מבצע הקהל העולמי,
שנת הקהל ה'תשס"ט

ב

אמצע יום ח' חשוון נקראתי ע"י הרבי לחדרו
הק' יחד עם חברי אגו"ח העולמית .ביחידות
דיבר הרבי על כך שנוכח לראות בחודש
תשרי באורחים הרבים שהגיעו ובכך שב"ה חב"ד
גדלה' ,גדיים נעשו תיישים' ו'שליח עושה שליח'.
הרבי הביע שביעות רצון רבה ,ויחד עם זאת הורה
לנו להקים מנגנון שישמר את הקשר בין אנ"ש .
הרבי הטיל עלינו להבהיר את תמציתה של השיחה
ולפרסמה במכתב מיוחד שיישלח בו-ביום .הרבי
הגיה את תוכן השיחה והמכתב ,וכינה את המכתב
בכתי"ק "מכתב המקשר".
ראינו בדברי הרבי כוונה שנמשיך אנו את השהות
של החסידים אצל הרבי – בכל השנה ,על ידי וועד
שיורכב מאנשי אגו"ח וכאלו שאגו"ח תמנה ,ואלו
יוכלו לנסוע ממקום למקום.
באותו זמן הדברים לא חלחלו לרובד מעשי בצורה
נרחבת ,מכיוון שהתחושה של היחידות הייתה
קשה ,ומיאנו לקבל את המסר הזה :הרבי כביכול
רומז לנו על זמנים שלא העלנו על דעתנו שיגיעו,
למשל במילים 'גדיים נעשו תיישים' – הלקוחים
מהגמ' בברכות ועוסקים בעניינים שליליים.
עצם יצירת סמכות מתוך החסידים ,כשברקע
היה 'עשה לך רב' וכו' ,היה קשה להכלה .אגו"ח
המשיכה לעסוק בעניינים בוערים שעל סדר יומה
של תנועת חב"ד ,הרבי העביר לה עוד כמה עניינים
כלליים לטיפול ,וכך הדבר נמשך.
כיום מבינים היטב למה התכוון הרבי .כעבור
עשרים שנים ,התכנס וועד אגו"ח כדי לדון כיצד
לממש את היחידות הזו .הוחלט על מתווה של
התוועדויות לקהילות במשך השנה ,והשנה היא
הרי שנה מיוחדת – שנת הקהל ,ועם הגידול במספר
השלוחים נוצרה אפשרות לבצע את המשימה
בממדים עולמיים.

מספר הרה"ח הרב אברהם שם-טוב,
יו"ר וועד הפועל של אגו"ח העולמית
(כפר חב"ד ,גליון :)1303

"כיום מבינים
היטב למה
התכוון הרבי"

ואתה תחזה
על עצתו של יתרו אודות מינוי שרי עשרות וכו' ,ידועה השאלה :מה טעם היה שיתרו יגיע
ויוסיף פרשה בתורה ,הרי הרעיון של העמדת שרים הוא דבר פשוט ,שמשה רבינו בעצמו יכל
להגות.
התשובה היא ,שלאמיתו של דבר אין הכרח באותם שרים .משה רבינו יכול היה להסתדר לבדו
עם כל העם ,כמו שכתוב "ויכלת עמוד ,וגם כל העם הזה על מקומו יבא בשלום".
ואכן ,כשבני ישראל חיו סביב משה רבינו ,למדו תורה מפי הגבורה והלכו לאורו ,אחזו הם
בדרגה נעלית של "העם יבא בשלום".
כשיתרו הגיע להתארח והבחין בחיכוכים בעניינים של 'בין אדם לחברו' ,ראה את העם במצב
שלא יחד עם משה ,אלא במצב אחר לגמרי .ולכן הוא מציע להבהיר את המצב שיהיה לאחר
פטירתו של משה ,שאז לא ינהיג אותם ,על-ידי מינוי של שרים וכו'.
וכיוון שכל דבר צריך להיות על-ידי משה דווקא ,ככתוב "כל מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש,
הכל נאמר למשה" ,הסכים הקב"ה לעצת יתרו ואמר למשה:
"ואתה תחזה – ברוח הקודש שעליך" .משה דארף אויסקלייבן און איינשטעלן מיט זיין
רוה"ק ,די שרי אלפים.
***
הרבי שואל בשיחה אודות הקהל ,מדוע משה רבינו מכניס את מצוות הקהל באמצע מינוי
יהושע .מדוע ארבעים שנה לא היה צורך בזה?
עונה הרבי ,שכשהיה מדובר בדור המדבר שראה את מעמד הר סיני וראה לנגד עיניו כל הזמן
את משה רבינו; הוא זכר את המעמד וחי את זה לנגד עיניו כל הזמן – מזה היתה חיותו!
אבל כשעוברים מדור הראיה לדור השמיעה ,מדורו של משה לדורו של יהושע שם מגיעה
המצווה של 'הקהל' שמטרתה להעביר את תחושת הראיה שהיתה במתן תורה בכדי שהעם
יוכל לחיות ממנה.

'מ

בצע הקהל' הצליח לגעת בנפשם של אלפי חסידים ,לרענן את הזיכרון
החסידי ולקשר המונים לרבי :אנשים ,נשים וטף .ייחודיותו של המבצע הוא
בכך שלא נועד לכינוסי ענק ,אלא דווקא להתוועדויות חסידים שבהם ישבו פנים
בפנים והצליחו לעורר ולהתעורר ,להשיב את החום החסידי ,להיזכר בימים הטובים
ולהתקשר לרבי באהבת חסידים.
במשך שנת הקהל ,ה'תשס"ט ,יצא מבצע הקהל בהיקף כלל עולמי ,אדיר מימדים,
וכבש את קהילות אנ"ש בכל רחבי תבל .מקצת מהביטויים שהשמיעו חסידים
ומשפיעים שהשתתפו בהתוועדויות הרבות שהקהילו אלפים ורבבות היו ברוח "מבצע
שמחיה את אנ"ש"" ,הרגשה של חסידים איין משפחה"" ,התרוממות הרוח" וכו'.
בעולמינו הגשמי ,שהכל נמדד בו בצורה גשמית ,קשה למדוד את ההצלחה העצומה
שהמבצע נחל ,מכיוון שכל מהותו היא רוחנית .אבל עם זאת ,הניצוצות כבר מאירים.
חסידים לא חדלים להזכיר אודות ההתוועדויות שהצליחו לרענן את ההתקשרות
לרבי ,ולחבר ולאחד את עדת החסידים.
מקורבים מבתי חב"ד בכל העולם שחים בהתרגשות אודות הביקורים .משפחות
שלמות התקרבו לאידישקייט בצורה משמעותית הודות למבצע .עדת החסידים
התאחדה ,וקהילות שלמות חשו לפתע מחוברות למשפחת חב"ד כולה.
אגודת חב"ד בראשות הרב אברהם שמטוב העמידה את חזונו של הרבי וביצוע
ההוראה מהיחידות המפורסמת מיום ח' חשוון תשמ"ט 'דאס זאל זיין פון די וואס
זיינען איצט דא און מען זאל מוסיף זיין אנדערע וואס האבן אפשר מערער זמן פנוי
און אפשר יונגע וואס קענען מער ארומפארן' .ויחד עם את ההוראה של 'מבצע
הקהל' ,הצליחה לרומם את עדת החסידים ולהעמידם בקרן אורה והתקשרות.
חסידי חב"ד ,יחד עם שרי האלפים ,התייצבו לדגל והביאו את בשורת האחדות
ווההתקשרות.
באלבום זה נעשה נסיון להביא מעט מהיקף המבצע בשלביו הראשונים ואת הקריאה
של כל עדת החסידים באשר הם לאגודת חסידי חב"ד העולמית להמשיך במבצע
מחיה הנפשות.
הרב חיים יהודה גרינברג
משרד הקהל  -אגודת חסידי חב"ד העולמית

ד

עם יאר חודש תשרי זיינען דא געווען נציגים
פון מערערע מקומות ווי אלעמאל .איך האב
געהאט גרויס הנאה צו זען אז גדיים נעשו
תישים און די שלוחים מאכן שוין שלוחים.איך האב
געהאט הנאה פון זייער אנטוויקלונג און אז זיי זיינען
שוין אויסגעוואקסן און זיינען ראוי מ'זאל זיי מסייע
זיין און מעודד זיין נאך מער ווי ביז איצעטר.דארף
דא זיין א וועד בא וועמען זיי זאלן קענען אנפרעגן,
כולל פארשטייער פון דאנען ,און מען זאל זיי
איבערגעבן די זאכן וואס מען דארף איבערגעבן
און אויך נייטיג געבן עצות ווי צו פאברייטערען די
ארבעט נאך מער ווי ביז איטצער.
און הועד זאל זיין א ענין תמידי ,מיט וועמען זיי
קענען שטענדיק זיין אין פארבינדונג.
דאס זאל זיין פון די וואס זיינען איצט דא און
מען זאל מוסיף זיין אנדערע וואס האבן אפשר
מערער זמן פנוי און אפשר יונגע וואס קענען מער
ארומפארן .מען זאל גלייך מודיע זיין בא וועמען זיי
קענען אנפרעגן.
בפרט איצטער – ע"ד בנוגע דעם ענין הבחירות
באה"ק וואס ביז איצטער האט חב"ד זיך נישט
געמישט און איצטער האט מען גענומען אין דעם
א שטעלונג מצד ריבוי טעמים .פאדערט זיך אן
אופקלערונג דא און דארטן.זאל זיין עטליכע
מענשן ,און מען קען משנה זיין זיי פון צייט צו צייט,
און פאנאנדער-טיילן צווישן זיך די תפקידים .די
וואס זיינען דא זיינען דאך אלע אין דעם .וכנ"ל קען
מען מוסיף זיין ,און אז זיי וועלן מצרף זיין צו זיך נאך
איז תבוא עליהם ברכה.און מען קען האפן אז דאס
וועט בריינגען נאך מער הצלחה ווי ביז היינט.
היינט זיינען דא נאך מער מעגליכקייטן צו טאן און
אופטאן .וכנ"ל דאס זאל טאן אגודת חב"ד .און מען

יחידות לחברי
אגודת חסידי
חב"ד העולמית,
ח' חשוון ה'תשמ"ט

הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר זי"ע

זאל מחלק זיין די תפקידים און מצרף זיין צו זיך נאך
אייניקע.
אנדערע אין אנדערע ערטער זיינען שוין אויסגעוואקסן
און מען קען זיי ניט מער געבן פקודות ווי עס איז
געווען דער סדר ביז יעצט .אז זיי פלעגן מודיע זיין
און פון דאנען האט מען געגעבן פקודות .מצד די
גרויסע הצלחה זייערע ,און זיי ווייסען על אתר ווי
עס קוקט אויס און וואס מען דארף ,זיי זיינען שוין
אויס -געוואקסן און מען קען זיך אויף זיי סומך זיין .איז
געקומען די צייט לדעתי אז מזאל מצרף זיין צו די וואס
זיינען דא אויך פון אנדערע מדינות :פון ארץ ישראל,
קאליפארניא און נאך מדינות וואו עס איז דא פעולות
רחבות .און בעת מען דארף קען מען זיך פארבינדען
מיט זיי טלפאניש ,וואס יעמולט כאלו זיי זיינען דא.
איך האב ספעציעל מזרז געווען צו רופען די אסיפה
גלייך ,ווי די אורחים האבן זיך פאנאנדערגעפארן
ווארם,
נעכטען און אייער נעכטען ,כל זמן עס איז ַ
און אויב מען וועט אויף דעם מוסיף זיין וועל איך זיין
צופרידן פון ארץ ישראל און פון קאליפארניא און פון
ווארם זאל
די אנדערע ערטער .כל זמן עס איז נאך ַ
מען זיך צוזאמענריידן צווישן זיך אז עס זאל זיין א
המשך.
כדאי מען זאל גלייך היינט אנשרייבן א בריף צו
אלעמען ,א מכתב כללי ,אז מען זאל ממשיך זיין אין
די ענינים.
מסתמא וועט-מען היינט גלייך מאכן אן אסיפה
ובעיקר וועגן מצרף זיין אנדערע וועלכע געפינען זיך
ניט דא בגוף ,מיט א שקו"ט און החלטות וועט דאס
מוסיף זיין און די הצלחה פון די עבודה .מען זאל זיי
ארויסשיקן דעם בריף בהמשך סמוך צו זייער זיין דא
און זיי אנווייזען אויף וועלכן אדרעס דא מען זאל
שרייבן.

און אויב עס וועט זיין הצעות פון אזעלכע מחוץ
לעיר זאל מען מציע זיין.
איך האב שוין אמאל מעורר געווען וועגן דעם
אז די ניירות (תעודות) פון די מוסדות זאלן זיין
חוקית און דורך א גוטן עורך דין .די מוסדות
פון מל"ח ,מחנה ישראל ,אגודת חב"ד איגוד
השלוחים ,וכו' און אזוי אין אלע ערטער דארפן
די געהעריקע ניירות (פאר פטור פון מסים וכיו"ב)
און דאס זאל זיין רעגיסטריט ,יעדער מוסד,
מען זאל אויסקלייבן ווער איז יו"ר און מזכיר
גלייך בנוגע צו די וועלכע זיינען שוין דא ,און די
וואס האלטן באמצע דורך א עו"ד אז עס זאל
זיין פטור פון מסים און לטובת עצם המוסד .און
אפשר נאך ענינים וואס מען קען דורך דעם מתקן
זיין.
נאך א ענין עיקרי ,מען גייט דאך בויען א נייעם
בנין מרכזי ,עס איז דאך שוין געווען א הנחת
אבן הפנה (מיט מר טשייס וכו') ,מען וועט בויען
א בנין מרכזי מיט משרדים פאר מרכז מחנה
ישראל אגודת חב"ד וכו' דארף מען מזרז זיין די
בני' און דאס אלץ זאל זיין באופן חוקי.
און עד"ז בארץ ישראל מ'האט דארט איצט צו
טאן מיט חרדים און מיט חילוניים ,דארף מען
זען אז דארט זאל אויך זיין די געהעריקע "ליגעל
סטאטוס" אזוי ווי די ענינים דא .אויך וועט
מען דאך בויען אין ארץ ישראל א בנין מרכזי
מסתמא אין כפר חב"ד ,דארף מען דארטען
צוגרייטען די נייטיקע ענינים און באשטימען
מענטשען .מען זאל זיי שרייבען אז זיי זאלען
מאכען הצעות בכ"ז און דערנאך וועט מען אויך
דא דן זיין .זיי לאזען וויסען מ אסיפה זו ,שבאה
פון מיר אין דעם ,ווייל לולא זאל וויס איך ניט
מען זאך וועט ארויסקומען ,ובעז"ה וועט אלעס

גיין גלאטיק ,פארשפארן בלבול המחות .מען זאל
אנשרייבען דעם בריף און אנהאלטען דעם קשר בכל
השנה כולה .כדאי מען זאל דא צושיקען די העתק
דאקיומענטן פון די מוסדות .און מען וועט שטיין בקשר.
ועוד וג"ז עיקר מען זאל "רגאסטרירען" דא אפיציעל
אז פלוני איז דער אחראי אין דער שטאט אדער מדינה
פלונית.

עס איז ניט קיין הכרח מחליט זיין די אלע זאכען
היינט ,נאר עס זאל ניט זיין קיין הפסק.
די וואס האבען שוין פאפירען באופן חוקי זאלן
מברר זין צו מען דארף ניט מאכען קיינע שינויים
וכו' און מען זאל גלייך אנפאנגען אין דעם ,און
אויב אין אנדערע ערטער האט מען נאך ניט
אנגעפאנגען מאכט ניט אויס אז עם וועט גדויערן
נאך עטלעכע טעג אדער עטלעכע וואכען וכיו"ב
אבער דער בריף המקשר הכללי זאל ארויסגיין
גלייך כל זמן עס איז נאך ווארים.
כנ"ל אין דעם זאל זיין יעדערער פון די דא ומה
טוב מוסיף זיין נאך .און עס זאל זיין בעריכת א
עו"ד .און טאן דאס בהקדם .וכל המזרז הרי זה
משובח און עס זאל זיין בהצלחה רבה.
מסיימים בטוב – כנ"ל איך האב הנאה געהאט צו
זעהען אויף וויפיעל זען איז געוואקסען און אויף
וויפיעל מען קאן זיך אויף זיי (העסקנים)פארלאזען
און וויפיעל זיי האבען שוין אויפגעטאן און מצליח
געווען.
כנ"ל מהעיקר זאל מען מסדר זיין ניירות וכו'.
דאס איז נוגע לגבי טענות וואס מען קען האבן.
אז מ'וועט וויסן אז דאס איז א מוסד רשמי או
רעגיסטרירט אין וואשינגטאן וכו' וועט מען זיך
לכתחילה ניט טשעפען ,מען זאל אויסקלייבן א
מזכיר ווער זאל שרייבן .און טאמער וועלן שרייבן
מער וי איינער וועל איך אויך זיין צופרידן.
עס ווייזט אויס אז דער שווער ארבעט אויף א
ברייטן אופן ומזה איז אזא הצלחה גדולה.
מען זאל הערן בשורות טובות ,וכל המרבה וכל
הזריז הרי זה משובח.

"מכתב
המקשר"
על פי הוראת הרבי ,מיד
לאחר היחידות ,הכינו
באגודת חסידי חב"ד
העולמית מכתב הפונה
לכלל חסידי חב"ד ומכיל
את תוכן דברי הרבי
ביחידות.
הרבי הגיה את המכתב
וכינה אתו בכתב ידו הק'
"מכתב המקשר".

אסיפת ייסוד
והקמת
'וועד הקהל',
כסלו ה'תשס"ט

ביום שישי ,כ"ג חשוון,
התקיימה בקמפוס חמ"ש בניו
יורק אסיפת היסוד של 'וועד
הקהל העולמי'.
בפגישה ,שנערכה בשעות
הבוקר ,נטלו חלק חברי 'וועד
הקהל' של אגו"ח העולמית.
והיא סימנה את תחילתו של
מבצע הקהל בהתאם לדברי
הרבי ביחידות ובמכתב
המקשר .המשתתפים דנו
באפשרויות שונות של ביצוע
המבצע ,קיבלו סקירה מקיפה
על אופיו ואופן התנהלותו,
והתרשמו מהיקפו.

החלטות
האסיפה
בהתאם לנאמר ביחידות,
הקמת קבוצת משפיעים
שיתנדבו לבקר בקהילות
אנ"ש ברחבי העולם בנוסף
לתפקידיהם הם יסעו מפעם
לפעם.
המשפיעים יסעו בשיתוף
פעולה עם מרכזים מקומיים
מידי חודש כך שלא תישאר
פינה שלא יבקרו בה מפעם
לפעם.
קודם לאסיפה ,התקיימה
אסיפה טלפונית שבה השתתפו
חברי אגודת חסידי חב"ד
העולמית וועד הקהל ,חברי
ועד הפועל של אגודת חסידי
חב"ד העולמית ,חברי הנהלת
מל"ח ומחנה ישראל.

חברי וועד הקהל:
הרב יוסף יצחק אהרונוב
הרב מרדכי אבצן
הרב שמואל אזימוב
הרב שבתי אלפרין
הרב יעקב בידרמן
הרב צבי גרינבלט
הרב גרשון מענדל גרליק
הרב ישראל דיסקין
הרב בערל לאזאר
הרב מענדל ליפסקר
הרב בערל מוצקין
הרב נחמן סודק
הרב פנחס הכהן פלדמן
הרב שמואל קמינצקי
הרב יוסף חיים קנטור
הרב אליעזר שמטוב

בנוסף השתתפו גם נציגים
של וועד הפועל של אגו"ח
העולמית:
הרב ישראל שמוטקין
הרב שמעון לזרוב

המפורסמת:
ל'יחידות' המפורסמת:
שנה ל'יחידות'
עשרים שנה
במלאת עשרים
מיוחד במלאת
בראיון מיוחד
שם־טוב ,בראיון
אברהם שם־טוב,
יו"ר אגודת־חסידי־חב"ד העולמית ,הרב אברהם
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"קיווינו שהדברים שנאמרו ייגנזו
וייעלמו .משמעות הדברים היו
מזעזעים והרמזים היו קשים"
• עשרים שנה לאחר ה'יחידות'
המפורסמת יוצאת אגודת־חסידי־
חב"ד העולמית במבצע 'הקהל'
אדיר מימדים •  150רבנים
ומשפיעים יבקרו בתכיפות את כל
מושבות אנ"ש • נבחרו חמשה־
עשר נציגים ,ראשי המקומות
המרכזיים בעולם ,שהם יעמדו
בראש הסניפים המרכזיים של
מטה הקהל העולמי
ראיין :אהרן דב הלפרין

שבועון חסידי חב״ד באה״ק ת״ו

KFAR CHABAD Weekly Magazine

שליחות
דיפלומטית
מאוד

סוכה על גג ביתו של נשיא
הנציבות ,קופת־צדקה בלשכת
ראש־ממשלת אוקראינה ,וחבר
פרלמנט פולני בהדלקת חנוכייה
מרכזית בתל־אביב .עלילותיו
של חב"דניק באיחוד האירופי

הרבי שאל :מה
חדש?

