
קטלוג המבצע

ב"ה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

נשיא אחד ליום



עשר  דאחד  הענין  כבר  שיושלם  לנו  תהי'  "וכן 
בניסן . . מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו . . 
המשיחה של ראש בני ישראל למלך המשיח..."

משיחת תצוה )א( תשנ"ב סט"ו



תקנון המבצע

חומר הלימודים:

ע"פ  ניסן  י"א  של  ועניינו  מהותו  על  קובץ 
המבואר בשיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, מחולק לשלושה שלבים: א. עניינה 
של ה"דירה בתחתונים" ע"פ המבואר בשיחות 
של חודש שבט תשנ"ב. ב. עפ"ז, עניינם של 
וכ"ב שבט, כמבואר בשיחות אלו.  י"א  יו"ד, 
ועוד ועיקר - ע"פ כל זה - עניינו של י"א ניסן! 
ג. ע"פ כל הנ"ל, מהות ותוכן עבודתנו היום 
פני משיח  ולקבל את  – לפקוח את העיניים 
ילמדו  הראשונים  החלקים  שני  את  צדקנו. 

בישיבה והחלק השלישי בבין הזמנים.

הוספה: בנוסף לחומר הנ"ל יש בסוף החוברת 
'הוספה' של כמה שיחות משנת תשמ"ח ע"ד 
ענינו ומהותו של נשיא הדור כ"לב כל קהל 

ישראל", מחולק לשבועות של המבצע.

שאלה יומית:

סגנון המבצע השנה הוא חדש. בכל יום תהיה 
שאלה בכתב על החומר הנלמד באותו היום, 
ברמה  תהיה  השאלה  בישיבה.  הנציג  ע"י 
ולא קלה, בהתחשב בכך שהשאלה  בינונית 
להגרלה  להיכנס  בכדי  קצר.  חומר  על  היא 

היומית יש לענות על השאלה בשלימות.

מבחן שבועי ומבחן מסכם:

מבחן  יתקיים  חמישי(  )יום  שבוע  כל  בסוף 
על כל חומר הלימודים לאותו השבוע, כולל 
השיחות  על  וכן  יום,  לאותו  הלימודים  חומר 
)ראה  השבוע  לאותו  ששייכים  שב'הוספה' 
בכדי  שבועיות'(.  'הגרלות  בסעיף  לקמן 
התמים  על  השבועית,  בהגרלה  להשתתף 

לעבור את המבחן לפחות ב-80 אחוזים.

בסוף השבוע השלישי של המבצע – במהלך 
צדקנו"  משיח  פני  לקבלת  אחדות  ה"שבת 
על כל החומר  ומסכם  כולל  יתקיים מבחן   –
שלמדו במבצע. כמו במבחנים הרגילים, גם 
במבחן הזה צריך לעבור לפחות ב-80 אחוזים 

כדי להיכנס להגרלה הגדולה.

זמן הלימוד והמבחנים:

בתחתונים  דירה  הנושא:  א':  שבוע 
בשלח  משיחות  )והקטעים  ית'.  לעצמותו 
תשמ"ח(. בשלח  וש"פ  חל"א   לקו"ש 
זמן הלימוד: יום שלישי, י"ט אדר - יום חמישי, 

כ"א אדר. המבחן: יום חמישי, כ"א אדר.

שבוע ב': הנושא:  ענינו של י"א ניסן – התגלות 
משיחות  )והקטעים  עשר'!  'אחד  בחינת 

הכנה ליום הבהיר

 זמן המבצע:
י"ט אדר - ו' ניסן



תשמ"ח(. ניסן  ב'  ושיחת  ואתחנן  בא,   ש"פ 
זמן הלימוד: יום ראשון, כ"ד אדר - יום חמישי, 

כ"ח אדר. המבחן: יום חמישי, כ"ח אדר.

 – היום  עבודתנו  מהות  הנושא:  ג':  שבוע 
צדקנו!  משיח  פני  וקבלת  העיניים  פקיחת 
הזמנים(. לבין  בקובץ  שיפורטו   )והשיחות 
זמן הלימוד: יום ראשון, ב' ניסן - יום חמישי, 
החומר  כל  על  מבחן מסכם  המבחן:  ניסן.  ו' 
של המבצע ביום שישי – במקום של ה"שבת 

פרטים  צדקנו".  משיח  פני  לקבלת  אחדות 
יתפרסמו לקראת מועד המבחן.

