשר  מאז  עלינו.  המוטלות  הגדולות 

הי'  הקשר  אליו.  נקשרתי  ברור  בלתי 

ומבטא  למיידנצ'יק  וחשוב  לי  חשוב 

בעיניי את המיוחד שהי' בו.

את  להתאים  ידע  הוא  כל  קודם 

עצמו לכל אחד, להתאים לכל אדם את 

כל  עם  להתחבר  שלו,  המיוחד  המפתח 

אחד. את כל מי שהוא פגש, ולא חשוב 

מהיכן הגיע - ידע לחבר אליו.

זוכר  בעיקר  שאני  מה  בעיניי, 

כל פעם 
שנפגשתי איתו 

הי' נדמה לי 
שהעולם לרגע 
נעצר, שוכחים 

מהמלחמות 
והניגודים, 

שוכחים מהכל 
ולרגע אחד 
מתחברים 
למשהו עם 

אמונה חזקה 
ותקוה גדולה, 

עם תחושה 
והרגשה 

שבסופו של 
דבר יהי' טוב
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ממיידנצ'יק - איך שבכל פעם שנפגשתי 

לרגע  שהעולם  לי  נדמה  הי'  איתו 

והניגודים,  מהמלחמות  שוכחים  נעצר, 

מתחברים  אחד  ולרגע  מהכל  שוכחים 

למשהו עם אמונה חזקה ותקוה גדולה, 

דבר  של  שבסופו  והרגשה  תחושה  עם 

יהי' טוב.

אני מכיר מאוד הרבה אנשים, אבל 

אדם כמוהו שידע לקשור כל כך הרבה 

הרבה  כך  כל  להפיח  שידע  קצוות, 

אחד  בכל  אמונה  לנטוע  ושידע  תקוות 

- לא הי' כמוהו. זה הדבר שמייחד את 

מיידנצ'יק.

אור  רק  הזמן  כל  להביא  ידע  הוא 

תלמיד  הי'  מבין  שאני  וכפי  ותקוה, 

דברו,  עושה  ובאמת  לרבי,  נאמן 

הדברים,  את  ומרבע  ומשלש  ומכפיל, 

בלהט  האמונה  את  להביא  מצליח  וכך 

והכל  ישראל,  ויותר מזה בעם  לאלפים 

דבר  של  ובסופו  בדרכו,  שנמשיך  בכדי 

זה יביא לכולנו אושר, תקוה ושלום עם 

שכנינו ובתוכנו.

משפחתי  בני  אני,  אותו,  נזכור  כך 

וכל מי שהיה בסביבתי.

*) מתוך דברים שאמר בעצרת ה'שלושים' 
לפטירתו של הרב מיידנצ'יק.



מאת:
ר' יוסף שי' צ'חנובר*
מבכירי מערכת הבטחון לשעבר
ידידו הקרוב של הרב מיידנצ'יק

והרב  קודם  שהוזכר  סיפור  אספר 

מיידנצ'יק נטל בו חלק:

אצל  להתפלל  שנים  במשך  זכיתי 

והיות  כיפור,  יום  מידי  ב-770  הרבי 

שאני כהן - לעלות לברכת כהנים. בשנה 

אחת בזמן ברכת כהנים, עלו כל הכהנים 

לבימה, ונראה הי' שהרבי מחפש בעיניו 

את  נותן  שהרבי  הי'  הסדר  מישהו. 

האות  והפעם  הברכה,  להתחלת  האות 

לא  ואיש  וחיפש  חיפש  הרבי  ניתן.  לא 

ידע מה הסיבה שלא מתחילים בברכת 

כהנים, עד שעיניו של הרבי נפגשו בעיניו 

ר' שלמה תפס מיד במה  ר' שלמה,  של 

דברים אמורים, הצביע לעבר הכוהנים 

את  נתן  הרבי  שם!  הוא  לרבי:  ואמר 

הסימן, וברכת הכהנים החלה...

של  הראשונה  בשורה  עמדתי  לא   -

אני  שגם  לוודא  ביקש  והרבי  הכהנים, 

משתתף בברכת כהנים.

שלמה  ר'  הי'  ולמשפחתי  לי 

אותי  הביא  הוא  מאוד.  יקרה  אישיות 

שנה  ארבעים  לפני  זה  הי'   - לחב"ד 

במשרד  משפטי  יועץ  שימשתי  כאשר 

נוסע  שאני  שמע  שלמה  ר'  החקלאות, 

להיכנס  ממני  וביקש  הברית  לארצות 

לרבי. ידעתי כבר כי כשר' שלמה אומר 

לרבי  נכנסתי  לסרב.  אפשרות  אין 

ליחידות הראשונה, שהביאה אחרי' עוד 

עשרות יחידויות וביקורים, והכל בזכות 

ודרך ר' שלמה.