"כל יום שחב"ד אינה מוזכרת
בעיתונות וברדיו הוא בבחינת
חוסר הצלחה" 8 .שנים לפטירת
הרה"ח ר' ברק'ה וולף ע"ה

הצגה שנייה

דווקא הצלחתה של ההצגה בה
השתתף ,היוותה נקודת משבר
בעבור רענן זיו בן ה־ .16היום
הוא חסיד ,שחקן ותסריטאי
בקידמת הבמה

"יצאנו מה'יחידות'
בתחושה מאד קשה"
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פני שנתייחס למבצע הקהל המיוחד
שמארגן אגו"ח – במלאות עשרים שנה
ל'יחידות' המפורסמת – מהו בעצם
התפקיד של אגודת חסידי חב"ד העולמית?
בחודש שבט תשי"ד הרבי הגדיר את התפקיד
של אגו"ח שהוא הגוף המבצע את הרצון
והמחשבה של הראש ,של הרבי .הרבי התבטא
אז שאגו"ח הוא 'הידיים והרגליים' של הראש.
ובכל זאת לא שמענו במשך כל השנים על
מבצעים עולמיים של אגו"ח..
נכון .מטעמים שונים ,במשך רוב השנים,
עד אמצע שנות המ"מים ,המעמד של אגו"ח
והפונקציה שלה לא היו באופן גלוי .למרות שגם
אז כל המוסדות המרכזיים – כולל כל הישיבות
וגם כפר חב"ד – היו רשומים תחת אגו"ח.
אגודת־חסידי־חב"ד הייתה למעשה מוסד העל
של כל מוסדות חב"ד (כבמכתב הידוע משנת
תשי"ח) ,אם־כי ,כאמור ,העניין הזה התנהל
באופן פנימי וחשאי.
ומתי נתווסף הצד הגלוי?
באמצע שנות המ"מים ,הרבי החל להפנות

יו"ר אגו"ח; הרב ניסן מינדל ע"ה ,סגן יו"ר אגו"ח;
הרב זלמן גור־אריה ע"ה ,הרב יודל קרינסקי,
מזכיר אגו"ח; הרב דוד רסקין ,הרב משה הרסון,
ואנוכי (שנתמנה לפני זה ליו"ר ועה"פ העולמי
של אגו"ח).
באותה 'יחידות' הרבי פנה אלינו בשיחתו
המפורסמת וגם הטיל עלינו להבהיר את
תמציתה מיד במכתב הכללי שנשלח בו ביום.
וכשהגיה את השיחה ,כינה את המכתב (בכי"ק)
"מכתב המקשר"( .אגב התשרי שהרבי דיבר עליו
היה קשור לשנת הקהל .זה היה מיד אחרי שנת
הקהל) .התפקיד המרכזי כנראה שהרבי הטיל
על אגו"ח באותה יחידות היה להקים קשר בין
כל אנ"ש ,להמשיך את שהותם אצל הרבי במשך
חודש תשרי למשך כל השנה .וגם שזה ייעשה
על־ידי ועד מיוחד שע"י אגודת־חב"ד ובו יוכנסו
עוד חברים ,כאלו שיוכלו להשתתף בנסיעות.
למיטב זכרוני לא שמעתי על שום פעולה
מיוחדת של אגו"ח באותה שנה בהקשר הזה
האמת היא שאילו הדבר היה תלוי בנו ואילולא
הטיל עלינו הרבי לכתוב את "המכתב המקשר",

נבחרו שבעה־עשר נציגים ,ראשי המקומות
המרכזיים בעולם ,שהם יהיו בראש הסניפים
המרכזיים של מטה הקהל העולמי .כמאה
חמישים רבנים ומשפיעים יתנדבו עשרה ימים
במשך השנה שבמהלכה ייסעו ארבעה־חמישה
פעמים להתוועד בכל המקומות
בגלוי עניינים ונושאים גדולים לטיפול ולהכרעת
אגו"ח.
אם אינני טועה ,באותה תקופה ,כשדובר,
למשל ,על איחוד בין 'אהלי תורה' לישיבת
'תומכי־תמימים' ,הרבי הפנה את העניין לאגו"ח.
לא רק זה .היו באותה תקופה הרבה נושאים
מרכזיים שהרבי הפנה לאגו"ח .אך הפעם
הראשונה שהרבי הפעיל את אגו"ח בצורה
הגלויה ביותר היה במשפט הספרים הידוע .הרבי
הטיל אז על אגו"ח ,תוך הדרכות מפורטות יום־
יומיות ,לטפל בכל העניין של משפט הספרים,
עד שהגענו בעזרת ה' יתברך ל"דידן נצח".
המעמד המיוחד של אגו"ח נתחזק יותר
בשבוע שלאחר הסתלקות הרבנית ע"ה ,כשהרבי
רשם את הצוואה הידועה בנוגע לנכסיו שהכול
נמסר לאגודת־חסידי־חב"ד.

'הקהל' עולמי

"יצאנו מזועזעים"
ולפני עשרים שנה בדיוק הייתה התפנית
הגדולה...
אכן ,למחרת ז' חשוון תשמ"ט (היום שבו
מגיעים לביתם אחרוני העולים לרגל ובאה"ק
מתחילים לומר "ותן טל ומטר") בח' מר־חשוון
באמצע היום ,הרבי קרא לחדרו הקדוש את חברי
ועד הפועל של אגו"ח העולמי :הרב חדקוב ע"ה,

העניין הזה המובא בגמרא במסכת ברכות מרמז
על משהו שלא היינו מוכנים לשמוע ולקבל.
ובכלל המסר של הרבי להודיע לאנ"ש שיש
כתובת מרכזית שאליה יכולים לפנות וכו' וכו'
זעזע אותנו וקיווינו שהעניין ייעלם וישתכח.
בפרט שבאותה תקופה גם התחיל העניין של
"עשה לך רב" וכדומה ,והמבין יבין .זה הטעם
האמיתי מדוע המינוי והתפקיד של אגו"ח לא
נתפרסם די צרכו אלא היה ככל האפשרי בצנעא.
מאז הרבי התחיל לשלוח כמה עניינים כללים
לאגו"ח .כך ,לדוגמא המצב הקשה של "בית
רבקה"( ,שכתוצאה מכך ובהוראתו הק' הוקם
ה"קמפוס חמ"ש") .כך גם לדוגמא כשהגבאים
ב־ 770הגישו לרבי תכנית להרחבת  ,770הרבי
השיב בפתק הידוע שלא יענה עד שיביאו רשות
בכתב מאגו"ח.
במשך הזמן שלאחר מכן אגו"ח נאלץ
לעסוק יותר בשמירה על עניני הרבי אבל רחוק
מהמימדים של 'תנופה' שיכלו לצפות.
אגב אם מדברים על "שמירה" – מה קורה
בקשר למשפט המתנהל כיום בנוגע ל־?770
אנו מקווים ומאמינים שבקרוב מאד ,בימים
אלו ,העניין ייגמר ויסתדר כרצון הרבי.
במשך הזמן היו הוספות בהרכב של ועד
חברי אגו"ח?
בעקבות דברי הרבי באותה יחידות ,שבה
התייחס הרבי גם להוספת חברים חדשים
מאה"ק ומקליפורניה ,נתווספו לועד אגו"ח :הרב
אפרים וולף ע"ה מאה"ק ,והרש"ד רייטשיק ע"ה
ויבלח"ט הרב שלמה קונין מקליפורניה ,והרב
נחמן סודק מאנגליה .אח"כ ,במשך שנת תשנ"ב,
בהסכמת הרבי ,נוספו עוד חברים :השלוחים
הרב שמעון לזרוב ,הרב ישראל שמוטקין והרב
מענדל ליפסקר .בשנת תש"נ ,כשהשתנה באופן
רשמי התקנון של אגו"ח ,נוספו על־ידי הרבי עוד
חברים ל"ועד המורחב" שמונה עשרים חברים.

היינו נמנעים בכלל מלעשות משהו .בתקווה
שהדברים שנאמרו ייגנזו וייעלמו .כי יצאנו
מאותה יחידות בתחושה מאד קשה .משמעות
הדברים היו מזעזעים והרמזים היו קשים.
למה הכוונה?
למשל כל העניין של "גדיים נעשו תיישים".

ואיך כל זה מתקשר בפרט למבצע הקהל?
לקראת מלאות עשרים שנה מאותה יחידות,
דנו באסיפות ועד אגודת חסידי חב"ד על ההכרח
מצד המצב לגשת לביצוע הפרטיים המרכזיים
של אותה יחידות ,ובעיקר בהנוגע להקמת קשר
בין אנ"ש בכל העולם .והזמן גרמא שזו כניסה
לשנה חדשה ,שנת הקהל ,שהרבי כידוע הרעיש
עולמות שההקהל הוא לא רק בזמן החג אלא כל
השנה היא 'שנת הקהל' וקרא לפעולות יוצאות
מהכלל להקהיל את הכלל.
ראינו בכך הזדמנות מתאימה לקבל על
עצמנו משימה אדירה של 'הקהל עולמי' .בשים
לב לגידול העצום של צבא השלוחים ,נוצרה
אפשרות לבצע את המשימה במימדים עולמיים.
הרבי כותב שיש הקהל אצל היחיד ,יש הקהל
של יחידים ,יש הקהל של קהילות ,יש הקהל של
מדינות ,ויש הקהל של העולם .המטרה של הרבי
בהקהל הוא הקשר .לא רק לאחד .אלא לקשר.
שזה מהווה כוח חדש לגמרי.

הרב משה הרסון

הרב שמעון לזרוב

הרב מנחם מענדל ליפסקר

הרב נחמן סודק

הרב יהודה קרינסקי

הרב ישראל שמוטקיםן

מעניין שבקונטרס הידוע "בית רבינו שבבבל"
יש חידוש עצום שאני לא יודע אם רבים שמו
לב אליו :הרבי כותב שם שהטעם להשראת
השכינה בבית המקדש הוא בגלל שכל היהודים
התקבצו לשם .כלומר :לא (רק) כפי המובן
בפשטות שבגלל השראת השכינה התקבצו לשם
כל היהודים ,אלא עוד יותר :בגלל שהתקבצו
לשם כל היהודים הייתה שם השראת השכינה.
הרבי לומד זאת מהמלים "בבוא כל ישראל" שזהו
הפסוק בקשר להקהל .אנשים נשים וטף .עצם
המציאות שבאים יחד" .לחזק דת האמת" (כלשון
הרמב"ם) ,זה מה שמביא את השראת השכינה.
יש את העולם הגדול שחב"ד מגיעה אליו
דרך אלפי השלוחים .בתי חב"ד מקרבים המוני
המוני יהודים .ולכן בשנת הקהל זו אנו רוצים
לנצל את ההישגים העצומים שיש לשלוחים עם
יהודים בכל העולם ,לצורך הקהל .פשוט להקהיל
קהילות .לקשר בין כל היהודים.
המטרה מאד גדולה וגם הדרך להגיע למטרה
היא במעוף גדול.

מיוחד מצבא הרבי ,שבנוסף לתפקידיהם יתנדבו
להקדיש זמן במשך השנה לנסיעות לבקר מרכזי
ומושבי יהודים בכל העולם כולו .מהקבוצה הזו
יישלחו משפיעים בתיאום פעולה עם המרכזים
המקומיים לסידור התוועדויות חודשיות ,כך שלא
תישאר פינה שלא תבוקר על ידי המשפיעים כמה
פעמים בשנה .לצורך זה הוקם קרן מיוחד מטעם
אגו"ח העולמי לממן את פעולות הגוף הזה.
כפי שדווח ,ביום ח' חשוון ,במלאות עשרים
שנה ל"יחידות" ,קיימתם אסיפה גדולה בקשר
לתכנית הקהל העולמי .מי השתתף באותה
אסיפה?
בתחילה הייתה אסיפה טלפונית של ועד
המורחב של אגו"ח ולאסיפה זו הוזמנו והשתתפו
גם חברי ועד ההנהלה של "המרכז לענייני חינוך"
ושל "מחנה ישראל" ,שהיו שותפים מלאים
לתכנית .לאחר מכן התקיימה אסיפה של שבעה־
עשר נציגים ,ראשי המקומות המרכזיים בעולם,
שהם יהיו בראש הסניפים המרכזיים של מטה
הקהל העולמי.
מי הם שבעה עשר הנציגים?
הרב מרדכי אבצן מהונג קונג־סין ,הרב יוסף
יצחק אהרונוב מארה"ק ,הרב שמואל אזימוב
מפריז ,הרב שבתי אלפרין מברזיל ,הרב יעקב
בידרמן מוינה־אוסטריה ,הרב גרשון מענדל
גרליק מאיטליה ,הרב צבי גרינבלט מארגנטינה,

הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי מארה"ק ,הרב בערל
לאזאר ממוסקבה ,הרב מענדל ליפסקר מדרום־
אפריקה ,הרב בערל מוצקין מקנדה ,הרב נחמן
סודק מלונדון ,הרב פנחס הכהן פלדמן מסידני
אוסטרליה ,הרב שמואל קמינצקי מאוקראינה,
הרב יוסף חיים קנטור מתאילנד ,והרב אליעזר
שמטוב מאורגווי.
ומהי בעצם התכנית?
התכנית היא שבכל אחד מהמקומות הללו
יוקם ועד שיבצע את מבצע הקהל .כלומר:
לקיים התוועדויות בקרב חוגים שונים לפחות
פעם בחודש ,לאנשים וכמו־כן לנשים .כפי
שאמרתי המטה הכללי העולמי שע"י אגו"ח ימנה
קבוצה של כמאה חמישים רבנים ומשפיעים
שיתנדבו עשרה ימים במשך השנה שבמהלכה
ייסעו ארבעה־חמישה פעמים להתוועד בתור
משפיעים־אורחים בכל המקומות הללו .כל זה
מסודר ע"י המטה הכללי שגם יממן את המבצע.
כך שלמעשה פעם בחודש־חודשיים יהיה
משפיע־אורח בכל מקום מרכזי בעולם.
אנו מקויים שאם בעז"ה הכל יפעל לפי
התכנית ,לקראת סוף השנה נקיים גם מעמד
הקהל עולמי.
המבצע ינוהל ע"י משרד מיוחד שהוקם
לצורך זה עם צוות מורחב בניהולו של הרב חיים
גרינברג•.

'פלוגה' של 150
משפיעים
מה בעצם הייתה ההחלטה?
להקים את הועד המיוחד שהרבי דיבר עליו
– קבוצה של משפיעים המוכשרים לזה ,אגף
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"יצאנו
מה'יחידות'
מזועזעים"

ראיון מיוחד עם יו"ר אגו"ח העולמית
הרב אברהם שם־טוב במלאות
עשרים שנה ל'יחידות' המפורסמת
ולקראת תחילת המבצע הגדול של

'הקהל' העולמי

"לך ישנה הזכות שניתן לקנא בה – שהקפת במעשה
צדקה אחד את כל עם ישראל ,אנשים ,נשים וטף"
פרסום ראשון של מכתב הרבי למר פרלמן בעניין שנת הקהל

ב"ה
ה' תשרי ,תשמ"ח
ברוקלין ,נ.י.
מר ארי פרלמן
ניו יורק ,נ.י.
שלום וברכה:
לעונג היה לי לראותך אתמול ,ובמיוחד
מכיוון שזה נתן לי את ההזדמנות להעניק לך
ברכה אישית ולאחל לך ולבני ביתך חתימה וגמר
חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
עונג נוסף היה בזה שיכולתי לקשר הזדמנות
זו למצות הצדקה ע"י עשייתך לשליח לנתינת
השטר הסמלי של דולר אחד לצדקה ,ושליח
להפצת ההכרזה המופיעה על השטרIN G-D'' :
=[ WE TRUSTבה' אנו בוטחים].
יש משמעות רבה מאוד לזה שהדבר התרחש
ביום־החול הראשון של השנה החדשה הנוכחית,
שבו היה מותר להתעסק עם שטרות של דולר.
למותר לומר שזוהי זכות מיוחדת מהשם,
אשר זה עתה ,ביומיים של ראש השנה שחלפו,
הכרזנו שהוא מלך העולם בכלל והמלך של
כולנו ,עם ישראל ,בפרט – לפתוח את יום־החול
הראשון של השנה החדשה במצות הצדקה.
דבר זה מזכיר ומדגיש פעם נוספת את
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התכונה המאחדת הנפלאה של מעשה הצדקה,
שהיא מתאימה מאוד לנקודה זו שמציינים את
השנה החדשה בתור שנת הקהל .ואבהיר זאת,
בקיצור על כל פנים:
מצות הקהל מתקיימת רק אחת לשבע שנים,
בתחילת המחזור בן שבע השנים ,לאחר שנת
השמיטה.
בזמן בית־המקדש ,מצות הקהל דרשה
התאחדות ('הקהל') לאומית יוצאת מן הכלל של
עם ישראל בבית־המקדש ,אנשים ,נשים וטף,
ואפילו פעוטות ,על מנת לשמוע את המלך קורא
פרשיות מסוימות מן התורה שנועדו לנטוע
יראת השם ,כדי שכל אחד ואחד יתעורר באופן
נמשך לדבוק באופן נאמן עוד יותר בדרך התורה
והמצוות בחיים היום־יומיים .הייתה זו חוויה
בלתי נשכחת אשר חיזקה את האהבה ההדדית
ואת האחדות של עמנו האחד ,תחת תורה אחת
שניתנה ע"י הא־ל האחד.
לאחר חורבן בית־המקדש והפיזור של
עם ישראל ,אי אפשר לקיים את מצות הקהל
בגשמיות ,בעוד שהצורך באחדות בעיצומה של
שונות עצומה בגלות חשוכה נהיה גדול יותר
מאשר אי־פעם .אך התורה ,שהיא תורת־חסד,
צפתה מראש מקרה אפשרי זה ,ואפשרה לנו
לקיים את מצות הקהל (וכן את שאר מצוות
החג הקשורות לבית־המקדש) – ברוחניות ,גם

בזמן שבית־המקדש אינו קיים בגשמיות .כך
שכל אחד מאיתנו – כאן ועכשיו – יכול לקיים
את כל אותן מצוות אשר קיומן בגשמיות נמנע
מאיתנו ,ע"י שיגשים את הכוונה והמטרה של
המצוה המסוימת .דוגמה טובה לכך היא מצות
הקהל :מהותה של מצוה זו היא אחדות ע"י
יראת־השם וחיי־תורה .ולכן ,כל מי ש"מקהיל"
– ומקרב – יהודים שנמצאים בהישג ידו
ועומדים תחת השפעתו ,ומעורר אותם ליראת
שמים ,ומעודד אותם להעשיר את חוויית החיים
היהודיים שלהם ,ומעל הכל – מפיץ חינוך יהודי
תורני אמיתי בכל הרמות ,החל מ"עמך" ומעלה,
למעשה מקיים את מצות הקהל במובנה הרוחני,
עד שיגיע אותו זמן שבו מצוה זו תוכל להתקיים
הן בגשמיות והן ברוחניות ,בבניין בית־המקדש
ע"י משיח צדקנו.
עבורך ,ידיד נכבד ,לכל האמור למעלה ישנה
משמעות מיוחדת מכיוון שגם לך ישנה הזכות
שניתן לקנא בה – שהקפת במעשה צדקה אחד
את כל עם ישראל ,אנשים ,נשים וטף.
ואסיים מעין הפתיחה :הנני חוזר ומביע את
איחוליי לחתימה וגמר חתימה טובה ,ושימשיך
ללכת מחיל אל חיל בכל ענייניו ,הן בגשמיות
והן ,כמובן ,ברוחניות.
בכבוד ובברכה,
[חי"ק]

הרבי הוסיף בגוף כתב-
יד-קודשו את המלים
)להלן בתרגום מאנגלית(:
ושליח להפצת ההכרזה
המופיעה על השטר "בה'
אנו בוטחים"
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יו"ד שבט

סיכום מבצע

ואלה שמות
השלוחים והמשפיעים שזכו
לצאת ולהפיץ את אורו
ותורתו של כ"ק אדמו"ר
ברחבי תבל

הרב שלום בער שיחי' בוטמן,
משפיע קהילת חב"ד בתל-אביב ,ארה"ק,
אורח באוקראינה

הרב אברהם שמואל שיחי'
בוקיעט,
שליח כ"ק אדמו"ר לארה"ק ,אורח בלונדון

הרב יוסף יצחק שיחי' גופין,
שליח בקונטיקט ,אורח בארה"ק

הרב יוסף שמואל שיחי' גערליצקי,
שליח ראשי לתל אביב ,ארה"ק ,אורח
באנטוורפן ,בלגיה

רב יוסף יצחק שיחי' גרונר,
שליח ראשי בצפון קרוליינה ,אורח בארה"ק

הרב יצחק מאיר שיחי' הרץ,
ראש ישיבת חב"ד בלונדון ,אורח בארה"ק

הרב שמואל לו,
שליח כ"ק אדמו"ר בלונדון ,אורח בברזיל

הרב שמעון שיחי' לזרוב,
שליח ראשי בטקסס ,אורח בארה"ק

הרב לוי שיחי' סודק,

שליח כ"ק אדמו"ר לעדג'ווער ,אנגליה,
אורח בארה"ק

הרב משה שיחי' פעלער,
שליח ראשי במינסוטה ,אורח בארה"ק.

הרב שלום דובער שיחי' שם טוב,
שליח ראשי במישיגן ,אורח בארה"ק

שלב א' יום הבהיר יו"ד שבט

הרב מנחם מענדל שיחי'
גליצינשטיין,
חב"ד צ'רנוביץ'

הרב משה שיחי' וובר,
שליח בדנייפרופטרובסק

הרב יחיאל שיחי' וילהלם,
בית כנסת חב"ד גולדס גרין ,לונדון

הרב שלמה שיחי' וילהלם,

השלוחים והעסקנים
שעמלו על התוועדויות
רבות להמוני יהודים מתוך
מסירות גדולה
הרב לירון שיחי' אדרי,
חב"ד קריבוירוג

הרב שבתי שיחי' אלפרין,
בית חב"ד ס .פאולו ברזיל

חב"ד ז'יטומיר

הרב משה שיחי' טאלער,
חב"ד ברדיטשב

הרב מרדכי שיחי' לבנהרץ,
בית ספר חב"ד שמחה קייב

הרב נחמן שיחי' סודק,
בית ליובאוויטש באנגליה

הרב שבתי שיחי' סלבטיצקי,

השלוחים והעסקנים
בארה"ק
הרב שמואל שיחי' אנגלסמן,
היכל מנחם בני ברק

הרב יוסף יצחק שיחי' אהרונוב,
יו"ר אגו"ח בארה"ק

הרב חיים שיחי' אוחיון,
שיכון חב"ד לוד

הרב מנחם שיחי' ברנד,
בית חב"ד הר-חומה ,ירושלים

הרב פנחס שיחי' גוביץ,
קהילת חב"ד אלעד

הרב שניאור זלמן שיחי' גורליק,
בית חב"ד המרכזי באר-שבע

הרב יצחק שיחי' גרוזמן,
בית חב"ד ראשון לציון

הרב יוסי שיחי' אלפרין,

שליח באנטוורפן

בית חב"ד ס .פאולו ברזיל

הרב מנחם מענדל שיחי' גוראריה,

הרב נחום שיחי' ערנטרוי,

שיכון חב"ד לוד

חב"ד ז'פרוז'ה

משפיע קהילת חב"ד אנטוורפן

הרב אהרן דב הלפרין,

הרב גבריאל שיחי' גורדון,

הרב שמואל שיחי' קמינצקי,

שבועון 'כפר חב"ד'

חב"ד בדנייפרופטרובסק

חב"ד קייב

הרב שניאור זלמן שיחי' הניג,

הרב ירוחם שיחי' רסקין,

שכונת הגפן ביתר עילית

בית כנסת חב"ד סטמפורד היל ,לונדון

הרב מנחם מענדל שיחי' דערען,

הרב מנחם שיחי' וולפא,

הרב מנחם שיחי' לאטר,

הרב בנימין שיחי' ליפשיץ,

בית חב"ד נתניה

 770כפר חב"ד

כפר חב"ד

הרב טוביה שיחי' ויגלר,

הרב מאיר שיחי' לבנוני,

הרב אריאל שיחי' למברג,

שכונת הגפן ביתר עילית

ישיבת 'אור תמימים' כפר חב"ד

מזכ"ל אגו"ח בארה"ק

הרב צבי שיחי' וילהלם,

הרב אריה שיחי' לוין,

הרב בועז שיחי' למברג

בית כנסת חב"ד נתניה

קהילת חב"ד רחובות

הרב צבי שיחי' וינפלד,

הרב ישראל שיחי' ליפסקר,

הרב יואל שיחי' מן,
בית חב"ד אור עקיבא
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'היכל מנחם' ירושלים

הרב חיים שיחי' מנדלסון,

הרב אלירן שיחי' זוהר,
כולל 'אור יעקב' רחובות

הרב יוסף יצחק שיחי'
זילברשטרום,
ישיבה קטנה תומכי תמימים קריית-גת

הרב יוסף יצחק שיחי' חיטריק,
מכללת בית חנה צפת

הרב משה שיחי' חפר,
מכללת בית רבקה כפר חב"ד

הרב שניאור זלמן שיחי'
ירוסלבסקי,
בית כנסת חב"ד אלעד

הרב אברהם שיחי' כהן,
בית משיח באר-שבע

קהילת חב"ד המרכזית ביתר-עילית

הרב מנחם מענדל שיחי' משי-
זהב,
תומכי תמימים קריית-גת

הרב מנחם שיחי' נוימן,
בית חב"ד אבן יהודה

הרב מנחם מענדל שיחי' קנלסקי,
ישיבה קטנה קריית-גת

הרב מרדכי שיחי' קסטל,
בית חב"ד רחובות

הרב אהרן שיחי' קרניאל,

הגב' יונית גולדשמיד,

בית חב"ד בני-עייש

סמינר שושנת ירושלים ,רמת שלמה,
ירושלים

הרב יוסף שיחי' רבינוביץ,
קהילת חב"ד המרכזית ביתר-עילית

הרב שמעון שיחי' רבינוביץ,
כפר חב"ד

הרב דוד רוזנפלד,
בית חב"ד כרמי צור

הגב' אסתר פיקרסקי תחי',
מכללת חב"ד תל-אביב

הרב אליעזר שיחי' שמואלביץ',
בית חב"ד אור עקיבא

דו"ח פעילות:
יום חמישי ,ד' שבט .ביקר בעיר קייב ,בביה"ס
'שמחה' של צעירי-חב"ד עם אנשי-עסקים
ומקורבים ,בביהכנ"ס 'ברוצקי' ,בשמחת 'ווארט'
שנערכה ונאם בכינוס נשים.