חומר  ישנו  הראשון  בשבוע  חשובה:  הערה 
שמצוין כ'הוספה' ליום שלישי, י"ט אדר. חומר 
זה לא חייבים לדעת בשביל השאלה היומית 
של יום שלישי אבל הוא כן יהיה כלול בחומר 
לבחורים  )גם  השבועי  המבחן  יהיה  שעליו 

בשיעור א' וב' בישיבה קטנה(.

א. כמובן וכפשוט, השאלות היומיות והמבחנים השבועיים יכללו שאלות על כל חלקי השיחות 
המובאות בקובץ, ולא רק על החלקים המובאים ומבוארים ב'הקדמות' ו'פתיחים' השונים. 

ב. לעומת זאת, מכיון שבשיחות עמוקות אלו בענין 'דירה בתחתונים' וכיו"ב כמובן שיש הרבה 
רמות הבנה, מתאים לגיל, ידע ורמת ההשקעה של הלומד, לכן, אע"פ שה'הקדמות' ו'הפתיחים' 
הנה  ח"ו,  הרב  דברי  בהבנת  לקבוע מסמרות  באו  ולא  אפשר,  בדרך  כמובן  נכתבו  שבקובץ 
במבחן השאלות יהיו ע"פ המבואר ב'הקדמות' ו'פתיחים' שבקובץ הלימוד. לא פחות ולא יותר.

כמו"כ, בימים שמובאים בקובץ כמה קטעי שיחות אחד ע"ג השני, כ'בנין', שביחד הן מהוות 
ו'בנין'  ֶהְקֵׁשר  את  ידע  שהבחור  במבחן  מצופה   – בוריו  על  מסוים  ענין  לבאר  בכדי  'מהלך' 

הדברים, ג"כ ע"פ המבואר ב'הקדמות' ו'פתיחים' הנ"ל.

הבהרה חשובה מאוד בנוגע לתוכן וצורת השאלות במבחן:

המבצע.  מתכונת  מעט  תשתנה  אלו  בימים 
בשתי  לקבל  ניתן  יהיה  היומית  השאלה  את 
אפשרויות: א. בישיבות בין הזמנים שבקהילות 

אנ"ש. ב. בטלפון.
לתת  ניתן  יהיה  השאלה  על  התשובה  אבל, 
אך ורק בטלפון. מספר המוקד ל'בין הזמנים' 

נא לעקוב אחר המודעות  יתפרסם בהמשך. 
שיתלו בישיבות.

יזכה  חברותא  עם  הלימוד  הזמנים  בבין  גם 
להזכיר  יצטרכו  זאת  נוסף,  הגרלה  בכרטיס 
ע"פ  היומית,  השאלה  על  כשעונים  בטלפון 

ההוראות שינתנו במוקד.

בין הזמנים:



הגרלות יומית:

בין כל התמימים שיענו על השאלה היומית, 
ועוד  ביומו סטים של ספרים  יום  מידי  יוגרלו 

פרסים יקרי ערך. 

על תשובה נכונה לשאלה היומית יינתן כרטיס 
של  הלימודים  חומר  לימוד  אחד.  הגרלה 
הגרלה  בכרטיס  יזכה  חברותא  עם  המבצע 
נוסף. את הלימוד בחברותא יהיה ניתן לסמן 
בכל  היומית.  בשאלה  לכך  המתאים  במקום 
יום יתפרסמו בישיבה אי"ה שמם של הזוכים 

ביום האתמול.

הגרלות שבועיות:

השבועי  המבחן  לאחר  יתקיים  שבוע  מידי 
הגרלה מוגדלת. בהגרלה זו יוגרלו מידי שבוע, 
לרבי  טיסה  כרטיס   - וכו'  לספרים  בנוסף 
לחודש החגים תשע"ו )במסגרת 'דור דעה'( 
היל"ת,  ח"ו  הגאולה  תבוא  לא  אז  עד  אם 

וחפצים יקרים מכ"ק אדמו"ר שליט"א!