היממה  שעות   24 במשך  שלמה  ר' 

היה נתון כולו להאדרת שמו של הרבי, 

ר' שלמה 
שמע שאני 

נוסע לארצות 
הברית וביקש 
ממני להיכנס 
לרבי. ידעתי 
כבר כי כשר' 
שלמה אומר 
אין אפשרות 

לסרב. נכנסתי 
לרבי ליחידות 

הראשונה, 
שהביאה אחרי' 

עוד עשרות 
יחידויות 

וביקורים, והכל 
בזכות ודרך ר' 

שלמה
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איך  הרבי,  את  לשמח  היו  מעייניו  כל 

וזה  הרבי ישמח ממעשיו. זה ההתחלה 

הסוף, וזכות גדולה היא לו.

*) מתוך דברים שאמר בעצרת ה'שלושים' 
לפטירתו של הרב מיידנצ'יק.




מאת:
מר אמנון שי' ליפקין שחק*

רמטכ"ל ושר לשעבר
וידיד קרוב של הרב מיידנצ'יק

שלו.  המיידנצ'יק  את  יש  אחד  לכל 

שאני  מיידנצ'יק  על  כאן  לספר  באתי 

הכרתי:

ותבונה,  עומק  עם  עיניים  לו  היו 

של  בעיניים  היו  אהבה.  בהם  והיתה 

בפנימיות שלו.  כל מה שהי'  מיידנצ'יק 

כאשר  אלי  בא  מיידנצ'יק  שנים  במשך 

מעבר  כך.  אחר  וגם  תפקידים  מילאתי 

לשיחות של מה הי' ומה יהי' - כל מה 

שלמדתי על תנועת חב"ד, על הכפר ועל 

הרבי - הי' ממנו.

תמיד היו לו בקשות אבל מעולם לא 

אף  לילדיו.  ולא  למשפחתו  לא  לעצמו, 

תמיד  לא,  לו  לומר  הי'  אפשר  אי  פעם 

צריך למצוא דרך למלא את הדברים.

הוא עשה דברים מעבר למה שביקשו 

לכפר  שחשוב  שחשב  מה  כל  ממנו, 

- עשה. את הצניעות שהיתה באיש הזה 

יש בדור שלנו למעט מאוד אנשים.

 - פסים  צריך  שלא  קטר  היה  הוא 

הוא התווה את מסלול הנסיעה.

כולם אהבו וכיבדו אותו, רבים למדו 

ממנו על הרבי, על כפר חב"ד ועל חב"ד, 

בדרכו  מהם.  חלק  הי'  שלא  עולם  על 

כולם  את  לחבר  שידע  גשר  בנה  שלו 

יהודי אחד. איש שהאחדות של  לעולם 

הויכוח  לו,  חשובה  הייתה  ישראל  עם 

לילות  ועשה  ידע  הוא  לו,  כאב  הפנימי 

ישראל  אהבת  דבר  את  להביא  כימים 

לכל מקום.

כשדובר  כי  שחק  מר  חשף  [בנאומו 

צמוד  גדול  מחלף  בניית  על  מזמן  לא 

ובמיוחד  לתושבים  מפריע  שהי'  לכפר, 

בשבתות וחגים. ועד כפ"ח ואחרים ניסו 

למנוע את בניית המחלף, אך הדבר לא 

בא על פתרונו:]

תהי'  לא  חב"ד  בכפר  אם  לימים, 

העיניים,  מול  כאן  הכביש  על  'מפלצת' 

שהדברים  לו  יש  גדולה  שזכות  תדעו 

ועוד  תוכננו.  שהם  מכפי  אחרת  נראים 

הרבה דברים שקרו ויקרו, שכל הציבור 

הזכות  מהם,  ונהנים  נהנו  בחב"ד 

הגדולה הזו שמורה לו.

רבים  ושל  שלי  הגדולה  הזכות 

לפגוש  אותו,  להכיר  היתה  אחרים 

ומזיו  מחכמתו  ולהנות  אותו,  ולשמוע 

פניו.

*) מתוך דברים שאמר בעצרת ה'שלושים' 
לפטירתו של הרב מיידנצ'יק
<

במשך שנים 
מיידנצ'יק בא 

אלי כאשר 
מילאתי 

תפקידים וגם 
אחר כך. מעבר 
לשיחות של מה 

הי' ומה יהי' - 
כל מה שלמדתי 

על תנועת 
חב"ד, על 

הכפר ועל הרבי 
- הי' ממנו
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