הרב שלום בער בוטמן,

תל אביב ,אורח באוקראינה

"זו זריקת עידוד"

המבצע הזה חשוב מאין כמותו .ראשית,
עבור השליח המקומי ,והייתי אצל רבים
כאלו באוקראינה ,זו זריקת עידוד ממש.
יש לו תחושה שהוא מוערך ,והבדידות
שתמיד קיימת אצלו פגה כשהוא רואה
שזוכרים אותו ושולחים אליו שליח.

במקומות מרכזיים ,החשיבות הגדולה
של הביקור היא כשהשליח מראה את
חשיבות פעילותו לקהל :כשמגיע אורח
מטעם תנועת חב"ד ,הדבר נראה בעיני
הקהל כאות של כבוד לשליח ,והיחס
לשליח נעשה מכבד יותר.
ויש גם מעלה גדולה למתוועד עצמו:
הערכה גדולה לשלוחים והכרה בעוצמה
של הרבי .זה נותן גם כוח עצום גם
בהמשך ,בחזרה לביתו .הרושם מלווה את
כל המעורבים בביקור ,השליח ,המשפיע
והקהל – לתקופה ארוכה.

עם יהודים מקומיים ומבקרים .בצ'רנוביץ' התקיים
כינוס גדול למקומיים.
יום שני ,ח' שבט .נערך עמו מפגש באינופרנקובסק.
משם המשיך לסיור מקיף בעיר קייב .בקריבוירוג
התוועד עם שלוחים ועם צעירים.
יום שלישי ,ט' שבט .ביקר בז'פרוז'ה וערך סבב
התוועדויות ומפגשים אישיים עם יהודים רבים.

שישי ,ה' שבט ,ושבת ו' שבט :שהה בז'יטומיר,
בסבב התוועדויות עם השלוחים ,בראשם הרב
שלמה וילהלם .כמו-כן ביקר בכמה מוסדות ,ומסר
רביעי ,י' שבט .התוועד בדנייפרוטפטרובסק ,יחד עם
מקומיים.
הרצאות .בין השאר ,התוועד עם סטודנטים
השליח במקום הרב שמואל קמינצקי .בנוסף ,נערך
בעיר כינוס גדול והמוני שגרם להתעוררות רבה
יום ראשון ,ז' שבט .ביקר בברדיצ'ב ,במז'בוז'
ובצרנוביץ' .בכל הערים הללו התוועד עם השלוחים ,מאוד.

הרב שמואל קמינצקי
דנייפרופטרובסק

'חסיד בהמחשה'

כל מה שאנחנו השלוחים מנסים במשך
שנים להמחיש ליהודי אוקראינה אודות
רבי וחסידים ,הצליחו לעשות האורחים
שהגיעו אלינו ושכנראה נבחרו בקפידה.
הם הצליחו להמחיש ממש ,הם הצליחו
למלא את ההויה היהודית בתוכן של רבי
בהבנה ממשית איך נראה חסיד של רבי.
המבצע כולו הוא הצלחה עצומה,
בעולמינו הגשמי קשה למדוד דברים
מעין אלו אך פירות המבצע נתנו כבר
את אותותיהן ועוד יתנו רבות .זהו מבצע
מתגלגל שבמשך תקופה ארוכה אתה
שומע אודותיו ואודות פירותיו.

חשוב מאד שהחזון של הרב שמטוב
שקיים הוראה של הרבי ימשיך ,כיון
שברור לי שזה מה שהרבי רוצה:
שמשפיעים יעברו בכל העולם ,שחסידים
ירעננו את ההתקשרות ,ושמקורבים
יקבלו מושג מהו רבי ,עד שנראה את
הרבי בעיני בשר.

דו"ח פעילות:
ביום שלישי ,ט' שבט ,ביקר הרב בוקיעט
בשכונת עדגווער ,והתוועד עם אנ"ש ,התוועדות
שאורגנה על-ידי הרב לוי רסקין.

הרב אברהם שמואל בוקיעט,
כפר חב"ד ,אורח באנגליה:

'הדבק' של כל
החסידים בעולם'

מבצע הקהל הוא פרוייקט יוצא דופן בחשיבותו.
אני זכיתי להשתתף בו ,בלונדון ,והתועדנו
בשמונה מקומות :בבתי הכנסת ,בתלמוד תורה,
בישיבה קטנה וגדולה ,בסימינר וכו',
ולדעתי ,כיון שהיה מדובר באורח שאף אחד לא
מכיר ואף אחד לא חושב שיש לו איזה אינטרס,
לכן נוצר מצב של אחדות שכמוה אין למצוא.
כולם באו להתועדויות מתוך אהבה ואחוה.
היה לי תענוג כ"כ גדול כמו שמעולם לא היה לי
בשום התוועדות אחרת .הרגשתי שכולם נטולי
פניות בזכות היותי אורח מבחוץ .מלבד העובדה
שכל התכנים היו מכוונים לעניינים של הרבי,
להעלאת זכרונות ולגעגועים לרבי ,ובעקבות כך
לקיום רצונותיו בחוזק.
כולם הופכים ל'מקשה אחת' ,וזוהי האחדות
שרק עניינים של הרבי יכולים להביא .אני סבור
שיש לומר לאגודת חסידי חב"ד ולעומד בראש,
הרב אברהם שם טוב שליט"א ,שחובה להמשיך
את המבצע ביתר שאת משום שהוא ה'דבק' של
כל החסידים בעולם.

כשסיים את ההתוועדות ,נסע לשכונת 'גולדרס
גרין' ,בה נערכה התוועדות ב'היכל מנחם'
שבנהלת הרב יחיאל וילהלם בהשתתפות
חסידים רבים ואורחים.
בנוסף ,התוועד בישיבה גדולה עם קהל
התמימים שעות ארוכות.
ביום רביעי ,יו"ד שבט ,נסע דברים והתוועד
בת"ת בנים חב"ד ,במכינה לישיבה ,בבית-
הספר היסודי לבנות ,ובבית-הספר התיכון
לבנות.
לאחר מכן נפנה להתוועדות עם כלל אנ"ש
והתמימים בלונדון בבית הכנסת בהנהלת הרב
ירוחם רסקין.

הרב ירוחם רסקין,
לונדון:

הרב אברהם שמואל בוקיעט היה בלונדון
ביו"ד שבט ,ולמרות שאיחר עקב סופת
שלגים הביקור היה מוצלח ורב רושם ,שחיזק
את הקהילה ועורר את אנ"ש וה'תמימים',
נשות ובנות החסידים.
במשך הימים ששהה בעיר הוא נדד מביקור
לביקור ,מהתוועדות אחת לשניה ,והביא
את הניחוח החסידי ,את ההתקשרות לרבי,
בדרכו המיוחדת.

"עקב סופת שלגים
הביקור היה מוצלח
ורב רושם ,שחיזק את
הקהילה"
בכל פעם שיש יומי דפגרא אנו משתדלים
להביא משפיע מחו"ל ,כי אנו מכירים
בחשיבות וברעננות שהביקור יוצר .לכן ,אנו
מודים מאוד ל'מבצע הקהל' ולרב אברהם
שם טוב על שאפשר לנו לארח דמות חשובה
ובעלת השפעה.
אנו תקווה שהמפעל יימשך ויזכה עוד אלפי
חסידים גם בעתיד.

דו"ח פעילות:
הרב גופין שהה בשבת ו' שבט בקהילת חב"ד
במגדל העמק ,והתוועד עם אנ"ש לאורך יום
שבת קודש.
הרב גופין התוועד גם עם תלמידי ישיבת
תומכי תמימים בעיר ,בליל שבת.
השתתפו בהתוועדויות :רב הקהילה ומשגיח
הישיבה ,הרב יוסף הנדל ,המשפיע הרב
יוסף יצחק גורביץ וראש הישיבה הרב יוסף
גולדברג.

הרב יוסף יצחק גופין,

סטמפורד ,אורח בארה"ק:

'חי להחיות'

רבים מאנ"ש לא גדלו במשך תקופה ארוכה
ב ,770-והם ניזונים מחלקי זיכרונות ומסיפורים
שצברו עם השנים.
'מבצע הקהל' הביא שלוחים של הרבי עם רווח
כפול :הם חיו ב ,770-והם גם חיים עם ענייניו
של הרבי יום-יום .מקובל לומר שמקום המגורים
של השליח הוא  ,770הוא נוסע לתקופות
מסויימות לעשות פעילות וחוזר הביתה ל770-
לאגור כוחות.
כשאנשים כאלה מתוועדים ,אין הפירוש שהם
משחזרים סיפורים או שיחות מהרבי ,אלא
בדבריהם הם מביאים את הרבי 'חי' למקום

בבחינת הווה וקיים בפועל ,לא 'סיפורים' אלא
חיים של ממש עם הרבי .לנקודה הזו יש צימאון
עצום בקרב הקהילות ,וכל אחד מאנ"ש בעולם
חש את הצימאון לא שהידע על הרבי יגדל ,אלא
הוא רוצה לחיות עם הרבי .השליח הזה שמבקר
אצלו הוא 'חי להחיות' ,הוא חי עם הרבי כל יום.
ישר כח לאגודת חב"ד על היוזמה החשובה.
אני זוכר שלאחר ג' תמוז ה'תשנ"ד ,ישבנו כמה
חסידים ,ושוחחנו .אחד מהנוכחים סיפר שהיה
ב'מרכז שליחות' בברזיל וזוכר שהחסיד ר' בן ציון
שם טוב ע"ה נחת לפתע לאחת השבתות בברזיל,
התוועד והלהיב את הקהל ,ובפרט את השלוחים,
באופן בלתי-רגיל.
העניין נתן דחיפה כה עזה לעניינים של הרבי,
עד שהשליח עצמו התעורר .דובר אז על הצורך
לשלוח הרב 'ר' בנצי'ס' כאלו ,וב"ה שהדבר
מתקיים.

ביום ראשון ,ז' שבט ,התוועד בבית חב"ד
באור עקיבא עם השליח הרב שמואלביץ,
השליח הרב מן ,ומקורבים מבית חב"ד.

הרב יוסף ישראל הנדל,
קהילת חב"ד מגדל העמק:

"'טריות' מעולם
השליחות"

ביום שני ערך מסע ביקורים בחיפה :בביה"ס
על-יסודי לבנות חב"ד 'אור חיה' ,בביה"ס
היסודי לבנות חב"ד ,בביה"ס 'אור אבנר'.

הרב גופין הביא 'טריות' מעולם
השליחות .הקהילה ראתה במהלך
ההתוועדויות שליח 'חי' שמגיע
מארצות הברית עם סיפורים מרתקים
וזיכרונות מהוראות שקיבל מהרבי,
והכל היה מאוד מיוחד ושונה.

בכל המקומות בהם היה הרב גופין הוא
קצר הצלחה רבה ,וריתק את הקהל בחיזוק
ההתקשרות לרבי בצורה מיוחדת ומרשימה.

גם אני במוצאי מארה"ב ,אבל
ההבדל הוא שהרב גופין הוא יליד
ארץ הקודש במקור ,מכיר את השפה
ואת האופי ,ודווקא השילוב הזה גורם
שההתוועדויות היו כה מעניינות.

הרב גופין ביקר גם בקהילת חב"ד בקריית-
גת והתוועד עם אנ"ש.

ביום שלישי ,ט' שבט ,השתתף בכינוס לילדי
רשת אהלי יוסף יצחק ,ולאחר-מכן נסע
להתוועד בקריית החינוך 'אור אבנר' בכפר
סיטרין.
מאוחר יותר נסע לכינוס נשים בתל-אביב
ונשא דברים על מהות יום יו"ד שבט ועל
ההתקשרות לרבי.

אין ספק שההתוועדויות היו מוצלחות
בכל קנה מידה ,חיזקו את ההתקשרות
ברבי והחיו את הקהילה.

דו"ח פעילות:
ביקורו הרב גערליצקי עורר
התרגשות וציפייה גדולים מאוד
באנטוורפן ,שנערכה לבואו
בשמחה ובפרסום מקיף שעניין
רבים מתושביה היהודיים.

הרב יוסף שמואל גרליצקי,

תל אביב ,אורח באנטוורפן

'מבצע מחיה אנ"ש'

זהו מבצע שממש 'מחיה' את אנ"ש ,וכך אפשר
להגדיר את מהותו של 'מבצע הקהל' כיום,
לאחר ג' בתמוז.
חובה עלינו להחיות ולרענן את הקשר לרבי,
והמבצע הזה הצליח לעורר ולהחיות את אנ"ש
בכל מקום וזאת מהסיבה הפשוטה:
מדובר ב'פנים חדשות' ,והרי לכל אחד יש את
מה שאין לשני ,וההתעניינות שנוצרת כשקהל
מגיע להתוועדות ויושבות שתי נשמות אלוקיות
מול נפש בהמית אחת ,הרי מתחילים להחיות!

ביום שלישי ,ט' שבט ,התוועד
באנטוורפן בהתוועדות מרכזית
לגברים ,שעות ארוכות ,בה פנה
לקהלו בעידוד להצטרף ל'הפצת
המעיינות' של הרבי.
למחרת ,יו"ד שבט ,התוועד
לנשות העיר מכל גווני הקשת
בבית-חב"ד בעיר ,בהשתתפות
השליח הרב שבתי סלבטיצקי.

הרב מנחם מענדל גוראריה,
קהילת חב"ד אנטוורפן:

ביקור שהביא
לתועלת עצומה

הביקורים של הרב גערליצקי
באנטוורפן נשאו תועלת עצומה.
הדבר גרם לחיזוק גדול ולהדים בכל
העיר; זהו לא דבר מצוי ,שמגיע אורח
רב מעלה ,פה מפיק מרגליות ,ויושב
להתוועד עם הציבור כמכירם מימים
ימימה – ונואם בפניהם בכנסים בצורה
כה מכובדת.
מלבד העובדה שמדובר באורח,
ואורח תמיד גורם להתעניינות גדולה,
הרי שאישיותו וכישרונותיו של הרב
גערליצקי גרמו לביקור להיות מוצלח
עוד יותר ,ההתוועדויות דוברו זמן
רב אחרי קיומן ,ואנו קוצרים את
ההצלחה של הביקור עד ימים אלו.

דו"ח פעילות:
הרב יוסף יצחק גרונר,

צ .קרוליינה ,אורח בארה"ק

'הקהל הוא כלי
שרוצה לספוג
ולקבל'

ידוע המושג של 'פנים חדשות' .באופן
טבעי ,חידוש מביא להתעניינות יתר.
הדבר ששמתי אליו לב בהתוועדויות
שקיימתי ,הוא שהקהל לא רק רצה
לשמוע סיפורים אלא האזין מתוך רצון
לספוג ולקבל.
הבחנתי שיש 'כלים' שרוצים להפנים
את סוג הקשר שהיה לאורח עם הרבי
וללמוד מכך .דבר נוסף הוא איחוד
הקהילות ,שמתבטא גם בכיוון ההפוך:
באופן טבעי ,הקהילה שמקבלת אורח
מרגישה שכל ליובאוויטש היא משפחה
אחת.
אני חושב שהקהילה ממנה יוצא
השליח גם מרגישה את אותה ההרגשה,
כשנציג שלה יוצא להתוועד בקצה אחר
של העולם ,וההשפעה היא כפולה.

הרב גרונר שהה בשבת ,ו' שבט ,בעיר
רחובות ,בקהילת חב"ד בעיר ,והתוועד
בצוותא עם הרב מנחם מענדל גלוכובסקי.
הוא מסר שיעור בערב שבת ,התוועד
בליל שבת בישיבה קטנה בעיר ולמחרת –
התוועד בביהכנ"ס ,עם אנ"ש ,עד מוצאי-
השבת.
מייד בצאת השבת נסע ליישוב אבן יהודה,
שם התוועד ב'מלווה מלכה' בבית-חב"ד
עם מקורבים רבים.
ביום ראשון ,ז' שבט ,ביקר בנתניה,
בביה"ס היסודי חב"ד לבנים ובביה"ס
היסודי לבנות.
בנוסף ,ביקר במכללת 'בית רבקה' בכפר
חב"ד ,וכן נשא שם דברים בכינוס 'הקהל'
שנערך במיוחד למורות.
ביום שני ,ח' שבט ,ביקר הרב גרונר
במכללה לבנות חב"ד בתל-אביב ,נאם
ונשא דברים בפני התלמידות.
משם נסע להתוועדות בישיבה קטנה
בקריית גת עם ראש הישיבה הרב יוסף
יצחק זילברשטרום.
לאחר מכן המשיך הרב גרונר לבית חב"ד
ביישוב בני-עיש .בכל המקומות הללו הוא
התוועד בהצלחה רבה.

הרב מנחם מענדל נוימן
שליח באבן יהודה

'תועלת רבה
בעבודת
השליחות'

כשליח ,ההתוועדויות המיוחדות של
'הקהל' הביאו לי תועלת רבה בעבודת
השליחות .עוד לפני ההתוועדויות ,עצם
הפרסום על בואם של האורחים החשובים
מחוץ לארץ ,עורר תהודה עצומה וציפייה
אצל אנשים רבים ,גם כאלו שלא היו
באים סתם-כך.
התכנים של ההתוועדויות היו מאוד
מיוחדים ,על 'התקשרות' והרבה
חסידישקייט .אני מודה ונותן ברכת ישר
כח לכל העוסקים הנכבדים במלאכה ,חן
חן על הפעולה הברוכה.

חזקה על פעולה שאינה חוזרת ריקם .זה
מביא תוצאות ,ללא ספק ,וההתוועדויות
מדוברות עד היום .אנו ,באבן יהודה,
ממתינים בציפייה לסבב ההתוועדויות
הבא.

דו"ח פעילות:
הרב הרץ שהה בשבת ו' שבט בקהילת
חב"ד בנתניה .בליל שבת ,הרב הרץ מסר
שיעור בפני הקהל.

הרב יצחק מאיר הרץ,

לונדון ,אורח בארה"ק:

לקרב את האור
לציבור הכללי

כאחד שהגיע לארץ הקודש כדי
להתוועד עם הציבור החרדי בעיקר,
והיות שלליובאוויטש יש הרבה מאוד
מה למכור לציבור החרדי ,זו הזדמנות
טובה לבוא ולקרב המונים לרבי
מהציבור החרדי הכללי.
השיטה היא לדבר בשפתם ,ברמה
שהם מכירים ,ולהביא להם את הרבי
בצורה הנכונה .כאחד שעסוק ומכיר
את הציבור החרדי ,זו הייתה זכות
גדולה בשבילי להביא את הרבי
לשדרות הציבור הרחב.
'מבצע הקהל' הוא גם הזדמנות נדירה
להביא מושג כמו הקשר אל הרבי
ולקרב את המעיין העצום ממנו אנו
שותים – לציבור החרדי הרחב.

ביום השבת התוועד באריכות עם אנ"ש,
המקורבים והשלוחים.
במוצ"ש התוועד בישיבה-קטנה חב"ד
בני-ברק עם כל תלמידי הישיבה עד חצות.
ביום שני ,ח' שבט ,התוועד בישיבה קטנה
חב"ד באלעד ,ביקר במוסדות החינוך
והקהילה ונפגש עם אנ"ש.
בלילה התקיימה התוועדות רבת משתתפים
באלעד ,בה השתתף רב קהילת חב"ד הרב
שניאור זלמן ירוסלבקי.
ביום שלישי ,ט' שבט ,התוועד ברוב עם
בירושלים ,בשכונת 'רמת-שלמה' .השתתף
גם רב הקהילה הרב יוסף יצחק הבלין.
ביום רביעי ,י' שבט ,ביקר ונשא דברים
בכפר חב"ד ב'חדר' 'אהלי תורה'.
ביום רביעי בצהריים התוועד בכולל אברכים
'אור יעקב אור זרוע חב"ד' – בהשתתפות
ראשי ה'כולל'.
בלילה התוועד עם כמאה וחמישים איש
בהתוועדות שאורגנה על-ידי 'היכל מנחם'
בבני ברק ,בהשתתפות רבנים נכבדים.

הרב שמואל אנגלסמן,

'היכל מנחם' ,בני ברק:

פתח צוהר לחיים
עם הרבי
הרב יצחק מאיר הרץ מלונדון כיבד את
הקהל כאן בהתוועדות ,וגרם להתעוררות
רבה מאוד .למרות שהמתוועדים רגילים
בהתוועדויות עם אישים שונים ,היה ניכר
בבירור כי מדובר במשהו שונה.
הרב הרץ חשף בפני הקהל ,שרובו אינו
נמנה על עדת החסידים ,את החיים במחיצת
הרבי .בהשגחה פרטית ,נכח בהתוועדות
יהודי מבוגר שגר בעבר סמוך ל 770-והכיר
את הרב הרץ משנות בחרותו .הוא אף
הביא תמונה של הרב הרץ ב ,770-ויחד
העלו השניים זיכרונות לבביים ,והעניקו
תחושה לגבי החיים עם הרבי ,בהתוועדויות,
בשיחות ,בכל האירועים של .770
כמובן שהעובדה שמדובר באורח מחו"ל,
'פנים חדשות' ,תרמה רבות להצלחה
הגדולה.