ובהגרלה  ה'רגילות'  בהגרלות  ההשתתפות 
על  בהצלחה  רק  מותנית  הטיסה  כרטיס  על 
אבל  אחוזים,   80 בלפחות  השבועי  המבחן 
מכ"ק  החפצים  על  בהגרלה  ההשתתפות 
על  הוא  שבוע  כל  בסוף  שליט"א  אדמו"ר 

תנאי: 

היומית ברוב  א. שהבחור מילא את השאלה 
הימים באותו שבוע. דהיינו - בשבוע הראשון 
השני   ובשבוע  ימים  שלשה  מתוך  שנים 
 - המבחן  )ביום  ימים  חמשה  מתוך  ארבעה 

המבחן הוא במקום השאלה ביומית(.

ב. שהבחור נבחן גם על ה'הוספה' – השיחות 
שבוע,  לאותו  השייכות  החוברת  שבסוף 
וקיבל ממוצע של לפחות 80 אחוזים. בחורים 
אינם מחויבים  בישיבה קטנה  וב'  א'  בשיעור 
בחורים  לאידך,  אבל  ה'הוספה',  על  במבחן 
על  ייבחנו  זאת  שבכל  הנ"ל  משיעורים 
אחוזים   80 בלפחות  ויעברו  האלו  השיחות 
יקבלו כרטיס הגרלה נוסף להגרלה על כרטיס 

הטיסה.

ההגרלה הגדולה:

כל  על  סיכום  מבחן  ייערך  המבצע  בסוף 
מבחן  סעיף  לעיל  )ראה  המבצע  של  החומר 
שבועי ומבחן מסכם(. לאחר מבחן זה ייערך 
נדירים  חפצים  שיכללו ריבוי  גדולה  הגרלה 

מכ"ק אדמו"ר שליט"א.

מלבד   – מותנית  זו  בהגרלה  ההשתתפות 
במבחן  אחוזים   80 לפחות  של  בהצלחה 
מבחן  בלפחות  בהשתתפות   – גם  המסכם, 
והשתתפות בלפחות  לכן,  שבועי אחד קודם 

8 ימים מהמבצע.

ושכרו בצידו



במשך ימי המבצע התמימים יצטרכו לבצע משימות שעליהם יוגרלו פריטים יקרי ערך מכ"ק 
אדמו"ר שליט"א. ישנן ארבע משימות, שתים מתוכן לזמן בו נמצאים בישיבה, ושתים שייכות 

לבין הזמנים.

ההשתתפות בהגרלה על מילוי המשימות מותנה בהצלחה על לפחות אחד מהמבחנים השבועיים.

להפוך את העולם

בשורת הנביא

תלמידי  יתלו  ניסן  י"א  הבהיר  יום  לקראת 
התמימים תמונות מרהיבות של כ"ק אד"ש 
בבתי  שישי.  בימי  ל'מבצעים'  ביציאתם 
עסקים, בקניונים ובשווקים. ויקיימו בכך את 
הוראותו הק' "לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו 
שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה . . שיהיה 
ה'שופטיך ויועציך', נשיא הדור ונביא הדור . 
. עד הנבואה הכי עיקרית, הנבואה ד'לאלתר 

לגאולה', ותיכף ומיד הנה זה משיח בא".

הגרלה  בכרטיס  תזכה  תמונות  עשר  תליית 
אחד, עשרים תמונות תזכה בשני כרטיסים, 

וכן הלאה.

קבלת המלכות

ע"פ המענות החיוביות, וביטוי הנחת רוח של 
כ"ק אדמו"ר שליט"א על פעולות החסידים 
בית  עמך  כל  ע"י  מלכותו  קבלת  בענין 
ומתקבל,  מכובד  באופן  כשנעשה  ישראל, 
ובפרט על ענין ה'חתימות' – לקראת י"א ניסן 
המבצעים  במהלך  שיחיו  התמימים  יתאמצו 
יהודים  על  ולהשפיע  לדבר  ילכו  אשר  ובכל 
בסביבתם לקבל על עצמם את מלכותו של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, עד כדי כך שיהיו 

מוכנים לחתום בנוגע לכך ע"ג נייר.

כל חמש חתימות יזכו בכרטיס הגרלה אחד 
בהגרלה על חפצים מכ"ק אדמו"ר שליט"א. 

בא



אות בספר תורה לילדי ישראל

ישראל.  ילדי  של  התורה  בספר  אות  רישום 
כ"ק אד"ש שכמה  והוראותיו של  רצונו  כפי 
תורה  בספר  אות  להם  יהיה  ילדים  שיותר 

הכללי.