הרב שמואל לו,

הרב שבתי אלפרין,

אנגליה ,אורח בברזיל:

ברזיל

'המבצע הוא 'גאון
יעקב' של החסידים'

"גם התקשרות
וגם 'שבת אחים'"

ראשית ,בבואינו מג' תמוז ,יש לי תחושה שכמו
שהגיעו המונים לאוהל הק' ,היו רבים שמכל
סיבה שהיא לא יכלו לבוא לרבי ו'מבצע הקהל'
גרם לכך שהרבי בא אליהם בכך ששלוחים שהם
'חי להחיות' הביאו לקהל את הרבי ,את החיות.

דו"ח פעילות:

בכלל ,הרעיון של 'מבצע הקהל' הוא עצום.
כיוון שבכל מקום אליו מגיעים רואים במוחש
את ההתעוררות הגדולה שביקור האורח גורם
והחיזוק שנגרם ליהודי המקום ולחסידים.
בנוסף ,המבצע גורם לתחושה לציבור החב"די
שהוא גוף אחד מקושר ,ולא רק דבר ששווה בין
כולם – שכולנו חסידי חב"ד ,אלא מעורבים עם
כולם ,קשורים ומתוועדים עם אורחים שמגיעים
במיוחד לראות ולמסור דרישת שלום מקהילות
אחרות.
מלבד זאת יש את ההשפעה העצומה על
המתוועד שרואה את ליובאוויטש העולמית
בתפארתה ,חוזר למקומו וחולק את רשמיו על
עוצמת החסידים ועוצמתה של חב"ד עם אנשיו.

הרב שמואל לו היה אורח הקהילה
החב"דית בברזיל ,לכבוד יום
הבהיר יו"ד שבט .עיקר הופעותיו
היו בכינוס השלוחים הגדול שערכו
שלוחי הרבי.
בצעירותי ,אחרי חתונתי ,נקראתי ע"י הרב חדקוב
שציווני שאסע ל'מרכז שליחות' ,ואחד המקומות היה
'גן ישראל' בדטרויט .קיבלתי הוראה לשאת דברים
בפני החניכים ש'גן ישראל' זה דבר עולמי ,לא רק
בדטרויט ,ולתת תחושה שהם חלק מדבר עולמי,
חי ותוסס .הנקודה הזו מעניקה הרבה כוח ,ובמיוחד
לשלוחים .המבצע מחזק את ה'גאון יעקב' של
החסידים בכלל והצעירים בפרט.

במהלך הכינוס הנחה הרב לו סדנא
מיוחדת בנושאי חינוך ,והקסים
את הנוכחים בתובנות ובמשנתו
החינוכית.
בליל הכינוס ,נאספו כל השלוחים,
בראשות הרב שבתי אלפרין,
להתוועדות מיוחדת עם הרב לו
שארכה זמן רב.

'מבצע הקהל' ,בימינו ,הוא
חשוב ביותר ,כיוון ש'מבצע
הקהל' הוא הכלי הטוב,
המתאים והנחוץ ביותר לחיזוק
ההתקשרות לרבי ,והאחדות בין
החסידים.

ההתוועדויות של הקהל
מלבות את שני העניינים הללו:
התקשרות ואחדות' .שבת אחים
גם יחד' והתעוררות עצומה
בגעגועים ובזיכרונות ,בהחלטות
טובות ובלימוד ענייניו הק' של
הרבי.
לאור כל זה ,הנני אהיה מוכן
ומזומן להשתתף בעצמי במבצע
הקהל ולנסוע לקהילות לפי
הצורך .חיזקו ואמצו!

דו"ח פעילות:
הרב שמעון לזרוב,
טקסס ,אורח בארה"ק:

'רוח ההתקשרות
היא המאחדת בין
החסידים'

אני רוצה להביע את תחושתיי על סבב
ההתוועדויות .הבחנתי שיש שני קצוות :מחד,
אלו שהיו אצל הרבי ומרגישים געגועים עזים
ומרירות על המצב בו אנו שרויים ,עד ביאת
משיח ,ומאידך – צעירים שחיים בקהילות חב"ד
ולא היו אצל הרבי.
האחרונים הם אמנם חסידים ,לומדים רמב"ם
וחת"ת ואולי הולכים ל'מבצעים' אבל אין להם
את הרגש לרבי .הם פועלים יותר כ'חיילים',
ובעצם מנותקים רגשית.
ההתוועדויות פעלו בשני המישורים .לחסידים
המבוגרים ההתוועדות עוררה זכרונות מימים
טובים ונסכה על פניהם רוח מרעננת ,ולצעירים
הביאה ההתוועדות מעט תחושה ורגש לקשר
הפנימי עם הרבי ,וכך בעצם היה גם 'קירוב
לבבות' בין החסידים ,וגם רוח רעננה של
התקשרות שהיא המאחדת האמיתית בין
החסידים.

ביום שני ,ח' שבט ,התוועד הרב לזרוב בביהכנ"ס
חב"ד בראשון-לציון עם קהילת חב"ד בעיר והרב
מרדכי דוברבסקי.
בשלישי ,ט' שבט ,ביקר בבית חב"ד בכפר סבא
והתוועד עם אנ"ש והמקורבים בבית חב"ד של הרב
אהרן קנייבסקי.
מאוחר יותר התוועד בלוד עם אנ"ש ב'שיכון
חב"ד' ,להתוועדות ארוכה ומרתקת.
ביום רביעי ,י' שבט ,נסע לצפת ,למכללת בית
חנה ,והתוועד עם תלמידות המכללה והמנהל הרב
יוסף יצחק חיטריק.
כששב מצפת ,התוועד בהתוועדות המרכזית
בבית-הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד עם אנ"ש
וה'תמימים'.
ביום חמישי ,י"א שבט ,התוועד הרב לזרוב
בסמינר לבנות חב"ד בירושלים ,בהנהלת הגב'
יונית גולדשמיד.
בשעות אחר-הצהריים של אותו יום נסע לבאר
שבע והתוועד בבית חב"ד של הרב שניאור זלמן
גורליק.
בשבת קודש פרשת 'בשלח' שהה הרב לזרוב
בביתר-עילית .הוא התוועד בליל שבת בגבעה .B
ביום השבת התוועד לאורך שעות ארוכות
בביהכנ"ס המרכזי "הקמפוס" ,בהשתתפות הרב
אשר לעמיל כהן והמשפיע הרב דוד אופן.

הרב שניאור זלמן הניג,
ביתר עילית

"כל מי שהגיע –
התלהב ונשאר"

תרומתן של התוועדויות 'הקהל' לקהילה
בלתי ניתנות לשיעור.
כקהילה שנמצאת בעיר חרדית מבודדת,
איננו זוכים לחשיפה גבוהה לפעילות
ולפעילים שמחוצה לנו בצורה תדירה.
בזכות מבצע הקהל ,מאות חסידים וגם יהודים
שומרי תורה ומצוות שאינם חסידי חב"ד זכו
להיחשף להיקפה של תנועת חב"ד.
אנשים עמדו משתאים לנוכח העוצמה של
חב"ד ,ההיקף שהרבי הביא את הפצת
המעיינות .כל מי שנקלע למקום ,מכל מגזר
וחוג ,נותר למשך זמן ארוך ,נלהב ומופתע.
אנשים התקשרו ללא הרף וביקשו לדעת
פרטים על ההתוועדויות .השלוחים של מבצע
הקהל חשפו את הרבי והפצת המעיינות של
עולם השליחות – במימדים בלתי נתפסים.
בשם כל הקהילה ,אני מודה לרב אברהם שם
טוב שיחי' ולאגודת חסידי חב"ד על המבצע
הנפלא הזה.

דו"ח פעילות:
הרב פעלער שהה בשבת ו' שבט בלוד ,בקהילת חב"ד.
מלבד התוועדויות רבות ,הרב פעלער מסר שיעורים
לאנ"ש בשבת בבוקר ולתמימים בישיבה הסמוכה.

הרב משה פעלער,

מינסוטה ,אורח בארה"ק
ובפיטסבורג:

"ניכר הצימאון
העצום"

'מבצע הקהל' הנוכחי של אגודת חסידי
חב"ד העולמית "קולע אל השערה" ,קולע
לכוונה של הרבי ולרצון שלו בכל הענין
של 'מבצע הקהל'.
מהניסיון שלי ,בהתוועדויות ניכר הצימאון
העצום לשמוע על הרבי סיפורים של
'בדידי הווה עובדא' ,כיוון שזה מעורר את
הרגש ופותח את הלבבות.
בפרט ,כשמביאים אורח שיש בו את כל
הסיבות שאנשים רבים יבואו להאזין לו,
מכיוון שיש לו סיפורים רבים .הדבר הזה
מביא לידי מימוש את רצונו של הרבי,
כיוון שבעיקרון הרבי ביקש שהחסידים
המקומיים יעשו ביקורי 'הקהל' האחד אצל
רעהו ,והחידוש הגדול כאן הוא שמדובר
באורח מעבר לים ,שביקורו הנדיר גורם
להתעניינות גדולה ומביא קהל גדול.

בליל שבת התוועד עם תלמידי ישיבת תומכי תמימים
בלוד.
לאורך יום השבת התוועד בבית-הכנסת 'בית אריה'
שבשיכון חב"ד.
עם צאת השבת נסע לבאר-שבע ,שם התוועד עד שעות
לפנות הבוקר בבית חב"ד המרכזי בהנהלת השליח הרב
שניאור זלמן גורליק וד"ר ר' וועלוול גרין.
ביום ראשון ,ז' שבט ,התוועד בישיבת תומכי תמימים
בקריית-גת בהשתתפות מאות תלמידים והצוות.

הרב דוד רוזנפלד,
כרמי צור

"להמשיך את המבצע
עד שנת הקהל הבאה"

אני אגיד בשתי מילים :חבל ש'מבצע הקהל' נגמר .אני
חושב שהקהל הוא דבר שהוסיף מאוד ,פרויקט מאוד
מבורך ,שנתן הרבה דברים טובים.

לאחר מכן נסע לכיוון הרי יהודה ,והתוועד ביישוב 'כרמי
צור' עם קהילת המקורבים של הרב דוד רוזנפלד ,מנהל
בית חב"ד.

היה בכרמי-צור הרב משה פעלער שעשה רושם מאוד
יפה ,וכשהוא הגיע בפעם השנייה הבנתי שגם אנחנו
עשינו רושם עליו ..בכלל ,זה דבר מאוד-מאוד מבורך.

ביום שני ,ח' שבט ,הרב פעלער שהה בכפר חב"ד.
התוועד באנגלית עם תלמידי ישיבת 'אור תמימים'.

הייתי אומר שצריך להמשיך את המבצע גם בשבע
השנים הקרובות ,עד לשנת 'הקהל' הבאה .מאוד
נהניתי ,גם בהתוועדויות שהשתתפתי בערים סמוכות,
וגם באלו שהגיעו ליישוב שלי .היו אנשים שהבאתי
אותם להתוועדויות בערים סמוכות.

לאחר מכן נסע לבקר במוסדות חב"ד בשכונת 'הר
חומה' בירושלים .בתום הביקור ,התוועד הרב פעלער עם
המקורבים והשלוחים.
ביום שלישי ,ט' שבת ,הרב פעלער התוועד בנתניה,
בבית חב"ד בעיר ,עם כל הקהילה ,השלוחים
והמקורבים.
ביום רביעי ביקר במוסדות החינוך "בית רבקה" בכפר
חב"ד.
התוועד גם בביה"ס תיכון חב"ד בלוד עם התלמידות.
בלילה נסע לירושלים ,להתוועדות ב'היכל מנחם'.
בירושלים.

במשך כל השנה אין לנו ,השלוחים והחסידים,
אפשרות לשמוע חסידים מהעולם .כל פעם שמגיע
אורח ,הדבר מביא תועלת .גם לציבור ששומע; זה
מחבר את בית חב"ד הפרטי למשהו הרבה יותר גדול,
הקהל תופס את ההיקף של חב"ד.
וכן מבחינת הפרסום :אנשים מגיעים יותר ומתייחסים
אחרת כשמגיע חסיד מסוף ארה"ב להתוועד אצלנו .זה
נותן מבט אחר .שליח שאין גישה אליו ,מגיע ומעניק
לציבור שעות ארוכות של המבט והרעיונות המיוחדים
שלו ,זה נותן גיוון מרענן.

הרב שלום דובער שם טוב,

דטרויט מישיגן ,אורח בארה"ק

דו"ח פעילות:
בשבת קודש ו' שבט שהה בכפר חב"ד,
והתוועד בהיכל ישיבת תומכי תמימים
ליובאוויטש המרכזית עם  250תלמידי
הישיבה.
בהתוועדות נכחו אנשי צוות הישיבה:
הרבנים שניאור זלמן גופין ואפרים
דמיחובסקי .להתוועדות הצטרף משפיע
תות"ל חולון הרב שלום פלדמן.
ביום שני ,ח' שבט ,התוועד בישיבות
תומכי תמימים ,ישיבה גדולה וישיבה
קטנה ,בקריית-גת ,עם צוות הישיבה
והמשפיע הרב זושא אלפרוביץ.
ביום שלישי ,ט' שבט ,השתתף בכינוס
ל 10,000-ילדי 'רשת אהלי יוסף יצחק'.
לאחר מכן התוועד עם אנ"ש בכפר חב"ד
בבית אגו"ח – .770

הרב מנחם מענדל קנלסקי,
וועד תלמידי התמימים:

"המבצע הראה
ש'זרעו בחיים'"

אני חושב שהפעולה הזו ,לכל לראש,
מראה את העניין החשוב ביותר כיום –
'זרעו בחיים'' .זרעו' זה אגודת חסידי חב"ד
העולמית ,והיא ב'חיים' ,היא מוסד פעיל,
כלשונו של הרבי 'אקטיב' .אלפים ,אולי
רבבות ,זכו להתקשר לאילנא דחיי 15
שנים לאחר ג' בתמוז בזכות 'מבצע הקהל'.
הציפייה שהייתה בקהילות לבואם של
המשפיעים ,הראשי ישיבות ,השלוחים,
הייתה גדולה .זהו רצונו של הרבי ,שגם
אחרי זמן כה רב שלא רואים את הרבי,
ליובאוויטש לעבט .חב"ד חיה .ומכיוון
ש'זרעו בחיים' ,גם הראש והנשיא – הוא –
בחיים.
מזווית אישית ,השתתפתי בהתוועדות
בי"ב תמוז בנחלת הר חב"ד עם הרב
לייבל אלעווסקי ,וביום ראשון כ"ט סיוון
בהתוועדות של הרב משה פעלער בישיבה
קטנה בקריית-גת .כל אחד שהשתתף

שם לב שיש ברכה מיוחדת ששורה על
האירועים הללו .מין "ברכת ה'" מיוחדת.
פעמים רבות רואים סייעתא דשמיא
באירועים שמארגנים ,התעוררות גדולה
מכפי שתוכנן ,השתתפות גדולה יותר
מהמצופה .אבל באירועים הללו של
'הקהל' זה ניכר ביתר שאת ויתר עוז .כאילו
יש איזה סוד הצלחה .בנחלת הר חב"ד
התוועדו יהודים עד חמש לפנות בוקר,
שאינני יודע מתי ישבו כך בהתוועדות
בשנים האחרונות .בישיבה תיזכר
ההתוועדות של ר' משה פעלער – לנצח.
מסתמא ,קיום רצונו הק' של הרבי
בהתוועדויות הללו עמד להצלחתן ,כפי
שראו בחוש שההשפעה שלהן אדירה.

הרב לוי סודק,

אנגליה ,אורח בארה"ק
הרב לוי סודק ,שליח הרבי לאדג'ווער
באנגליה ,ביקר ביקור בזק בארה"ק
אותו ניצל להתוועדות בישיבת חב"ד
ברמת אביב .עשרות תלמידי הישיבה
שהתקרבו ליהדות ע"י חסידי חב"ד,
האזינו ברתק ובהנאה לדבריו .המארגנים
דיווחו שההתוועדות המרעננת עם אורח
מחו"ל קצרה הצלחה רבה.

הרב מנחם לאטר,
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מבצע חיוני וייחודי

העניין הייחודי ב'מבצע הקהל' עבור אנ"ש
הוא שניתנה להם הלחלוחית החסידית.
בעבר ,הסתופפו חסידים בכפר חב"ד סביב
דמויות הוד של זקני החסידים ,אבל כיום
יש חסר גדול בעדויות לשנים הראשונות,
לצערנו.

אגו"ח ,כששלחה את זקני השלוחים
והחסידים להתוועדויות ,החיתה את
הזיכרונות ואת החלחולחית החסידית .זהו
דבר חשוב לא רק ביומי דפגרא או ב'הקהל'
אלא בכל עת אפשרית .התרומה של זה
בלתי ניתנת לתיאור .העובדה הזו דרבנה
אנשים לבוא להתוועדות ולשבת שעות
ארוכות ,דבר לא שכיח.
המעלה הגדולה ,לדעתי ,איננה דווקא
שהמשפיעים הינם אורחים מחו"ל ,אלא
בעובדה שהם דמויות מפוארות ,חסידים
מבוגרים שראו ושמעו ויכולים להעביר
הלאה לדורות הצעירים את 'ימי בראשית'.
לדעתי ,אגו"ח צריכה להמשיך במבצע לא
רק בשנת 'הקהל' אלא מידי שנה בשנה,
שאותם חסידים ימשיכו לבקר ולפקוד את
הקהילות מידי שנה בשנה .אני הקטן יכול
לומר שהדבר הזה חיוני לקהילות אנ"ש.

י"א ניסן

סיכום מבצע

ואלה שמות
השלוחים והמשפיעים שזכו לצאת
ולהפיץ את אורו ותורתו של כ"ק
אדמו"ר ברחבי תבל
הרב שמואל שיחי' אזימוב,
שליח צרפת ,אורח בארה"ק

הרב גרשון מענדל שיחי' גרליק,
שליח באיטליה ,אורח באוקראינה

הרב חיים שלום שיחי' דייטש,
ראש כולל 'צמח צדק' בעיר העתיקה
ירושלים ,ארה"ק ,אורח בוינה ,אוסטריה

הרב ישראל הכהן שיחי' דערען,
שליח בקונטיקט ,אורח בפיטסבורג ובארה"ק

הרב משה שיחי' הבלין,

הרב זאב יחזקאל הכהן שיחי' כץ,

הרב יעקב שיחי' בידרמן,

הרב מרדכי שיחי' לבנהרץ,

גבאי בית המדרש ליובאוויטש
שבליובאוויטש  ,770אורח במינסוטה

חב"ד וינה ,אוסטריה

חב"ד קייב

הרב שלום שיחי' גוטליב,

הרב דניאל שיחי' מוסקוביץ',

חב"ד ניקולייב

חב"ד איליוני

הרב שמואל שיחי' גורביץ',

הרב משה שיחי' מוסקוביץ,

חב"ד ליאון

חב"ד בחרקוב

הרב צבי שיחי' גרינבלאט,

הרב דוד שיחי' ניימרק,

חב"ד ארגנטינה

בית חב"ד וינה ,אוסטריה

הרב ברוך שיחי' הרץ,

הרב ברוך עפשטיין,

בית כנסת חב"ד בני ראובן שיקגו

בית כנסת חב"ד שיקגו

הרב משה שיחי' וובר,

הרב יוסף יצחק שיחי' פעווזנער,

חב"ד דנייפרפטרובסק

מוסדות 'סיני' חב"ד פריז

הרב שניאור שיחי' ויגלר,

הרב משה שיחי' פעלער,

חב"ד אודסה

חב"ד מינסוטה

הרב מענדל שיחי' וולוובסקי,

הרב מענדל שיחי' פעלער,

חב"ד סאנומה קליפורינה

חב"ד מינסוטה

הרב אברהם שיחי' וולף,

הרב שמואל שיחי' קופרמן,

חב"ד אודסה

חב"ד מוסקבה

הרב פנחס שיחי' וישצקי,

הרב שמואל שיחי' קמינצקי,

חב"ד דונייצק

חב"ד דנייפרופטרובסק

הרב בערל שיחי' לאזאר,

הרב רפאל שיחי' ראטמאן,

הרב הראשי לרוסיה

חב"ד קייב

הרב שמואל שיחי' לו,
שליח בלונדון ,אורח בבואנוס איירס,
ארגנטינה

הרב משה שיחי' פעלער,
שליח במינסוטה ,אורח בשיקגו

הרב שמואל שיחי' קפלן,
שליח במרילנד ,אורח בקליבלנד ,אוהיו

השלוחים והעסקנים שעמלו על
התוועדויות רבות להמוני יהודים
מתוך מסירות גדולה
הרב חיים שיחי' אוירכמן,

רב העיר קריית-גת וראש ישיבת תומכי
תמימים בעיר ,אורח במוסקבה

חב"ד בואנוס איירס ארגנטינה

הרב יצחק שיחי' וולף,

הרב שמואל שיחי' אזימוב,

שליח בשיקגו ,אורח בס .פרנסיסקו,
קליפורניה

בית ליובאוויטש פריז

הרב שניאור זלמן שיחי'
וילשאנסקי,

שלב ב' יום הבהיר י"א ניסן

הרב לוי שיחי' אזימוב,
בית ליובאוויטש פריז

ראש ישיבת חב"ד במוריסטאון,

הרב יהודה לייב שיחי' אלעווסקי,

אורח בצרפת

חב"ד קליבלנד ,אוהיו

הרב שלמה שיחי' זרחי,

הרב ישראל שיחי' אלטיין,

משפיע ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש
המרכזית –  , 770אורח בארה"ק

בית כנסת חב"ד פיטסבורג ,פנסילבניה

השלוחים והעסקנים בארה"ק
הרב יוסף יצחק הכהן שיחי'
אהרונוב,
יו"ר אגו"ח בארה"ק

הרב חיים שיחי' אוחיון,
שיכון חב"ד לוד

הרב שלום בר-ששת,
חב"ד לדוברי צרפתית בארה"ק

הרב שניאור זלמן שיחי' גורליק,
בית חב"ד המרכזי באר-שבע

הרב מענדל דוברבסקי,
קהילת חב"ד ראשון לציון

הרב מנחם מענדל הכהן שיחי'
דערען,
שיכון חב"ד לוד

הרב נתנאל שיחי' דרייפוס,
חב"ד נתניה

הרב בנימין זילברשטרום,
היכל מנחם ירושלים

הרב יצחק שיחי' חביב,
חב"ד לדוברי צרפתית ,ירושלים

הרב עמנואל שיחי' חביב,

הרב אריה שיחי' לווין,

הרב בנימין שיחי' ליפשיץ,

הרב יעקב שיחי' מאזוז,

הרב יוסף יצחק שיחי' פריימן,

חב"ד לדוברי צרפתית ,ביתר עילית

קהילת חב"ד רחובות

וועד כפר חב"ד

חב"ד נתניה

חב"ד זכרון יעקב

הרב אברהם שיחי' כהן,

הרב ישראל שיחי' ליפסקר,

הרב אריאל שיחי' למברג,

הרב יעקב שיחי' מנדלסון,

הרב מנחם מענדל שיחי' קנלסקי,

בית משיח באר שבע

היכל מנחם ירושלים

מזכ"ל אגו"ח בארה"ק

חב"ד ערד

וועד תלמידי התמימים העולמי

הרב מנחם שיחי' לאטר,

הרב בן ציון שיחי' ליפסקר,

הרב בועז שיחי' למברג

הרב מענדל שיחי' עמאר,

הרב מרדכי שיחי' קסטל,
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רב העיר ערד

הרב דוד שיחי' לסלבוים,

חב"ד אשדוד

בית חב"ד רחובות

חב"ד לדוברי צרפתית בארה"ק

הרב שמואל אזימוב,

הרב נתנאל דרייפוס,

דו"ח פעילות:

'הקהל' מיוחד
במינו

צרפת,
אורח ב 770-כפר חב"ד

בערב חודש ניסן ,התארח הרב
שמואל אזימוב להתוועדות בזק
בארה"ק.
מאות דוברי צרפתית התאספו
בבית  770בכפר חב"ד כדי להאזין
ולפגוש את הרב אזימוב.
בראשם היו שלוחים ומנהלי בתי
חב"ד רבים בארץ ,דוברי צרפתית.
ההתוועדות נמשכה שעות ארוכות,
בהשתתפות אורחים מכל רחבי
הארץ.

דוברי צרפתית ,נתניה

השתתפתי בהתוועדות של
הרב שמואל אזימוב ב .770-זו
התוועדות שהייתה עוצמתית בכל
קנה מידה .אבל גם ה'הקהל' שבה
היה מיוחד במינו.

נפגשנו ,חסידים שכבר שנים
ארוכות לא נפגשו .המפגש
לכשעצמו ,גם ללא כל המיוחדות
של רבי מולע שיחי' ,תורם עמוקות
למשתתפים .התחזקנו וחיזקנו איש
את רעהו .כולנו דיברנו בשפה
אחת ,והמשפיע המשותף של כולנו
התוועד בעוז והרעיף שפע רוחני.
זהו אירוע מצוין שייחרט זמן רב.
עצם המפגש ,לכשעצמו ,היה שווה,
מצד האהבת ישראל המרובה שלו
והאחדות.

דו"ח פעילות:
הרב גרשון מענדל גרליק ערך מסע התוועדויות
וחיזוק באוקראינה ,שאורגן כקודמו על-ידי הרב
משה וובר ,משלוחי הרבי בדנייפרופטרובסק.

הרב גרשון מענדל גרליק,
איטליה ,אורח באורקאינה

'המתנה הגדולה
ביותר שיכול לקבל
חסיד'

ההשפעה העצומה על השליח המתוועד היא
ללא שיעור .לראות את פעילות השלוחים
במקומותיהם ,וההשפעה שיש לרבי בעולם זוהי
המתנה הגדולה ביותר שיכול לקבל חסיד.

כשהייתי בניקולייב ,השתתפתי באירוע מיוחד
בהשתתפות ראש העיר .חשבתי אילו דברים
אני יכול לומר שיתקבלו על דעתם בצורה
הנכונה .אחרי שראש העיר ,שאינו יהודי ,נשא
דברים ואמר כי הם חשים מאושרים על כך
שהמנהיג הרוחני של העולם נולד בעירם ,לא
היה לי הרבה מה לומר.
בנוסף לכל ,זהו דבר עצום לקהילות ולשלוחים
בעצמם ,שבאים ומתוועדים ב'שבת אחים גם
יחד' מתוך אהבה.
האחווה הזו בין השלוחים לאורחים מקרינה על
הקהל ומשפיעה באופן שאין לו אח ורע.

הוא הגיע לאוקראינה ביום חמישי ,כ"ג אדר ,ומייד
המשיך בטיסה לחרקוב ,שם התוועד למחרת ,ביום
שישי ,עם אנ"ש והתמימים ובראשם השליח הרב
משה מוסקוביץ.
הוא שהה שם גם בשבת קודש ,ומאות יהודים באו
לראותו ולשוחח איתו .הרב גרליק התוועד בשבת
התוועדות פעילה וחיונית שגררה תגובות נלהבות.
במוצאי השבת התוועד הרב גרליק בעיר סומי.
ביום ראשון טס לדנייפרופטרובסק שם התוועד
בהתוועדות גדולה מאוד עם בני הקהילה.
הרב גרליק ביקר בכל המוסדות בעיר :בתי הספר
לבנים ,לבנות ובסמינר.
משם המשיך הרב גרליק לניקולייב והשתתף
באירוע מיוחד עם ראש העיר ליד הבית בו נולד
הרבי.
ביום שני טס לאודסה ושוב פגש ביהודים נלהבים
שקידמו את פניו ובראשם רב העיר השליח הרב
אברהם וולף .התקיימה התוועדות עם הקהילה,
אנ"ש והמקורבים.
ביום שלישי טס לדונייצק ,לביקורים והתוועדויות.
הוא התוועד עם אנ"ש ,התמימים ,השלוחים
וילדיהם ,וערך ביקור במוסדות חב"ד בלוויית רב
העיר השליח הרב פנחס וישצקי.
הרב גרליק שהה בעיר והתוועד גם למחרת ,יום
רביעי ,יומו האחרון באוקראינה.

דו"ח פעילות:
ב'שבת הגדול' קיים הרב חיים שלום דייטש
את ההתוועדות הראשונה שלו בוינה.

הרב חיים שלום דייטש,

ראש כולל 'צמח צדק' ,ירושלים,
אורח בוינה ,אוסטריה

תועלת עצומה
לכל הצדדים

חב"ד פרושה כיום בכל רחבי תבל ,ואין
אפשרות שכולם ייפגשו יחד.
כולם יודעים כמה הרבי עודד ודרבן לערוך
כינוסים של שלוחים ,נשי חב"ד ,צבאות ה',
'הקהל' ועוד .גם בזמנים של היפך השמחה,
הרבי הורה לקבץ את כולם יחד כדי לומר
תהלים וכו' ,כך שהמושג 'קהל' אצל הרבי
היה מהבולטים ביותר.
ההזדמנות להתכנס יחד ,נוסף לכל המעלות
הרוחניות שבזה שאנו לאו-דווקא מודעים
להן ,יש להן תוצאות עצומות ,כשמדובר
במפגשים עם שלוחים ,עם אפשרות להתרשם
מעבודתם ולהביע הערכה לפעילותם בכך
מחזקים את השלוחים ומעודדים אותם.
בנוסף ,ה'שבת אחים גם יחד' נותן חיזוק
עצום לכל המשתתפים .זה מבתבטא אח"כ
בעבודת השליחות ,ברענון המיוחד עם
היציאה מחיי היום-יום וקבלת חיות מחודשת.

היא נמשכה משעות הצהריים של יום השבת
ועד השעה שמונה בערב ,בהשתתפות
המארח השליח הרב יעקב בידרמן והשלוחים
המקומיים.
במוצ"ש התוועד עם קהל גדול של חסידים
מחצרות פולין ,שגמאו בצמא כל הגה.
ביום ראשון מסר שיעור בישיבה כלל-חסידית
והרשים את מאזיניו כשהתגלה כבקיא עצום
בתורת ה'נגלה' ,לא פחות מהיותו משפיע
חסידי.
התקיימה התוועדות נוספת לאחר סעודת
מצווה של ברית-מילה לאחד השלוחים
ממקורביו.

גם המתוועד האורח מקבל הרבה כוח כשרואה
את העבודה העצומה של השלוחים .כשהוא חוזר
למקומו הוא מביא לקהלו את כל החיות שקיבל,
כך ששתי הקהילות מרוויחות ומתחזקות בעבודתו
של הרבי.
זה הפירוש הנכון של "הנה מה טוב ומה נעים שבת
אחים גם יחד" .זהו 'יחד' שמקבץ סביבו עוד ועוד
יהודים במעגלים מידיים ורחוקים.
אני מקווה שהמבצע הזה הוא רק ההתחלה ,ועוד
יהיו רבים בהמשך.

דו"ח פעילות:
בדרכו לארה"ק ,הרב ישראל דערען התוועד
תחילה בעיר פיטסבורג ,שם עשה חניה כדי
להתוועד עם כמאה חסידים ,מקהילת חב"ד
בעיר ,ועורר אותם לכבוד י"א ניסן.

הרב ישראל דערען,

לאחר מכן המשיך ארצה והיה אורח
בהתוועדויות רבות:

'חסידים איין
משפחה'

ביום חמישי בבית חב"ד בזיכון יעקב עם
השליח הרב פריימן ,בהשתתפות קהל
מקורבים נכבד.

קונטיקט ,אורח בארה"ק

בשבת שהה בשיכון חב"ד בלוד ,והתוועד
לאורך השבת עם בני הקהילה.

התועלת הגדולה ביותר בעיני היא האחדות
שהביקורים גורמים לקהילות .אמנם ,כולם
מאוחדים בכך שהם חסידים של הרבי ,אבל
במקרה דנן ,כשנוסעים שלוחים ומשפיעים
מקהילה לקהילה ,החיבור בין הקהילות
ודרישות השלום – יוצרים תחושה של קהילה
אחת גדולה .זו הכוונה ,כנראה ,של הביטוי
"חסידים אין משפחה".

במוצאי שבת הרחיק לקהילת חב"ד בערד,
בהשתתפות רב הקהילה ,רק העיר הרב בן
ציון ליפסקר ,והרב יעקב מנדלסון  -ראש מכון
הסמיכה.

מלבד זאת ,ההתעוררות שההתוועדויות גורמות
לקהל שמגיע להתוועד ,שהרי מדובר ב'פנים
חדשות' והעובדה הזו גורמת להתעניינות
גדולה ,היא התעוררות של קרבה גדולה לרבי.

ביום ראשון ,י"א ניסן ,נאם ב'כינוס התמימים'
שהתקיים בכפר חב"ד בהשתתפות אלף בני
ישיבות ,ונשא נאום מיוחד שנחרט בתודעת כל
הנוכחים.

אבל בנוסף לכל זה ,יש את ההשפעה על
המשפיע האורח בעצמו .ראשית ,כבר
לפני הנסיעה הוא מתחיל להכין את החומר
להתוועדויות ,מה שמכניס את השליח
לאטמוספירה אחרת ומגביה אותו .בימי
ההתוועדות השליח עצמו מנותק מהחיים
החומריים וחי בתנועת עליה וזה פועל עליו,
אישית.

ועל כולנה – התוכן שהמשפיע מביא עמו
חזרה לקהילתו .הוא ראה ,שוחח ושמע,
וחולק את הכל עם בני הקהילה שלו .יכולני
להעיד ,שכבר כמה חודשים אני מתוועד על
ארבעה הימים שהייתי בהם בהתוועדויות
בארה"ק.

כמו כן התוועד עם התמימים מישיבת תומכי
תמימים בעיר.

הרב יעקב מנדסלון,
ערד

"ויפח באפיו
רוח חיים"

ראשית ,הקהל בקהילת חב"ד בערד
קיבל תחושה של 'חב"ד איז איין
משפחה' .כשמגיע חסיד מחוץ לארץ,
מחמם את הקהל ואומר 'לחיים' ,וכולם
באהבה ואחווה יושבים שעות על גבי
שעות ומתוועדים – אין לזה תחליף.
שנית ,מדובר ב'פנים חדשות' .זו הזדמנות
למבט חדש על הדברים ,סיפורים חדשים
על הרבי ,התרוממות מחודשת של
ההתקשרות ושל הנפש האלוקית.
לכן ערד שמחה מאוד ותשמח עוד אם
אגו"ח תואיל להוסיף לשלוח חסידים
שכאלו ,מכיוון שהם מעניקים חיות
לחסידים לתקופה ארוכה.
ההתוועדות של הרב ישראל דערען
הפיחה רוח חיים בקהילה .אני מודה
לו בשם הקהילה ,לעוסקים במלאכה
ובראשם הרב אברהם שם טוב ,על החזון,
היוזמה והוצאתה לפועל.

דו"ח פעילות:
הרב משה הבלין היה אורח קהילת
חב"ד והשלוחים במוסקבה.

הרב משה הבלין,

רב העיר קריית-גת ,אורח במוסקבה

'כל העולם
ליובאוויטש'

'מבצע הקהל' הפך את העולם החב"די כולו
לכפר גלובלי קטן .יושבים להם אנ"ש או
בעלי-תשובה במוסקבה ופוגשים שלוחים
מרחבי העולם שבאים ומספרים להם על
שליחותם ועל הקשר שלהם לרבי.
הדבר הזה הופך את כל הסתכלותם .מתחושה
של קהילה קטנה ובודדת שמנסה להתמודד
עם החיים ,הם הופכים לחיילים מצבא עולמי
של הרבי שמטרתו להביא את הגאולה,
ושפועל בראיה עולמית רחבה .הם חלק ממנו!
מצב זה מחמם מאוד את האווירה ,ונותן
עידוד לשלוחים ולקהילה .במובן מסויים זה
אולי אחת הדרכים היחידות שיכולות להביא
את ה'ברען' של הרבי לכולם.
אגודת חסידי חב"ד העולמית נטלה במבצע
הזה מנהיגות ,ומובילה מהפך בקרב החסידים,
ולכן חשוב מאוד שהמבצע הזה יימשך.

ביום ראשון התוועד בבית הכנסת
מארינה רושצ'א ,עם אנ"ש,
השלוחים ותלמידי הישיבות,
בראשם הרב בערל לאזאר,
השליח הראשי ,והשלוחים
הנוספים.

הרב הבלין אף ערך ביקורים
במוסדות החינוך הרבים שפזורים
בעיר ,במוסדות החסד ונפגש עם
יהודים בני הקהילה ,תומכים ועוד
רבים.
מסעו של הרב הבלין עורר רושם
עז והתרגשות רבה ,בזכות דבריו
המרתקים ואישיותו המיוחדת.

הרב מענדל וולבובסקי,

סונומא קאונטי ,קליפורניה

הרב יצחק וולף ,שיקגו
אורח בקליפורניה

'האחריות הגדולה
של אגו"ח'

החשיבות הגדולה ביותר שאני ראיתי במבצע
היא בכך ששולחים משפיע להתוועד אצל
השלוחים הפזורים ברחבי העולם ,במקומות
הנידחים ביותר.
אמת שביקורים בריכוזי חב"ד מועילים מאוד,
אבל לדעתי יש לתת דגש מיוחד על השלוחים
במקומות הבודדים.
הייתי בס .פרנסיסקו לפני י"א ניסן ושהיתי
במשך שבת שלמה בביתו של השליח.
במוצ"ש התוועדנו עם השלוחים מכל האזור.
החשיבות שבביקור שלי בביתו ,היחס לילדים
והעידוד – אלו דברים שאין לשער ומחוייבים-
המציאות.
ראוי שהפרויקט יימשך לפחות במגזר
השלוחים הבודדים – ללא קשר ל'הקהל' –
משום שהצעירים שלא ראו את הרבי ,או ראו
בגיל קטן ,וצריכים להתמודד עם כל המניעות
והעיכובים שלהם – השליח המבוגר שיתוועד
עשוי להציל אותם .זוהי האחריות הגדולה
של אגו"ח ,ועל כך צריך לומר ישר כח גדול:
ה'מבצע' חייב להמשך!

"בני בית אצל
הרבי"

אין מילים בפינו להודות לאגו"ח על האורח
החשוב ששלחו לנו להחיותנו ,כפשוטו
ממש.
השבת וההתוועדות נתנו לנו זריקת עידוד
ותחושת קירוב עצומה ,הדיבורים המיוחדים
על כך שאנו כשלוחים ה'בני בית' אצל
הרבי נסכו בנו כוחות עצומים.
נוסף לזה ,ההתוועדות המיוחדת עם כל
השלוחים מהאזור הייתה אירוע שלא ישכח
במהרה.
התוצאה הייתה הרבה יותר מהמצופה.
על כל זאת ,אנו רוצים להודות מקרב לב
לאגו"ח .אני תקווה שהמבצע המבורך
יימשך גם בעתיד.

דו"ח פעילות:
בליל שבת ,מסר שיעור בחסידות ובעת הסעודה
התוועד עם קבוצת חסידים.
ביום השבת השתתף בבר מצווה בהשתתפות
כמאה אורחים ,ונשא בפניהם דברים .לאחר מכן
התוועד זמן ארוך עם ילדי השלוחים.
במוצאי שבת קודש ,התוועד בבית חב"ד
טרי וואלי של הרב רדניק .התוועדות כללה
עשרים וחמישה שלוחים מכל אזור ס .פרנסיסקו
והתארכה עד השעה  3לפנות בוקר.

דו"ח פעילות:

הרב שניאור זלמן וילשאנסקי,
מוריסטאון ,אורח בצרפת:

התוועדויות שחיזקו
את המשפיע

שהה בשבת פרשת ויקרא בפריז ,והתוועד
בשלוש התוועדויות לאורך השבת :ב'בית
חי' מושקא' עם  300משפחות אנ"ש,
בראשם השלוחים הרב שמואל אזימוב
ובניו.
לאחר מכן התוועד במוסדות 'סיני' עם
קהל גדול מאוד.
במוצאי שבת קיים התוועדות נפרדת עם
תלמידי התמימים שהתאספו בפריז ,ויצאו
לחופשת הפסח מהישיבות .ההתוועדויות
נמשכו עד השעה  3לפנות בוקר.

הנסיעה לצרפת הייתה הנאה רוחנית-חסידית
גדולה .הרעיון הוא עצום .פגשתי בצרפת קהל
עצום של חסידים ,אנשי המקום ,שבהתלהבותם
הרבה נתנו לי כוח עצום.

היה זה רצף התוועדויות שעורר הדים
רבים בפריז ,והסתיים ביום ראשון עת
ביקר ב'חדר' בפריז ודיבר בפני הילדים.

הרווח של תגובת הקהל היה כפול :מחד,
קיבלתי כוחות להתוועדויות הארוכות
שהתקיימו אחת אחרי השניה ,ומאידך
ההתוועדויות עצמן היו מבורכות ומניבות הרבה
יותר בזכות הקהל הנלהב.

באותו יום נסע לבקר בישיבה בברינואה,
התוועד ונשא דברים בפני התלמידים.
רבים מהחסידים תושבי העיר ,מכרים
וותיקים של הרב וילשאנסקי ,השתתפו
בהתוועדות ועשו אותה מרגשת במיוחד.

עצם זה שנוכחתי במקום עם קהילות שפורחות
בצורה כזו שכולם באים בהתלהבות לשמוע
התוועדות חסידים על הרבי ,זה נותן כוח עצום
למשפיע ולכן הוא יכול להשפיע יותר ,וההצלחה
גבוהה לאין-ערוך.

ביום ב' התוועד בעיר ליאון ,בבית חב"ד
עם הרב שמואל גורביץ.

הרב לוי אזימוב
פריז ,צרפת

מבצע הקהל הוא
קיום בפועל רצונו
של הרבי

הרבי שואל בשיחה אודות הקהל ,מדוע משה
רבינו מכניס את מצוות הקהל באמצע מינוי
יהושע .מדוע ארבעים שנה לא היה צורך בזה?
עונה הרבי ,שכשהיה מדובר בדור המדבר
שראה את מעמד הר סיני וראה לנגד עיניו כל
הזמן את משה רבינו; הוא זכר את המעמד וחי
את זה לנגד עיניו כל הזמן – מזה היתה חיותו!
אבל כשעוברים מדור הראיה לדור השמיעה,
מדורו של משה לדורו של יהושע שם מגיעה
המצווה של 'הקהל' שמטרתה להעביר את
תחושת הראיה שהיתה במתן תורה בכדי
שהעם יוכל לחיות ממנה.
מבצע הקהל של אגודת חב"ד ביצע את
המטרה ששלוחים שהיו בדור הראיה מצליחים
להעביר את האוירה ,החמימות והקשר לרבי
לדור השמיעה.
ומבצע זה שייך לכל השנים ,ולא רק לשנת
הקהל.

הרב מנחם מענדל גלוכובסקי,
הרב שלמה זרחי,

משפיע תות"ל המרכזית ,770
אורח בארה"ק

'להתוועד כמו פעם
ולהחיות את הקהל'

החיינו וחיינו עם הקהל שהתוועד איתנו.
השלוחים ואנוכי ,המשפיעים והחסידים – כולנו,
בעת ההתוועדויות ,נזכרנו בשיחות ובימים
הטובים .זהו היתרון של ההתוועדויות.

הרבי אמר בקשר לבניית  770בכפר חב"ד,
שהמטרה היא בבוא היום להיזכר בימים
הטובים ,שיהיה לאן להיכנס ולהיזכר .אם
המטרה של המשפיע היא לחבר את הקהל עם
הרבי ,אין דבר מוצלח ומשפיע יותר מאשר
שליח שמגיע ממרחקים וחוזר על שיחות
והוראות של הרבי באופן של 'חי להחיות'.
יצאתי בתחושה מאוד חזקה מההתוועדויות.
קיבלנו קשר אמיץ וחזק יותר לרבי ,גם שלוחים
שהיו אצל הרבי שנים ארוכות אבל הם טרודים
בעבודת השליחות – והנה מגיע אורח ומתוועד
כמו פעם ובשפה כפי שהיה אצל הרבי – הכל
נפתח ומתחיל להאיר.

דו"ח פעילות:
הרב זרחי התוועד ביום חמישי
בקהילת חב"ד בבאר-שבע
עם השליח הרב שניאור זלמן
גורליק והשלוחים הנוספים,
ורשם הצלחה גדולה כשהביא
את האותנטיות החסידית
לקהילה שבבירת הנגב.
הרב זרחי שהה ב'שבת הגדול'
בעיר רחובות והתוועד עם חסידי
חב"ד .בליל שבת התוועד עם
בנות הסמינרים.
ביום השבת קיים התוועדות
קצרה עם נשות חב"ד.
לאחר מכן התוועד התוועדות
ארוכה לאורך כל השבת עם
אנ"ש התוועדות שהוגדרה
'היסטורית'.
במוצאי השבת התוועד בבית
הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד
עם מאות חסידים ,עד אישון
לילה.