התורה  בספר  באות  ילדים  חמישה  רישום 
ילדים  עשרה  אחד,  הגרלה  בכרטיס  תזכה 

תזכה בשני כרטיסים, וכן הלאה.

ספר ללא הגרלה

ולברורים  השאלות,  לכל 
ניתן לגשת  אודות המבצע 
העולמי  את"ה  לנציג 

בישיבה.
לתלמידי  גם  הינו  המבצע 

כיתה ח'.

תמימים שישתתפו ב - 80% מימי המבצע )11 ימים( יקבלו ללא הגרלה 
את הספר "יומן קבלת המלכות" יומנים מבית משיח - בית רבינו שבבבל, 

משנת הי' תהא שנת נפלאות גדולות – בהוצאה חדשה ומפוארת.

מבצע מצה שמורה

שלכל  אד"ש  כ"ק  של  והוראתו  רצונו  ידוע 
יהודי יהיה מצה שמורה בליל הסדר.

חלוקת מצה שמורה לשלושה יהודים, תזכה 
בכרטיס הגרלה. אפשר לעשות זאת גם ע"י 
עזרה לבית חב"ד בחלוקת המצות, או לשכן 

ולקרוב משפחה וכו'.

דג תמא

ההרשמה:  מוקד  מספר 
ההרשמה   .03.911.7660
במוקד הינה אך ורק לילדי 
כיתות ח' או במקרה חריג 
אצל  להירשם  יכול  שאינך 

האחראי בישיבה.



יום שלישי
י"ט אדר



שיחות קודש
סט ומנוי

1
ת

מספר זכיו



שולחן
ערוך

ד' כרכים

ליקוטי
שיחות
גאומ"ש

1
ת

מספר זכיו

2
ת

מספר זכיו



יום רביעי
כ' אדר



ליקוטי שיחות
פרשיות - כיס

2 מספר זכיות



ביאורים
לפירוש
רש"י

הוה
גביר

חיילי בית דוד מכל רחבי ארץ הקודש מתכנסים יחדיו ל'דאשטע' 

- נאות דשא חסידי, תחת נוף פסטורלי המרחיב את הדעת ומרענן 

את הנפש. 

והתוועדויות  מרתקות,  לימוד  בתוכניות  הגדושים  ה'דאטשע'  ימי 

סוחפות. ובוערים בלבת אש החסידות, וההתקשרות האיתנה לרבי 

מלך המשיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
מחיר ההרשמה:

1300 ש"ח
למסדירי התשלום עד ג' מנ"א: 1100 ש"ח.

מ-16:00
ואילך לפרטים והרשמה 
054.209.7532

הישיבה מיועדת לתלמידי ישי"ק | מסגרת לעולים לישיבה

ב"ה

השתתפות בישיבת קיץ
'חיילי בית דוד'
שע"י את"ה בשנת ה'תשע"ה

2 מספר זכיות 10 מספר זכיות

1 מספר זכיות



יום חמישי
כ"א אדר



כרטיס
טיסה
לכ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א
במסגרת דור דעה - לתושבי ארץ הקודש

1 מספר זכיות



תניא
מידו הק'
יו"ד שבט תש"נ

זה נתקבל מידי כ"ק אדמו"ר  ספר תניא 
תש"נ  שבט  יו"ד  במוצאי  שליט"א 
ארבעים  לציון  במינה  מיוחדת  בחלוקה 
נכתב:  השער  דף  על  לנשיאות.  שנה 
"יו"ד שבט, ארבעים שנה לנשיאות כ"ק 
אדמו"ר שליט"א", והרבי חילקו בעטיפת 

פלסטיק ובצירוף דולר.
החלוקה ארכה מעל חמש שעות במהלכן 
בזמן  תניא'ס!!   10,200  - כ  הרבי  חילק 
החלוקה היה הרבי עם פנים מאירות ומאוד 
"אויפגעלייגט". הרבי התייחס מאוד לאופן 
עוד  החלוקה, כשלרוב האנשים שביקשו 
"ניין"  הרבי  ענה  סיבות,  מיני  מכל  אחד, 
עם  ילדים  ראה  וכשהרבי  ראש,  בהינד 
לברר  מהריל"ג  ביקש  הרבי  תניא'ס  שני 
הרבי  החלוקה  כשבהמשך  הכיצד!!... 
הרבי  התני'ס  עם  משחקים  אותם  ראה 
פנה לריל"ג ואמר לו להביא להם צעצוע, 

"במקום שישחקו עם התני'ס".
כשא' מזקני אנ"ש ביקש מהרבי לעשות 
רחב  בחיוך  לו  ענה  הרבי  לנוח  הפסקה 
ובסוף  מחר!!...  זאת  על  יחשוב  שהוא 
הדופק  מקום  את  הראה  הרבי  החלוקה 
בידו הק' לדר. רזניק ושאלו למה הוא לא 

מברר אם הכל בסדר...