רב קהילת חב"ד רחובות:

'געשמאק'
ואווירה חסידית'

ה'הקהל' ברחובות הוכיח את מטרת 'מבצע
הקהל' :חיזוק ההתקשרות לרבי .הגיעו אלינו
שלוחים וותיקים שמספרים את מה שהם חוו
עם הרבי והקהל נוכח עד כמה הרבי מלווה כל
שליח.
הם סיפרו על ההוראות ועל המעורבות העמוקה
של הרבי בחייהם ,שזה עורר השתאות בקהל.
אני רואה בכך את ההצלחה של המבצע:
הבאת החיים במחיצת הרבי להמוני החסידים
ב'אמצעי ישיר' .מלבד העובדה שמדובר
ב'פנים חדשות' ,הם גם הביאו את 'האוויר של
 '770ושל עבודת השליחות לכל אחד ואחד,
וזה הוסיף הרבה חסידישקייט.
למשל ,המשפיע הרב שלמה זרחי שיחי' ,שהוא
ו 770-היינו הך ,הביא את  770לרחובות
פשוטו כמשמעו .הוא 'חי' רבי וחי את השנים
הטובות ,ובזכותו אנשים יכלו להרגיש גם הם
כך .אם יש דרך להביא היום לאנשים את
'דרכי החסידות'' ,געשמאק' ואווירה חסידית.
אני רוצה לראות שזה ממשיך גם אחרי שנת
הקהל.

דו"ח פעילות:
הרב זאב כץ,

קראון-הייטס ,אורח בשיקגו

'להתעורר
ולעורר'

הנסיעות של המשפיעים/שלוחים
חשובות ביותר וזאת ,ראשית מעצם
העובדה ש'פנים חדשות' מגיעים למקום,
והקהל נמשך אחריהם ברעננות.

הרב זאב כץ התארח בקהילת חב"ד
במינסוטה לכבוד י"א ניסן.
לכבודו הגעתו ,אורגן כנס באולם מפואר ,בו
השתתפו  200אנשי הקהילה ב'הקהל' שלא
היה כמותו עד אז במינסוטה.
גם לאחר החלק הרשמי ,נותר הרב כץ
להתוועדות עם הקהל הגדול ,שנמשכה
שעות ארוכות מתוך התלכדות ואהבת רעים
אמיתית שרישומה נותר זמן רב.

הרב מענדל פעלער,
מינסוטה

תוספת חיות
לקשר עם הרבי

אנו מעריכים את כל הפעולה הגדולה
והחשובה ,שנועדה לבצע את הבקשה של
הרבי אודות 'מבצע הקהל' ,ולשלוח חסידים
שהיו בקשר מיוחד עם הרבי לשתף בזה את
קהל אנ"ש בכל אתר ואתר.

ובפרט כשהמבקר הוא אדם ש 'חי רבי'
וכשמגיע להתוועדות מעין זו ורואה את
ההתלהבות הגדולה לשמוע על הרבי
הוא עצמו מתעורר מכל האווירה ואז גם
מצליח לעורר את הקהל .

ההתוועדויות עם המשפיעים נתנו מבט חדש
על כל המהות של רבי וחסידים .זה נתן חיות
עצומה לקשר של חסידים עם הרבי ,במיוחד
לאחר ג' בתמוז ,שהקשר הוא בעיקר
מתיעוד בוידאו ומהקלטות.

לדעתי ,זהו הדבר החשוב ביותר שיש
לפעול בו כיום עם אנ"ש והמקורבים,
ולכן שמחתי על הזכות להצטרף
למבצע.

לדוגמא ,אחד ה'תמימים' שהשתתף
בהתוועדות ,בגיל בר מצווה ,השתתף
בהתוועדות של הרב זאב כץ בה סיפר על
מקרה שנערכה חלוקה ב 770-על-ידי הרבי
של קונטרסים ,והמזכירים רצו שהרבי ינוח
מעט בין מנחה לערבית ויטעם משהו.

המקרה הזה משקף את השלמות שאפשר
להשיג היום שאותותינו לא ראינו על ידי
התיעוד הטכנולוגי יחד עם עדויות של
חסידים שהיו ונכחו ומספרים מ'כלי ראשון'
את חוויותיהם ,ואפשר על-ידי זה לעורר
את ההתקשרות לרבי ביתר שאת.

אותו 'תמים' שהשתתף ,ידע להשלים את
הסיפור ששמע במכשיר ה'אייפוד' :אחרי
שהרב כץ הודיע על הפסקה ,נשמע הרבי
אומר שלא תהיה הפסקה ,והחלוקה נמשכה
כרגיל.

אנו מודים ל'משרד הקהל' על היוזמה
הברוכה ונפלאה ,לרב אברהם שם טוב
שליט"א על הפרויקט החשוב והמבורך.

ראיתי במוחש ,לאחר נסיעתי ,עד כמה
תועלת וחשיבות יש בביקור של 'פנים
חדשות' :שהרי המטרה היא לעורר ,ואין
טוב מ'פנים חדשות' ליצור 'רענון' בקרב
הקהילה.

הרב צבי גרינבלאט,
הרב שמואל לו,

לונדון ,אורח בארגנטינה:

דו"ח פעילות:
הרב שמואל לו היה אורח כינוס הקהל גדול
בבואנוס איירעס ,ארגנטינה ,שנערך בח' בניסן.
הרב לו נאם במשך שעה ארוכה בפני כשמונה
מאות יהודים שגדשו את האולם בו נערך כינוס
'הקהל' ,ורשם הצלחה גדולה .בראש המארחים
היה השליח הרב צבי גרינבלאט.
הרב לו ביקר גם במוסדות חב"ד בבואנוס איירס
ונועד עם הצוות החינוכי של המוסדות .מייד
בהגיעו ,התאספו כ 200-צעירים וצעירות,
סטודנטים יהודיים ,והאזינו להרצאה מרתקת
מפיו.
בליל שבת הרב לו התוועד עם כ' 50-תמימים'
ששהו בעיר עד שעות הלילה הקטנות.
בצהרי השבת ,מסר הרצאה מיוחדת לעשרות
הורים על חינוך הילדים .בעת סעודה שלישית,
החל בהתוועדות גדולה עם אנ"ש שנמשכה
לצאת השבת עוד זמן רב.
בנוסף ,התקיימה התוועדות גדולה בהשתתפות
 300חסידים ביום ראשון י"א ניסן ,אירוע שחתם
את ביקורו.

ארגנטינה

'זה התפקיד של
אגו"ח  -להכניס את
הלחלוחית לכל אנ"ש'
ראשית ,מדובר ב'פנים חדשות' שיוצרים התעניינות
חדשה .אבל מדובר כאן על שליח שהיה אצל הרבי
וחולק עם הקהל את הדברים האישייים שהיו לו עם
הרבי .הדבר הזה נותן תחושה של קירוב ,ומצליח
להעביר את החמימות והקשר עם הרבי לקהל
הרחב.
הדבר בא לידי ביטוי מיוחד במקומות קטנים יותר,
ששם זו הזדמנות יוצאת דופן לדבר עם הקהל
במעגל השני שעדיין לא נמנה על אנ"ש ,בחיות
ובדחיפה רצינית יותר לכיוון היהדות .המתוועד
יכול להגיע למקום שהשליח עצמו עוד לא מעז
להגיע.
אני רואה בזה תפקיד של אגו"ח ,להכניס את
הלחלוחית לכל אנ"ש ,גם לשלוחים וגם בעיר
חסידית .זה דבר חשוב ביותר ,אבל לשכבות
המרוחקות יותר חייבים להגיע כמה פעמים בשנה.
וכשמדובר בשלוחים ,יש גם מעלה גדולה בביקורים
של האורח במוסדות ,בייעוץ ובהערות נכונות.
העידוד שהם סופגים מהאורח המבוגר הוא רב ערך.
זהו פרוייקט ייחודי וחשוב ביותר.

הרב משה פעלער,

מינסוטה ,אורח בשיקגו

הרב ברוך הרץ,
שיקגו

"בני אב אחד
אנחנו"

הייתה תחושה חזקה מאוד של המושג
"הקהל" .אנשים חשו שאגו"ח לוקחת
אחריות על כל הקהילות של חב"ד
בעולם ,ושהקהילה בשיקגו מתאחדת עם
כולם.
זה גרם לתחושה של קבלת מתנה ,שי"א
ניסן באמת 'יום הבהיר' .העובדה שהרב
פעלער ממינסוטה הגיע אלינו מקהילתו,
וכן שהרב יצחק וולף מהקהילה שלנו
התארח בקהילה אחרת – גרמו לתחושה
של מעורבות ,של הקהל האמיתי.
זכיתי להשתתף ב'ירחי כלה' כשהרב
שם טוב בישר על מבצע הקהל ,ועם כל
השמחה ,לא עמדתי על חשיבותו הגדולה
של הרעיון כי הוא מעולם לא נוסה.
לפתע ,כאשר הגיע המשפיע
וההתוועדויות החלו ,הרגשנו שאיננו
לבדנו ,אלא "בני איש אחד אנחנו" ,חלק
ממשפחה גדולה של חסידים .ישר כח.

דו"ח פעילות:
הרב פעלער התוועד ב'שבת הגדול' עם
כ 400-חסידי חב"ד בקהילה בשיקגו,
בבית הכנסת 'בני ראובן' ,מתום התפילה
ועד צאת השבת  .בליל שבת מסר שיעור
מעמיק בתורת הרבי בבית הכנסת של
הרב ברוך אפשטיין .
במוצאי השבת ,לאחר התוועדות
ארוכה ,נשאר הקהל על מושבו כשהרב
פעלער נשא דרשה מסכמת ומלהיבה.
בכל האירועים נכח גם רב הקהילה
הרב ברוך הרץ ,שהיה מלא שבחים על
הביקור המוצלח.
כשסיים ,פנה להרצות בפני תלמידות
סמינרים שהגיעו לשיקגו לחופשת הפסח.

"לפתע ,כאשר הגיע
המשפיע וההתוועדויות
החלו ,הרגשנו שאיננו
לבדנו"
(הרב ברוך הרץ ,שיקגו)

הרב שמואל קפלן,

הרב שלום דובער חייקין

מרילנד ,אורח בקליבלנד

לתת תחושה של
'תשרי עם הרבי'

המטרה של הביקורים היא לעורר את אנ"ש,
וקשה לתאר כמה חיים נותנות ההתוועדויות
לקהילות בהתקשרות לרבי ובחיות
לחסידישקייט.
הסיבה לנחיצות של הביקורים היא שהרגילות
אוכלת כל חלקה טובה .לכן ,כשמגיע אורח
שמצד אחד הוא שליח או משפיע שחי את
הרבי ביום-יום שלו ,ובנוסף הוא גם אורח,
'פנים חדשות' ,זה מביא פעולה ותוצאה
שמשפיעה על הציבור.
זהו רעיון וותיק של הרבי ,שתמיד היה אומר
לנוסעים לארץ-ישראל וההיפך ,שימסרו
דרישת-שלום מכיוון שהם 'פנים חדשות'
במקום ,ול'פנים חדשות' יש השפעה רבה.
מלבד זאת ,הקהילות חיות היום במנותק .כל
אחד לעצמו .המבצע היקר הזה גורם לקירוב
לבבות וקשר בין אנ"ש ,שלא קיים בהיעדר
חודש 'תשרי' עם הרבי.
מלבד כל זאת ,אורח שמתבונן בקהילה
מהצד ,שם לב לדברים שמשתכחים מלב
אנשי הקהילה ,ויכול לעורר ולכוון את הציבור
שמאזין לו בדרוש חיזוק ,ודבריו מתקבלים
בהתלהבות.

קליבלנד

דו"ח פעילות:
התוועד עם כמאה וחמישים
יהודים ,תושבי קליבלנד,
שהתאספו לכבוד 'הקהל' בבית-
הכנסת של הרב חייקין .הרב
קפלן התוועד גם עם כ 50-ילדים.
בכינוס נכח גם הרב הראשי של
אנגליה ,יונתן סאקס.

מבצע עם
תנופה אדירה

החשיבות של המבצע היא עצומה ,מפני
שזו הזדמנות להביא קהל גדול מתמיד,
בנימוק שמגיע אורח חשוב .קהל מעוניין
לשמוע דברים חדשים ,ולכן הוא גם מגיע
וגם יוצא עם מסר ביד ,כי הוא בא בגישה
נכונה לקבל.
בנוסף ,ברצוני להציע שבנוסף למטרות
המובנות של המבצע :חיזוק ההתקשרות,
'חימום' הקהל וכו' ,יעוררו גם על יעדים
מעשיים כגון לימוד הרמב"ם .אם בכל
העולם יעסקו יחד בכל תקופה בעניין מסוים
של הרבי – הדבר יהפוך לתנופה אדירה,
והצלחה גדולה עשרת מונים ,משום שלכל
אחד יש קרובי משפחה וידידים שיעבירו
את המסר מאחד לשני ,כל העולם ידבר על
הרמב"ם – הוא יהפוך לנושא – והסיכוי שלו
להצליח הוא גדול ביותר.
וכך מידי תקופה :להתמקד בנושא ולעורר
אותו ב'שטורעם' המוני ,חובק עולם ,בין כל
קהילות אנ"ש ,כמין 'החלטה טובה' לאותה
עת – סבורני שקמפיין מסוג כזה יכול רק
להצליח.

ג' תמוז

סיכום מבצע

ואלה שמות
לרבנים החשובים ,השלוחים
והמשפיעים אשר נדבה רובם
אותם לצאת:
הרב לייבל אלעווסקי,

הרב שבתי סלבטיצקי,

הרב יוסף יצחק גוטניק,

הרב שמואל סגל,

שליח באנטוורפן ,אורח באוסטריה

בית חב"ד קאולפילד ,אוסטרליה

בית חב"ד ברלין ,גרמניה

הרב דוד פלדמן,

הרב חיים צבי גרונר,

הרב מנחם מענדל פעווזנער,

חבר 'וועד הנחות בלה"ק' ,אורח בארה"ק

בית חב"ד 'אוהל דבורה' ,מלבורן,
אוסטרליה

בית חב"ד פטרבורג ,רוסיה

שליח בקליבלנד ,אורח בארה"ק

הרב משה פעלער,

הרב יצחק גולדשמיד,

שליח במינסוטה ,אורח בארה"ק

שליח בניו-יורק ,אורח בארה"ק

הרב שמואל קפלן,

הרב מענדל גרונר,

השליח בבולטימור ,אורח באוסטרליה

שליח בארה"ק ,אורח ברוסיה

הרב לוי רסקין,

הרב חיים צבי גרונר,

דיין ומו"צ באנגליה ,אורח בארה"ק

שליח באוסטרליה ,אורח בארה"ק

הרב אליעזר שם טוב,

הרב יצחק וולף,

שליח באורגווי ,אורח בארה"ק

שליח בשיקגו ,אורח בארה"ק

הרב זושא וינער,
ראש ישיבת 'חובבי תורה' ,אורח בארה"ק

הרב משה לאזאר,
שליח באיטליה ,אורח בארה"ק

ולכל השלוחים והעסקנים על
ארגון ותכנון של התוועדויות
רבות להמוני יהודים מתוך
מסירות גדולה:
הרב יעקב בידרמן,

הרב שמואל לו,

בית חב"ד וינה

שליח בלונדון ,אורח בוושינגטון וטורונטו

הרב שלמה ביסטריצקי,

הרב משה ניו,

בית חב"ד המבורג ,גרמניה

שליח במונטריאול ,אורח בגרמניה

הרב מנחם מענדל ברנשטיין,

הרב וועלוול סלאווין,
שליח בארה"ק ,אורח בפלורידה

שלב ג' יום ההילולא ג' תמוז

בית חב"ד ריצ'מונד היל ,קנדה

הרב יעקב דנברוג,
בית חב"ד קוראל ספרינג פלורידה

הרב חיים הרצוג,
בית חב"ד  ,CBDמלבורן ,אוסטרליה

הרב יהודה טייכטל,
בית חב"ד ברלין ,גרמניה

הרב צבי טלזנר,
ישיבת 'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש',
אוסטרליה

הרב לוי יפה,

הרב צבי פינסקי,
בית חב"ד פטרבורג ,רוסיה

הרב מרדכי פרקש,
בית חב"ד בלביו ,וושינגטון

הרב מענדל קפלן,
בית חב"ד פלמינגו ,קנדה

הרב מענדל רסקין,
בית חב"ד נאטלי ,אוסטרליה

לשלוחי הרבי ,גבאי ביכנ"ס חב"ד
ומנהלי מוסדות בארה"ק:
הרב חיים אהרן,
ראש ישיבת חב"ד רחובות

הרב שמחה אופנר,
ביהכנ"ס חב"ד שכונת בית ישראל ירושלים

הרב חיים אוחיון,
לוד

הרב טוביה בלוי,
בית חנה ירושלים

הרב אברהם אשר בלינוב,
ראש ישיבת חב"ד אלעד

הרב ישראל בניטי,

בית חב"ד בריסבן ,אוסטרליה

לאגודת חסידי חב"ד בארה"ק על
שיתוף הפעולה המוצלח בארגון
ההתוועדויות בארה"ק

בית חב"ד סיאטל וושינגטון

ובראשה יו"ר אגו"ח,

מגדל-העמק

בית חב"ד דאנפורט ביצ'סט ,קנדה

הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב
והמזכ"ל הרב אריאל למברג

הרב זלמן גורליק,
בית חב"ד באר שבע

הרב בנצי ליפסקר,

לרב אהרון דב הלפרין,

הרב שלמה גטניו,

הרב שלום בער לויטין,
הרב י' ליזעל,

חב"ד דוברי ספרדית באר שבע

הרב יוסף יצחק גורביץ,

בית חב"ד פטרבורג ,רוסיה

שבועון כפר חב"ד

'מעיינות'

הרב דוד ניימרק,

לרב מנחם מענדל קנלסקי

הרב דוד דהן,

בית חב"ד וינה

וועד תלמידי התמימים העולמי

בית חב"ד תקוע

הרב דוד הורביץ,

הרב צבי ווינפלד,

הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי,

הרב מנחם נוימן,

הרב יוסף רבינוביץ',

לוד

' '770רמת שלמה ירושלים

רב קהילת חב"ד אלעד

בית חב"ד אבן יהודה

בית חב"ד המרכזי ביתר עילית

הרב משה שמואל דייטש,

הרב אליהו וולביק,

הרב יהודה לייב כהן,

הרב בנימין זאב סגל,

הרב שלום רוזנברג,

'כולל חב"ד' ירושלים

נחלת הר חב"ד

דוברי ספרדית

ראש ישיבת תורת אמת ירושלים

קהילת חב"ד אלעד

הרב יוסף יצחק הבלין,

הרב מנחם וולפא,

הרב יעקב גולדשמיד,

הרב זאב סלאווין,

משפחת רויטמן,

רב קהילת חב"ד ,רמת שלמה ,ירושלים

בית חב"ד נתניה

ישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד

ישיבת הבוכרים 'כפר חב"ד'

רעננה

הרב אברהם אלתר הבר,

הרב טוביה ויגלר,

הרב מנחם לאטר,

הרב מנחם פלדמן,

הרב אליהו שדמי,

נחלת הר חב"ד

בית כנסת חב"ד גבעה  Bביתר עילית

בית אגו"ח –  – 770בכפר חב"ד

בית חב"ד נס ציונה

בית חב"ד רעננה

הרב יוסף ישראל הנדל,

הרב אלירן זוהר,

הרב מאיר לבנוני,

הרב מנחם מענדל פרידמן,

הרב שמואל שטיינברגר,

ישיבת תומכי תמימים מגדל העמק

כולל 'אור יעקב' רחובות

ישיבת 'אור תמימים' כפר חב"ד

תלמוד תורה 'תורת אמת'

רחביה ירושלים

הרב שניאור הניג,

הרב אהרן זילברמן,

הרב אריה לוין,

הרב מענדל קליין,

בית כנסת חב"ד גבעה  Bביתר עילית

דוברי ספרדית

קהילת חב"ד לוד

בית חב"ד אילת

לנשות חב"ד:

הרב אמיר הרץ,

הרב יוסף יצחק זילברשטרום,

הרב ישראל ליפסקר,

הרב מרדכי קסטל,

הגב' גורביץ,

תלמוד-תורה חב"ד רחובות

ראש ישיבת תומכי תמימים קריית-גת

'היכל מנחם' ירושלים

בית חב"ד רחובות

נשות חב"ד מגדל העמק

הרב שגיא הר שפר,

הרב משה חפר,

הרב מרדכי מישלובין,

הרב מנחם קעניג,

הגב' צילה העכט,

בית חב"ד נס ציונה

בית רבקה כפר חב"ד

ראש ישיבת תומכי תמימים בביתר עילית

ישיבת תות"ל לוד

בית-ספר חב"ד אילת

הרב שגיא הר-פשר,

הרב לייבל אלעווסקי,

נס ציונה

'לרענן את
ההתקשרות
לרבי'

זכינו להתוועד לכבוד י"ב תמוז עם
הרב לייבל אלעווסקי ,בבית חב"ד נס
ציונה .החלק הרשמי היה מדהים.

קליבלנד ,אורח בארה"ק

'מבצע הקהל' הוא הגל הנכון בזמן
הנכון .זהו מבצע שמחייה את אנ"ש,
את הכוחות הרדומים ומרענן את
ההתקשרות לרבי.
בהיותי בקהילות בארה"ק ,באו אלי
לאחר השבת אברכים מבוגרים ואמרו לי
ש'השבת פשוט החייתה אותם' ,רעננה
את הקשר שלהם עם הרבי שהיה חבוי,
ולפתע פרץ ,שזה דבר מדהים ,לראות
אברכים שמתעוררים ומתחילים שוב
'לחיות רבי'.
וגם לשליח זו הזדמנות להתעורר ,מכיוון
שבעירו הוא 'רשמי מידי' ואינו יכול
להתוועד כמו בעיר אחרת .הביקור הוא
הזדמנות לפרוץ את ההגבלות הטבעיות
ולתת את כל מה שיש לו ,וגם לעורר
את הקשר והאהבה לרבי – בגלוי.

"זו אחת הפעולות
החשובות"
דו"ח פעילות:
הרב אלעווסקי התוועד ביום חמישי,
יו"ד תמוז ,ברחובות ,בקהילת חב"ד.
השתתפו חסידים רבים' ,תמימים'
ואורחים מקהילות שכנות.
בשבת י"ב תמוז שהה בנחלת הר-חב"ד
והתוועד עם הקהילה ועם הרב יצחק
יהודה ירוסלבסקי בהשתתפות מאות
אנשים.
במוצאי שבת התוועד ב 770-בכפר-
חב"ד ,בהשתתפות קהל גדול ,עד שעות
לפנות בוקר.
ביום ראשון התוועד הרב אלעווסקי
בבית חב"ד בעיר נס ציונה בהשתתפות
אנ"ש ,מקורבים ,והשלוחים הרב שגיא
הר-שפר והרב מנחם פלדמן.

בית הכנסת היה מלא מפה לפה והרב
אלעווסקי הכניס אותנו לאווירה של
 770מהשנים הראשונות והטובות.
ולא פחות חשוב מכך היה מה
שהתרחש אחר-כך :לאחר שהקהל
הגדול התפזר ,נותר ה'מעגל הראשון'
של בית חב"ד :השלוחים ואנ"ש
הקרובים ,וגם כשבית הכנסת נוקה,
ולאחר מכן – עמוק אל תוך הלילה –
חוזקנו בדברים נפלאים ששמענו מהרב
אלעווסקי ,התעודדנו כששמענו על
הקשיים שהיו מנת חלקו.
אני סבור שזו אחת הפעולות החשובות
והטובות שאגו"ח ביצעה ,ומייחל
ומקווה שהיא תימשך הלאה בשנים
הבאות ,כי הנחיצות שלה הוכחה.

הרב יצחק גולדשמיד,
ניו-יורק ,אורח 'וועד
תלמידי התמימים' בארה"ק

'הנקודה
ההכרחית
ביותר'

בעקבות ההתועדויות שהשתתפתי בהן
בארה"ק ,בישיבות ובקהילות אנ"ש,
ולנוכח החיות וההתלהבות והפריחה
של הקהל החב"די ,הגעתי למסקנה
שאם ימשיכו בזה ,אפשר יהיה 'לשנות
את המצב'.
כוונתי היא למצב בישיבות חב"ד .ברגע
שימשיכו לשלוח משפיעים ,יצליחו
לעצב את תפיסתם ואת הקשר שלהם
לרבי; לתת להם כלים נכונים לחשיבה
ומבט נכון על הרבי ועל חב"ד.
את הקהילות אפשר לעורר ולשנות.
כפי הנאמר "לב ישראל ער הוא" ,ורק
צריך לעורר אותו .הדרך הזו שהרב
שם-טוב יזם התגלתה כהצלחה גדולה
מאוד בכך שקלע לנקודה ההכרחית
ביותר היום בקרב אנ"ש.

דו"ח פעילות:
התוועד בליל שישי כ"ו סיון בישיבת
תות"ל ביתר-עילית עד השעה חמש
לפנות בוקר ,בהשתתפות ראש הישיבה
הרב מרדכי מישלובין.
בשבת ,כ"ח סיוון ,הרב גולדשמיד שהה
בקהילת חב"ד באלעד .בליל שבת מסר
שיעור ב'רשימות' בביהכנ"ס חב"ד 'דרך
מצוותיך' בניהולו של הגבאי הרב שלום
רוזנברג.
בשבת קודש ,לאחר התפילה ,התקיימה
התוועדות מיוחדת בהשתתפות יותר
ממאה איש עד חמש אחר הצהריים
ובהשתתפות רב הקהילה הרב שניאור
זלמן ירוסלבסקי.
מייד לאחר ההתוועדות ,הרב גולדשמיד
ומארחיו צעדו להתוועדות בבית הכנסת
'צמח צדק' חב"ד בעיר והתוועדו עם
למעלה ממאה איש עד תשע בערב.
ביום שני ל' סיוון התוועד עד השעה שלוש
לפנות בוקר בישיבה הקטנה 'תומכי
תמימים' ברחובות.
ביום שלישי התקיימה התוועדות בישיבת
חב"ד באלעד עד השעות הקטנות של
הלילה.

הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי
רב קהילת חב"ד אלעד

"הקהילה נכנסה
לאווירה של רבי"
זכינו לביקורו של הרב יצחק גולדשמיד,
שהוא אדם צעיר בגילו וברוחו ועובדות
אלו תרמו רבות להצלחת ההתוועדויות
בקהילה.

בליל שבת הוא חזר על רשימה מהרבי
בצורה שהותירה רושם רב על הקהל,
ולכן הייתה השתתפות גבוהה מאוד
בהתוועדויות .הקהל שבדרך כלל ממהר
לביתו ,נשאר זמן רב ,האזין לדברים
שנאמרו 'בגובה העיניים' ללא הטפת מוסר
וספג בהנאה כל רגע.
הרב גולדשמיד חזר על סיפורים שראה
ושמע לאורך השנים כבחור צעיר ב,770-
והכניס את כל הקהילה לאווירת החיים
עם הרבי .העובדה כי הוא ממוצא ישראלי,
דובר את השפה על בוריה ,תרמה אף-היא
לביקור שיהיה בלתי-נשכח.

תמוז ה'תשס"ט

הרב יצחק וולף,

שליח הרבי בשיקגו ,אורח בארה"ק
בשבת קודש כ"ח סיוון הרב וולף היה אורח
של בית הכנסת 'בית מנחם' בשכונת רחביה
בירושלים.
הרב וולף מסר שיעור בליל שבת ,ואחרי תפילת
יום השבת התוועד לאורך השבת עם קהל רב
מתפללי בית הכנסת בעברית ובאנגלית.
ההתוועדות אורגנה על-ידי הגבאי הרב שמואל
שטיינברגר ובהשתתפות הרב סגל ,רב בית-
הכנסת.

הרב חיים צבי גרונר,

אוסטרליה ,אורח בארה"ק

ביום רביעי ,ערב ג' תמוז ,התוועד הרב גרונר
ב'היכל מנחם' בירושלים ,בהנהלת הרב יוסף
יצחק הבלין .ובארגון הרב ישראל ליפסקר.
במהלך ההתוועדות ,בה השתתפו יהודים
רבים מקהילות שונות ,הוקרא המאמר "וקיבל
היהודים ,של הרבי והרב גרונר ביארו בצורה
נפלאה שהרשימה מאוד את הקהל.
ביום חמישי ,ג' תמוז ,התוועד בישיבת תורת
אמת בירושלים.

לכבוד
הרה"ח איש חי רב פעלים
הר"ר אברהם יצחק שם-טוב שליט"א
יו"ר אגודת חסידי חב"ד העולמית
שלום עד אין קץ וברכה עד אין סוף!
לאחדשה"ט כמשפט וכו' .ברצוני להיות לפה ולייצג בזה את
אנשי קהילת חב"ד ליובאוויטש בעיר רחובות ת"ו – כמה מאות
משפחות בלעה"ר כ"י – שזכו כמה וכמה פעמים במהלך שנה
זו לחוויה מיוחדת ומרשימה :לשבת בצוותא חדא בשבת אחים
חסידותי ביומי דפגרא ,כאשר בראש המדברים עומד שליח
ותיק וחסיד מצבא השלוחים שיחיו שבכל התוועדות ,נאום או
הרצאה בפני הקהל עורר את נקודת ההתקשרות שבין קהל
החסידים לכ"ק רבינו.
לארח במרוצת השנה – שנת הקהל – כמה
זכינו ,כאמורַ ,
אורחים חשובים במסגרת 'מבצע הקהל' שע"י אגו"ח ,הן
בשבתות והן בימות החול .זכינו לביקורם של השלוחים
גראנער; המשפיע הרה"ח ר'
הנכבדים :הרה"ח ר' יוסף שי' ָ
שלמה שי' זרחי; ולאחרונה ממש (בימים הסמוכים לג' תמוז)
הרה"ח ר' ליב שי' ַאלעווסקי והרה"ח ר' זושא שי' ווינער.
קהילת חב"ד בעירנו זכתה ב"ה לנצל את שהותם של האורחים
שיחיו כדבעי למהווי .בליל שבת אירגנו התוועדות מיוחדת
לציבור של עשרות ומאות בנות ונערות כ"י .בצהרי יום השבת
התוועדות מרכזית לציבור אנ"ש בבית הכנסת חב"ד המרכזי
בעיר כאשר במשך שעות רבות עד קרוב לתפילת המנחה
הלהיב המתוועד את הציבור הגדול בדברים נלהבים ומעוררים.
לקראת צאת השבת – התוועדות והרצאה לציבור נשות אנ"ש
בעירנו.
כל אחד ואחד מהשלוחים והרבנים הנזכרים עורר את קהל
אנ"ש והתמימים בשפתו ובלשונו ובסגנונו .וקהילתנו – בתוככי
שאר קהילות אנ"ש – זכתה אפוא למים קרים על נפש עייפה,
משב רוח חסידי ומרענן בתאריכים המיוחדים.
על כל זה נתונה תודתנו הלבבית למארגנים והעומדים בראש
המבצע החשוב והמקורי הזה שלא היה דוגמתו בצורה מסודרת
עד הנה .מי יתן ופרוייקט זה של שנת הקהל יפעל את פעולתו
על משתתפי ההתוועדויות וכל שומעי לקחם של האורחים
החשובים ,ואולי נזכה להמשך מבצע זה גם בשנה הבעל"ט ,ועוד
דא למטה מעשרה טפחים
קודם לכן נזכה זעהן זיך מיטן רבין ָ
והוא יגאלנו תומ"י.
בברכה
הרב מ .קסטל
אחוזות הנשיא ,רחובות ,ארץ-הקודש

דו"ח פעילות:
הרב גרונר התוועד בהתוועדות מרכזית בבית
הכנסת הגדול של פטרבורג בתאריך כ"ו בסיוון.
השתתפו כמאה יהודים ,בראשם השליח הראשי
ורב העיר הרב מנחם מענדל פעווזנער .ההתוועדות
שנמשכה יותר משלוש שעות ,ריתקה את הקהל.
ביום שישי ,למחרת ,ביקר ב'חדר' חב"ד
בפטרבורג .נאם בפני התלמידים ועורר אותם .את
המפגש ארגן המנהל החינוכי של ה'חדר' השליח
הרב אלעזר גולדברג.

הרב מענדל גרונר,
ארה"ק ,אורח ברוסיה

'אחווה גדולה בין
הילדים של הרבי'

החשיבות המיוחדת שאני רואה ,היא בעיקר
אצל השלוחים הבודדים הפזורים בעולם.
הם לא יסתדרו לבד בהתוועדויות; אין להם
קהילות גדולות ו'משפיעים' ,הם נמצאים
במסירות-נפש לבדם והם-הם המשפיעים.
לכן ,כשמגיע שליח ומתוועד ומעודד ,ויושב
כמה ימים ורואה את פעילותם וגם מחמיא
להם – אין דבר שישווה לזה .בנוסף ,גם
לשליח שנוסע מתווסף הרבה מכיוון שרואה
מקום אחר וקשיים אחרים והצלחות .כל
זה נותן לו עידוד רב כשחוזר לעבודתו,
ולתחושה של אחווה גדולה בין הילדים של
הרבי.

הרב גרונר ערך ביקור בקונסוליה הישראלית,
שם אירח אותו קונסול ישראל בפטרבורג .הרב
גרונר סיפר לקונסול על שנת הקהל ועל המסר של
שנה זו .כמו כן הוא הודה לו על היותו ידיד חב"ד
שמקפיד להגיע לכל אירוע חב"די שמתקיים בעיר.
בליל שבת סעד בביתו של השליח המארגן את
הביקור ,הרב צבי פינסקי .השתתפן סטודנטים
רבים ,עד  1:30לפנות בוקר .בחלקים מסוימים של
הסעודה התנהל דו-שיח של שאלות ותשובות.
בשבת קודש נערכה התוועדות לאחר התפילה,
בחדר האוכל של בית הכנסת .השתתפו אורחים
ותיירים ,יהודים מקומיים וחסידים .ההתוועדות
נמשכה יותר משבע שעות רצופות ,והקהל התרגש
עד דמעות בעודו מנגן ניגונים חסידיים עמוקים.
ביום ראשון קיים מפגש עם כחמישים נשות
החסידים ומתקרבות .במשך שעה ומחצה סיפר
להם סיפורים וענה על שאלות.
בהמשך התוועד גם בבית חב"ד בשכונת ויברסקי,
בראשות השליח הרב בן-ציון ליפסקר ,והשתתפו
כמאה יהודים .במשך כל ביקורו ,דיווחו השלוחים,
בא הרב גרונר במגע עם מאות יהודים בצורה
ישירה ,והדי הביקור מגיעים לעוד עשרות.

הרב צבי פינסקי,
פטרבורג ,רוסיה

"האורח החיה את הקהל"
הקהילה שלנו בפטרבורג היא עדיין בשלבי
התפתחות .איננו קהילת אנ"ש לכל דבר ,לא
'שיכון חב"ד' ,אלא מורכבת מכל מיני סוגים של
אנשים :שלוחים ,מתקרבים שרואים עצמם חסידי
חב"ד וגם כאלו שאינם חסידי חב"ד.

מטבע הדברים ,השאיפה של כל שליח היא
להחיות את הקהילה .השליח עצמו הוא אדם
מוכר ,ואנשים מצפים לשמוע דברים חדשים.
הייתה לנו הזדמנות לארח את הרב מנחם מענדל
גרונר.
הוא החיה את הקהל ,גם בחידוש שבעצם ביקורו,
וגם בתכניו המרתקים .הרב גרונר התגבר בקלות
על מחסום השפה ,ופעל חיות גדולה .אנשים ישבו
מרותקים שעות ארוכות לפארבריינגען וגילו
התעניינות עצומה .לא רצו לעזוב .זה היה 'הקהל'
אמיתי.
בלעדיו ,ג' תמוז היה כמו כל ה'יומי דפגרא' .בזכות
המבצע ,ג' תמוז נותר חקוק במוח ויצר תביעה
וחשק אצל אנשים ואצלנו להביא עוד רבנים
ואורחים.

דו"ח פעילות:
הרב זושא וינער,

ניו יורק ,אורח בארה"ק:

התוועדויות
'לשמה'

יש צימאון גדול מאוד בציבור
להתוועדויות שהנושא שלהן הוא
התקשרות לרבי .ראיתי זאת
במגוון התוועדויות לקהלים מסוגים
שונים ,הן בקרב אנ"ש והן לציבור
חרדי ,ירושלמי ,והן למקורבים
ישראלים.
הצד השווה בכולם הוא הצימאון
העצום לשמוע ולחזק את הרגש
והקשר לרבי ,וזה פועל בצורה
יוצאת דופן גם על המשפיע .משפיע
שרגיל להתוועד פעמים רבות
באופן של 'לא לשמה' אלא שזה
תפקידו ,במקרה דנן הסיפור שונה
בגלל שהוא מגיע למקום חדש
והציבור שמגיע לשמוע אותו נמצא
בצימאון גדול ,המצב הזה מכניס
את המשפיע עצמו לאווירה של
'לשמה'.

ביום חמישי י' תמוז ,התוועד
בבית הכנסת חב"ד בשכונת בית
ישראל בירושלים בהשתתפות
כמאה וחמישים איש חסידי פולין
וירושלמים עד השעות הקטנות
של הלילה,
שבת קודש בקהילת חב"ד
ברחובות ,בליל שבת לאחר
הסעודה התוועד עם בנות חב"ד
כשעתיים
ביום השבת לאחר התפילה עם
מאות מאנ"ש במשך שעות.
ברעווא דרעווין התוועד עם נשות
חב"ד.
ביום ראשון י"ב תמוז ביקר שוב
ברחובות ,בתלמוד תורה ודיבר
בפני מאות ילדים.
בצהריים נסע לירושלים ודיבר
בפני ילדי תלמוד תורה תורת
אמת.
בערב התוועד בבית חב"ד אבן
יהודה עם משתתפים רבים.

הרב מרדכי קסטל,

קהילת חב"ד רחובות:

'רושם כביר
והתרגשות'

אין ספק ש'פנים חדשות' עושות
רושם כביר והתרגשות .יכולתי
לראות איך שבהתוועדויות עם
המשפיעים האורחים כל הקהילה
נכחה .כמות הייתה גבוהה פי כמה
מהרגיל ,והקהל התוועד בשבת
עד 'מנחה'.
אין לזה שום תקדים בעיר
רחובות .כל משפיע בסגנונו ,אבל
עם מסר אחיד :נאה דורש ונאה
מקיים ,משפיעים שהם דוגמא
חיה .הזיכרונות היו מתובלים
בהוראות למעשה ,ובקהילה עם
הרבה צעירים בגיל ובידיעות
– אלו היו שבתות ואירועים
מרגשים ,גם בשבילי כשליח.
ועל כך מגיע לידידי הרב אברהם
שמטוב יישר כח עצום.

דו"ח פעילות:
הרב משה לאזאר,

שליח הרבי במילאנו-איטליה,
אורח בארה"ק:

'אני מתייצב
למבצע בכל עת'

ההתלהבות בכל שדרות החסידים ,בכל
הגילאים ,והתשוקה לשמוע סיפורים על
הרבי ולהתחמם בכך באורו ,להתעורר
בגעגועים לרבי ,כל זה אינו מותיר
ספקות על גודל המבצע וצורך השעה
לצאת ולהשתתף באופן אישי במבצע.
יש לדור המבוגר אחריות עצומה כלפי
הצעירים ,בהעברת תחושת הקשר
האישי בין חסיד לרבי על-ידי כך
שמספר את יחסו האישי של הרבי לכל
אחד ואחת באופן שאנו ראינו ,ובכך
להעמיד דור שלם באור הנכון שידע גם
היום שהקשר נמשך באותו אופן ,ו'יתיר
מבחיוהי'.
אני רוצה לברך את אגו"ח והעומד
בראשו ,הרב אברהם שם-טוב ,על
היוזמה הנפלאה ולומר שאני מתייצב
למשימה זו בכל עת.

ביום שני ,ל' סיוון ,הוזמן על-ידי הרב משה
חפר מנהל המכללה להרצות בפני מאות בנות
במכללת 'בית רבקה.
לאחר מכן התוועד בישיבת תות"ל המרכזית
עד השעות הקטנות של הלילה בהשתתפות
כל תלמידי הישיבה.
ביום שלישי ,א' תמוז ,נשא דברים בפני נשות
חב"ד במגדל העמק.
בלילה התוועד בישיבת חב"ד מגדל העמק
עם כל תלמידי הישיבה עד שעות הלילה
הקטנות.
ביום רביעי ,ליל ג' תמוז ,התוועד בביהכנ"ס
חב"ד ב'רמת שלמה' ,ירושלים ,עם כ150-
איש בארגונו של הרב צבי ווינפלד.
בצהרי יום ההילולא ג' תמוז ,יום חמישי,
התוועד ב'כולל' אור-יעקב חב"ד ברחובות
בארגון ר' אלירן זוהר.
בלילה הדרים לאילת והתוועד בבית חב"ד
שמנהל הרב מענדי קליין עם  200איש,
התוועדות שנמשכה עד השעה  3לפנות בוקר.
בהתוועדות השתתפו גם משפחות ממילאנו,
מכריו של הרב לאזאר.
ביום שישי ,ד' תמוז ,ביקר ונשא דברים בפני
תלמידי ביה"ס חב"ד באילת בניהול הגב'
צילה העכט .ביקורו כובד בהשתתפות רב
העיר הרב יוסף העכט.
ביום ראשון – ו' תמוז – התוועד בבית חב"ד
תקוע בארגון מנהל בית-חב"ד הרב דוד דהן.

'התוועדות
שמטלטלת את
נפש החסיד'

יש חשיבות רבה לביקורים של
המשפיעים במסגרת 'מבצע הקהל'.
ראשית ,הקהילה מתאחדת סביבם.
הם יוצרים עניין .לא דומה המשפיע,
הרב והדמויות המוכרות ,לאלו
שמגיעים מרחוק.
שנית ,למשפיעים שהגיעו יש תכונות
שאינן מצויות תמיד בהישג יד :הם
שלוחים וותיקים שזכו להוראות
וליווי צמוד מהרבי; הם חיו ב770-
שנים ארוכות וספוגים בזיכרונות.
אין ספק שאירוע כזה מטלטל את
הנפש של החסיד כשלעצמו ,מעורר
אותה ומעמידה בקרן אורה ,ומאידך
מאחד את כל אנשי הקהילה
להתוועדות חסידים אמיתית ,ללא
'דברים בטלים' של הקהילה שעולים
על השולחן כי מדובר באורח.
הנני רוצה להביע את תודותיי
על המבצע החשוב .אני תקווה כי
הפרויקט הנעלה הזה יימשך עוד
וימשיך לזכות את החסידים.

הרב יוסף יצחק הבלין,
רב קהילת חב"ד
רמת שלמה ירושלים:

"יש חשיבות רבה
לביקורים של המשפיעים"
"אין ספק שאירוע כזה
מטלטל את הנפש של
החסיד כשלעצמו"
"למשפיעים שהגיעו יש
תכונות שאינן מצויות
תמיד בהישג יד"

הרב שמואל לו,

לונדון ,אורח בוושינגטון ובטורונטו

הרב שלום בער לוויטין,
סיאטל ,וושינגטון:

'מבצע של
התקשרות
ואהבה לרבי'

ראשית ,מדובר בעניין ק' של הרבי ,וככזה
– יש לעשות ,לחזק ולעודד.

דו"ח פעילות:
טורונטו

בליל שבת ,כ"ח סיוון ,הרצה בבית חב"ד
בשכונת פלמינגו ,טורונטו ,בהנהלת השליח
הרב מענדל קפלן ,ל 200-איש.
ביום שבת נערך קידוש בהשתתפות כ500-
איש ונמשך כהתוועדות עד השעה  5אחר
הצהריים.
ביום ראשון ,השתתף בתפילה ובארוחת
בוקר בבית חב"ד דנפורט ביצ'ס בהנהלת
השליח הרב ליזעל במשך כשלוש שעות.
בערב התוועד בבית חב"ד רומנו בשכונת
ריצ'מונד היל בהנהלת השליח הרב מנחם
מענדל ברנשטיין.

אני רוצה לשים דגש על החיזוק והעידוד
העצומים ששלוחים חשו ,כשאגו"ח שלחה
אליהם משפיע שיחזק אותם.
מתווספת לזה המעלה של 'שבת אחים
גם יחד' ,השיחות של הרבי שחזרו עליהן,
הסיפורים שסופרו – כל אלו גרמו להרמת
הרוח באופן מיוחד במינו לכל הקהלים,
גברים ונשים.
האירועים הללו גרמו להתרוממות הרוח,
והשבת הייתה לשבת של התקשרות
ואהבה לרבי .יש להרחיב ולהגדיל מבצע
יקר זה ביתר-שאת ,ולשלוח עוד משפיעים
בפעמים תכופות יותר.

דו"ח פעילות:
סיאטל ,וושינגטון

בליל שבת שלפני ג' תמוז מסר שיעור
בבית חב"ד בסיאטל ,וושינגטון ,וריתק את
הנוכחים.
ביום שבת קודש התוועד עם כ 200-איש
בבית חב"ד במשך שעות ארוכות.
ב'רעווא דרעווין' מסר הרצאה מיוחדת
לנשות חב"ד בנושא חינוך.
ביום ראשון התוועד במשך כשבע שעות
בבית חב"ד בבליו עם כל השלוחים מהאזור.

הרב משה ניו,

מונטריאול ,אורח בגרמניה:

'עידוד לשליח'

הידיעה שאגודת חסידי חב"ד טורחת
לשלוח אדם במיוחד לשליח פלוני,
שיתוועד עמו ויאמר איתו 'לחיים' –
גורמת לעידוד שלא יתואר.
ראיתי תועלת עצומה ,לשלוחים
ולאנשיהם ,בביקורי בברלין ובהמבורג.
ראשית כל ,מדובר בעידוד עצום
לשלוחים שזוכים בביקור של שליח
וותיק שהגיע אליהם במיוחד ,נוכח
בעבודתם בקודש ומתעניין בהצלחה.
בהיבט נוסף ,גם התרומה של הביקור
ליהודים המקומיים היא בעלת ערך
עצום ,שלא יסולא בפז .אנשים מבינים
שתנועת חב"ד העולמית שלחה
אדם שישוחח איתם ,שהגיע במיוחד
לקהילה שלהם ,מעריכים את המעשה
וכתוצאה מכך מעריכים עוד יותר את
השליח שלהם .קרנו עולה בעיניהם
עשרת מונים ,והחשיבות שהם חשים
כלפי ההתוועדות – גבוהה .התוצאות
הרוחניות של הרצינות הזו הן הרבה יותר
גבוהות.

דו"ח פעילות:
יותר ממאה גברים ונשים
המקורבים לבית חב"ד בברלין
השתתפו באירוע מיוחד לכבוד
שנת הקהל והכנה לג' תמוז
שהתקיים בברלין בהשתתפות
האורח הרב משה ניו .האירוע
נוהל על-ידי שלוחי הרבי ,הרב
יהודה טייכטל והרב שמואל סגל.
הרב ניו נאם בכישרון רב על
'פרדוקסים במנהיגות' אודות
הנהגת הק' של הרבי .לאחר
ההרצאה ,בת שעה ומחצה,
התקיים פארבריינגען עם
שולחנות ערוכים שנמשך עד
חמש לפנות בוקר.
אחד המשתתפים העיד בסוף
ההרצאה כי היא "שינתה לו את
החיים".
לאחר מכן נסע הרב ניו לעיר
המבורג ,שם התקיים כנס דומה
שקצר הצלחה מרובה ,עם
השליח הרב מרדכי ביסטריצקי.

הרב יהודה טיכטל,
ברלין גרמניה:

טל חיים

הדבר המיוחד בהתוועדויות הקהל
עבורינו השלוחים ,כשמשפיע מגיע
במיוחד בשבילנו להתוועד ,היא
בשניים:
ראשית ,החשיבות הגדולה בעובדה
שאגודת חסידי חב"ד שולחת משפיע
לשליח בודד כדי להתוועד .שנית,
המשפיע גם מרצה בפני המקורבים,
עונה בסבלנות לשאלותיהם ולאחר
מכן יושב להתוועד עם השלוחים שעות
ארוכות.
זוהי עת של התעלות רוחנית מיוחדת,
ושל הזדמנות שלא מגיע באקראי –
משפיע מכובד שמפנה את כל זמנו
כדי להתוועד ,לעודד ולהתעודד עם
השלוחים המקומיים .לנו זה העניק
דחיפה עצומה.
זו הזדמנות להודות לרב שם טוב על
היוזמה הברוכה ,ואנו מחכים בקוצר רוח
לפעם הבאה.

הרב זאב סלאווין,
שליח בארה"ק,
אורח בפלורידה

דו"ח פעילות:
בליל שבת ,מייד לאחר התפילה,
התקיימה סעודת שבת קהילתית בה
השתתפו כ 80-מבני הקהילה.
בראש הדוברים היה האורח ,שדיבר
על אהבת ישראל של הרבי ועל דרך
החשיבה שלו "לחשוב בגדול".
מייד לאחר התפילה ,בבוקר השבת,
התקיים 'קידוש' מהודר בהשתתפות
עשרות .האווירה הייתה ביתית וחמימה.
אחר הצהריים ביקר הרב סלאווין במניין
הספרדי של בית חב"ד ,ונשא דברים
בפני המתפללים.
ביום ראשון לאחר תפילת שחרית בבית
הכנסת הראשי בקורל ספרינג ,מסר הרב
סלאווין שיעור בפני המתפללים.

הרב שבתי סלבטיצקי,

אנטוורפן ,אורח באוסטריה

'מים קרים
לנפש עייפה'

הרב דוד ניימרק
וינה ,אוסטריה

"אש ההתקשרות
התלקחה מחדש"

אני רואה את מבצע הקהל לפי המשל הידוע,
שר' מענדל היה מספר תמיד ,שכאשר אתה
שופך מים לים – הדגים באים מיד לשם.
לכאורה ,מדוע? הרי יש להם כ"כ הרבה מים!

בואו של האורח גרמה לקהל
כולו להגיע בהמוניו .ראינו איך
אש ההתקשרות לרבי מתעוררת
מחדש ,בעוצמה בלתי תתואר.

אלא שהתשובה היא ,שהמים טריים .כך גם
בנידון-דידן .כשאדם חדש מגיע ,הוא מביא עמו
התהלבות חדשה' ,מים קרים על נפש עייפה'.
בנוסף ,זו הוספה גדולה ב'אחדות' .כשהשלוחים
מבקרים אחד אצל השני ,ניתנת הרגשה ש'אתה
לא לבד' .זה לא 'בית חב"ד פרטי' אלא חלק
מהכלל ,והכלל בא לבקר ולחזק.
דבר נוסף שחשוב להדגיש לכל אלו שנוסעים
להתוועד:
צריך לחזק את המקום :לומר למתוועדים ואלו
שמגיעים להתייעצות עם האורח ,שיש משפיע
או שליח במקום וכדאי מאוד ליצור איתם
קשר מעמיק ,לנווט איתם את כל בעיותיהם,
ושהמקום עצמו ייצא מחוזק.
במילים אחרות ,שיהיה להתוועדות המשכיות
על-ידי חיזוק המקום.

דו"ח פעילות:
הרב שבתי סלבטיצקי' ,פה מפיק מרגליות' נודע,
התוועד בליל ג' בתמוז עם כ 200-איש מכל החוגים
בעיר בהצלחה גדולה.
בהתוועדות השתתף השליח הראשי באוסטריה הרב
יעקב בידרמן והיא אורגנה על-ידי השליח הרב דוד
ניימרק ,נטלו בה חלק כל השלוחים בעיר.
ההתוועדות ה'לא רשמית' נמשכה עד חמש לפנות
בוקר ,בהשתתפות כ 50-חסידי חב"ד בעיר.

יהודים שהיו בשלבי ההתקרבות
הראשוניים ,גילו לראשונה עד
כמה הרבי קרוב לכל יהודי ועד
כמה חשוב להתקשר לרבי .מאז
ההתוועדות ,רבים עשו צעד נוסף
להתקשרות אישית לרבי.
ההתוועדויות סחפו את המתקרבים
לכיוון הזה של התקשרות לרבי,
והיו זריקת עידוד גדולה לכל
השלוחים ואנ"ש.

שבת הכנה לג' תמוז עבור ' 1400תמימים'
מישיבות תומכי תמימים בארה"ק ומלווה מלכה
מרכזי במוצאי שבת ,התקיימו בחסות אגודת
חסידי חב"ד.
במסגרת 'מבצע הקהל' ,אגו"ח שיגרה לשבת
אורח מיוחד ,הרב דוד פלדמן מ'וועד הנחות
בלה"ק'

אירועי וועד תלמידי
התמימים העולמי
ליום ההילולא ג' בתמוז
הרב דוד פלדמן היה אורח שבת הכנה לג' תמוז
שארגן 'וועד תלמידי התמימים העולמי' בכפר
חב"ד ,בהשתתפות כ' 1400-תמימים' מכל
ישיבות חב"ד בארץ.
הרב פלדמן היה ראש המתוועדים ,בהיותו אורח
העוסק בתורת הרבי .הוא התוועד עם התמימים
שגדשו את התוועדויותיו ,ועימהם אנשי הצוות
בישיבות ,משפיעים וראשי-ישיבות.
במוצאי-שבת נטל חלק ב'כינוס התמימים'
– 'מלווה מלכה' – רשמי שנערך עבור כל
המתכנסים ,בניהול הרב מנחם מענדל קנלסקי.

הרב משה פעלער,

שליח הרבי במינסוטה ,אורח בארה"ק

דו"ח פעילות:

הרב אשר לעמיל כהן,

רב קהילת חב"ד ביתר עלית

את שבת פרשת קורח ,מברכים תמוז ,עשה הרב
פעלער בביתר עילית.

דוגמא חיה של
התקשרות

בליל שבת התוועד בגבעה  Bעם קהל חסידים
גדול ,ביניהם יהודים רבים מחוגים נוספים ,עד
שעות הלילה הקטנות.

מבצע הקהל הוא אחד המבצעים החשובים
ביותר.

בצהרי השבת התוועד בבית-הכנסת המרכזי
ב'קמפוס' ,והחל משעת בין-הערביים ועד צאת
השבת התוועד עם נשים דוברות אנגלית.

הרי הרבי עורר רבות על העניין של 'הקהל',
שמשמעותו 'אהבת ישראל' .ומבצע הקהל של
אגודת חסידי חב"ד פעל את העניין של אהבת
ישראל בצורה הטובה ביותר.
נאמר "מה הקב"ה לכל ,אף רבי שמעון לכל".
אנחנו ראינו דבר פלא אצל הרבי :יהודים שהיו
אצל הרבי מכל הסוגים" ,ראשיכם שבטיכם"
עד "חוטב עציך" ,יצאו בהתפעלות מהרבי –
וכל אחד ממשהו שונה.
מכיוון שכל אדם שונה מרעהו ,לכן בואו של
משפיע אורח שזכה להיות רבות אצל הרבי
ולהיות שליח של הרבי – חשוב מאין כמותו.
לדוגמא ,היה כאן הרב משה פעלער שיחי'
ממינסוטה .הזכרתי לו איך שהוזמן על-ידי
הרבי באמצע פארבריינגען לעלות ולקבל
לעקאח לפני  47שנים ,כשהתכונן לצאת
לשליחות במינוסטה.

במוצ"ש נשא דברים בפני אלף ומאתיים
תלמידי התמימים בכינוס של 'וועד תלמידי
התמימים' בכפר חב"ד.
ביום ראשון ,כ"ט סיוון ,התארח והתוועד
בישיבת 'תומכי תמימים' בקריית-גת עם הצוות
והתמימים הרבים.
למחרת ,יום שני ,התוועד לנשות חב"ד בעיר
נתניה.

הוא היה אז 'תמים' לכל דבר .אברך צעיר וחסיד
עם קבלת עול גדולה ,והיום יש לו גישה לכל
הסנטורים בארה"ב .בזכות הכוחות האלה שקיבל
מהרבי לפני  47שנים הוא פועל גדולות ונצורות.

ביום שלישי ,א' תמוז ,התוועד בבית אגודת
חסידי חב"ד –  – 770בכפר חב"ד.

אדם כזה מהווה 'דוגמא חיה' למושג 'התקשרות
לרבי' ,והתוצאה היא שההתקשרות מתחזקת,
ומובן ההכרח להתקשר לרבי.

ביום רביעי ,ב' תמוז ,היה אורח הכבוד באירוע
מרכזי של 'כולל חב"ד' בירושלים בהשתתפות
 800איש.

זו ההצלחה של 'מבצע הקהל' ,ויהיה רצון שיקרב
את ההקהל האמיתי' ,ואתם תלוקטו אחד אחד'.

באותו יום גם התוועד עם תלמידות 'בית חנה'
בירושלים ,וקיים פגישה מרתקת עם פרופ'
ישראל אומן ,חתן פרס נובל לפיזיקה.

הרב שמואל קפלן,

בולטימור ,אורח במלבורן

דו"ח פעילות:
התוועד ביום רביעי ליל ג' תמוז בבית
חב"ד קאולפילד של הרב יוסף יצחק
הכהן גוטניק.
ביום חמישי בבית הכנסת של ישיבת
אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש של הרב
צבי טלזנר.
בליל שבת נשא דברים בפני קהל
המתפללים בביהכנ"ס של הרב יצחק
רייזנברג.
בשבת התוועד בבית חב"ד אוהל דבורה
של הרב חיים צבי גרונר.
במוצ"ש היה הנואם המרכזי בכינוס
'הקהל' גדול של  800איש באולם של
'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש'.
ביום ראשון התוועד בבית חב"ד של הרב
מענדל רסקין בעיר נאטלי שעות רבות.
ביום שני קיים התוועדות בבית חב"ד
 CBDשל הרב חיים הרצוג.
בנוסף ,טס הרב קפלן לבית חב"ד של
הרב לוי יפה בעיר בריסבן באוסטרליה.

הרב חיים צבי גרונר
אוסטרליה

הרגשה של
שותפות כלל
עולמית

מבצע הקהל הוא נצרך מאוד
ויקר לכל חסידי ליובאוויטש.
עצם זה שאגו"ח שולחת אורח
להתוועד שבוע שלם במדינה
כמו אוסטרליה ,וכולם יודעים
על כך ש'השבוע יש התוועדויות
בכל בתי הכנסת ובמוסדות',
זו הזדמנות לאחד את כולם,
להעביר מסרים מאחדים וליצור
שינוי ולו במעט.
הידיעה שאנו חלק מההיקף
הכלל-עולמי של חב"ד ,וגם
כעת הכלל כולו מצטרף ולא איזו
התוועדות קטנה באחד מבתי
הכנסת ,זה מוביל את כולם
להרגשה של אחדות והתעלות.
באם נזכה והמבצע ימשיך,
נוכל לראות פירות שכיום איננו
משערים שאפשר לצפות להם.

הרב חיים צבי גרונר
אוסטרליה

הרגשה של
שותפות כלל
עולמית

מבצע הקהל הוא נצרך מאוד
ויקר לכל חסידי ליובאוויטש.
עצם זה שאגו"ח שולחת אורח
להתוועד שבוע שלם במדינה
כמו אוסטרליה ,וכולם יודעים
על כך ש'השבוע יש התוועדויות
בכל בתי הכנסת ובמוסדות',
זו הזדמנות לאחד את כולם,
להעביר מסרים מאחדים וליצור
שינוי ולו במעט.
הידיעה שאנו חלק מההיקף
הכלל-עולמי של חב"ד ,וגם
כעת הכלל כולו מצטרף ולא איזו
התוועדות קטנה באחד מבתי
הכנסת ,זה מוביל את כולם
להרגשה של אחדות והתעלות.
באם נזכה והמבצע ימשיך,
נוכל לראות פירות שכיום איננו
משערים שאפשר לצפות להם.

הרב לוי רסקין,

לונדון ,אורח בארה"ק

'איש את רעהו
יעזורו'

אחת הנקודות החשובות במבצע
הוא שנוצרת התקשרות בין אנ"ש
קהילות ואנשים .לכל אנ"ש יש קשר
לרבי ודרך זה כולם מרגישים שייכות
לקהילת חב"ד העולמית ,בפועל כל
קהילה מרגישה שהיא עומדת בפני
עצמה ללא תחושת שייכות לכל
ליובאוויטש  ,כשמגיע אורח מקהילה
אחרת מתקבלת התמונה הרחבה של
ליובאוויטש ,שהיא 'משפחה אחת'.
המשפיע האורח מתוועד ו'מגביה'
את הקהל בהתלהבות ,מעורר את
ההתקשרות ומצליח – לו רק בשל
העובדה שהוא 'פנים חדשות' .זה
מחבר ונותן לקהל את התחושה שהם
חלק מתמונה רחבה ביותר.
דבר נוסף הוא שיש בזה אלמנט של
'איש את רעהו יעזורו' .הייתי בכפר
חב"ד ,ובין הביקורים נכנסתי למוסד
"אור שמחה" .ראיתי מוסד שלם

הרב מנחם מענדל דערען,
דו"ח פעילות:
התוועד בליל שישי כ"ו סיוון בישיבה קטנה
בלוד עם כל תלמידי-הישיבה עד השעות
הקטנות של הלילה.
בשבת קודש כ"ח סיוון התוועד עם מאות
מאנ"ש בלוד עד חמש אחה"צ בארגון הרב חיים
אוחיון.
במוצ"ש ,התוועד במלווה מלכה בשיכון חב"ד
בלוד בארגון הרב דוד הורביץ.
ביום ראשון התוועד בישיבה גדולה 'תורת אמת'
בירושלים עם משפיעי הישיבה ,הרב יוסף יצחק
אופן והרב חיים שלום דייטש.
ביום שני מסר שיעור בישיבת 'אור תמימים'
בכפר חב"ד.

לילדים שהוא ביתם במשך עשרים וארבע שעות ביממה.
כשחזרתי ללונדון ,הגיעה בהשגחה פרטית אחת מנשות
חב"ד שמטפלת בנוער בעייתי להתייעץ עמי ,וכיוון
שנוכחתי בעבודת הקודש של 'אור שמחה' ,הפניתי
אותה אליהם והיא נעזרה ב"ה על הצד הטוב ביותר .כך
שהביקורים הללו יכולים להביא רק רווח לכולם.

משפיע שיכון חב"ד – לוד

'אנו מלאי תודה
לאגו"ח ולהרב שם
טוב על המבצע'

ההשפעה של ההתוועדויות על קהילת חב"ד
בלוד היא עצומה .היו אצלנו שני מתוועדים,
הרב משה פעלער והרב לוי יצחק רסקין.
שניהם היו מתאימים מאוד לקהילה שלנו.
הקהל קיבל אותם היטב ,בהתלהבות.

יש כאן שני מוטיבים :ראשית ,מדובר
באורחים ,ולכן ההתוועדויות מעניינות יותר
והקהל קשוב בכמות ובאיכות .שנית ,מדובר
בשני דוברים דגולים ,שלמרות השוני ביניהם
– שניהם הצליחו ,איש-איש בזמנו ,להשפיע
עמוקות על הקהל .על ר' משה פעלער
מדברים עד היום בקהילה בהתלהבות רבה.
אנשים לא הלכו הביתה לאחר תפילת שבת,
אלא ישבו בפארבריינגען כפי הראוי .הקהל
ישב ושתה בצמא את הדברים המיוחדים –
וזה הסימן ,לא המטרה ,שההתוועדויות היו
מוצלחות .ההשפעה הייתה על כל הקהילה:
אנ"ש' ,תמימים' ,בתי ספר וכו'.
אנו מלאי תודה ל'אגו"ח' ולהרב שם טוב על
היוזמה הנהדרת והביצוע המושלם .כה לחי!

דו"ח פעילות:
ביום חמישי מסר שיעור בישיבת 'מעיינות'
בירושלים.

הרב אליעזר שם טוב,

אורגווי ,אורח בארה"ק

'לחבר כמה
שיותר יהודים
לרבי'

הרעיון של 'הקהל' הוא חיבור של
המלך עם העם .השליח מייצג את
המלך ,והשליח הוא כמו תא במוחו
של המלך .כשהוא נפגש ביהודי
שהוא ,על דרך משל ,תא בלב
המלך ,ומעורר אותו ,הוא מחבר
אותו למוח.
ההתוועדויות של 'הקהל' הן החיבור
בין היהודים שהם 'עמך' לבין המלך,
על-ידי השליח .זה עניינו :לחבר
כמה שיותר יהודים לרבי .הדבר
הזה הושג במבצע הנוכחי ,בכך
שיהודים מכל השכות ישבו לשעות
רבות יחד והנושא היחידי היה 'רבי',
'התקשרות' ,וגעגועים לרבי.

בערב ,התקיימה התוועדות בישיבת 'תורה מציון'
בשכונת קטמון בירושלים בהשתתפות ראש
הישיבה עם קהל גדול של יוצאי מדינות דרום-
אמריקה .ההתוועדות נמשכה עד השעה אחת
בלילה.
ביום שישי ,ערש"ק מברכים תמוז ,ביקר הרב שם
טוב במוסדות החינוך בבאר-שבע :בית-הספר
היסודי לבנות ,בתלמוד תורה ובמכינה לישיבה
ונשא דברים.
בליל שבת קודש התפלל ,סעד והתוועד עד השעות
הקטנות של הלילה עם דוברי הספרדית המתגוררים
בעיר בבית-חב"ד המרכזי בבאר שבע.
ביום שבת קודש התוועד עם קהילת חב"ד בבית
חב"ד המרכזי עד השעות המאוחרות של השבת.
במוצאי שבת קודש נאם והתוועד בכינוס מלווה
מלכה של 'וועד תלמידי התמימים' העולמי
שהתקיים בכפר חב"ד.
ביום ראשון מסר שיעור בישיבת הכותל ,ואחרי
הצהריים נשא דברים בברית מילה שנערכה עם
קהל גדול של יוצאי אורגווי.
בלילה התוועד ברעננה ,עם עולים דוברי ספרדית
במשך שעות ארוכות ,בהשתתפות השליח הרב
אליהו שדמי .גם רעייתו של הרב שם טוב התוועדה
ושוחחה עם נשים ובנות בכל מקום בו ביקרו.
ביום שני התוועד בקריית מוריה בירושלים ,מרכז
הסוכנות היהודית ,עם כחמישים מדריכי נוער דוברי
ספרדית.

הרב יהודה לייב כהן

דוברי ספרדית בישראל:

מסע מוצלח
מעבר למצופה

ביקורו של הרב אליעזר שם טוב בקהילות
דוברי ספרדית ,היה בעיניי ,בראש
ובראשונה ,ביקור של עידוד לאנשים
שזקוקים לעידוד ,עולים חדשים ,משום
שהמצב הכללי שלהם ירוד מאוד.
הרב שם טוב עודד אותם בצורה מדהימה.
הם התחברו להרגשת הבית ,אפשר לומר
ש'הבית חזר אליהם'.
בהתוועדויות עם עולים מאורגווי ,ארצו,
הוא העלה זיכרונות וחיבר אותם לקהילה
ולחוויות המיוחדות שנשכחו .גם יהודים
שלא הכיר אישית ,הוא זיהה את מצבם
והעניק עידוד והרגשה שעצם המגורים
בארץ הקודש הוא הצלחה שלהם.
אני ראיתי את שיא ההצלחה בהתוועדות
המשותפת של הרב והרבנית שם-טוב
ברעננה .זה היה משהו מעבר לציפיות של
הקהל שהיה מרותק שעות ארוכות.

אשמח כמובן אם יהיו התוועדויות
נוספות .לדעתי ,זו חובה להביא עוד
אנשים דוברי ספרדית .הרב גרינברג
ארגן את זה בצורה מדהימה ,מצוינת,
ואנשים מאוד-מאוד ביקשו שזה
יחזור ,וגם הרב שם טוב הביע הסכמה
נלהבת לשוב ולבקר בארץ-הקודש
– דבר שיהיה חיוני וחיובי מאין
כמותו.