לע"נ מלך בן משה הלוי, נעמי בת יעקב הכהן, משה בן 
משולם, חיה בת אברהם, עמוס בן חיה, יהודה בן רגינה, 
שמואל בן רגינה, פילה פלישיה בת חוה.



לרפואה שלימה למרת איתנה שרה בת הדסה ויהודה חי בן מאתי לאה

מידי חודש היתה מתקיימת הגרלה בין אנ"ש בשיקגו על נסיעה לכ"ק אדמו"ר שליט"א לשבת 
מברכים. לקראת שבת מברכים החודש ניסן תש"נ זכה הרב אורנשטיין )היום תושב קראוון הייטס( 
בהגרלה והגיע לרבי. ע"פ הוראתו של הרבי נתנו לו מהמזכירות שלושים שטרות של דולר. עשרה 

בשביל עצמו, עשרה בשביל הנסיעה ועשרה בשביל לעשות התוועדות בחזרתו לשיקגו.
הרב אורנשטיין הואיל לתת דולר אחד מתוך השלושים לטובת תלמידי התמימים מכל רחבי תבל 

המתמסרים ללימוד עניני הגאולה ומלך המשיח כהכנה ליום הבהיר – י"א ניסן.   
תודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לו.  

דולר מכ”ק אדמו”ר שליט”א    



תלוש זכיה
במאה דולר 
ב'מרכז סת"ם' 
שכונת המלך    
תלוש זכיה"כאן צוה ה' את הברכה” 

במאה דולר 
ב'יודאיקה' 

שכונת המלך    
"כאן צוה ה' את הברכה” 

לתושבי חו"ל

לתושבי חו"ל

1 מספר זכיות

1 מספר זכיות



יום ראשון
כ"ד אדר



ליקוטי שיחות
פרשיות

1 מספר זכיות



הגדה
של פסח

חיי עולם
וחיי שעה

מאמר
'בכל דוד

ודור'

2 מספר זכיות

10 מספר זכיות

10 מספר זכיות



יום שני
כ"ה אדר



תנ"ך
מקראות
גדולות

פסקי
תשובות

2 מספר זכיות

1 מספר זכיות



 סט ספרי
הרב מיכאל חנוך 

גאלאמב
קיצור סדר השתלשלות, דאח לכה 

דודי, שערי עיונים בדאח ב"כ

בסוד
שיח

נשיאים 
במאסר

5
מספר זכיות

5
מספר זכיות

3 מספר זכיות



יום שלישי
כ"ו אדר



אגרות קודש

שיעורים
בהמשך ע"ב
ו' כרכים

1 מספר זכיות

3 מספר זכיות



מאגר וידאו של הרבי 
2TB בדיסק קשיח

1 מספר זכיות



יום רביעי
כ"ז אדר

חיילי בית דוד מכל רחבי ארץ הקודש מתכנסים יחדיו ל'דאשטע' 

- נאות דשא חסידי, תחת נוף פסטורלי המרחיב את הדעת ומרענן 

את הנפש. 

והתוועדויות  מרתקות,  לימוד  בתוכניות  הגדושים  ה'דאטשע'  ימי 

סוחפות. ובוערים בלבת אש החסידות, וההתקשרות האיתנה לרבי 

מלך המשיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
מחיר ההרשמה:

1300 ש"ח
למסדירי התשלום עד ג' מנ"א: 1100 ש"ח.

מ-16:00
ואילך לפרטים והרשמה 
054.209.7532

הישיבה מיועדת לתלמידי ישי"ק | מסגרת לעולים לישיבה

ב"ה



ספר השיחות
י"ב כרכים

חיילי בית דוד מכל רחבי ארץ הקודש מתכנסים יחדיו ל'דאשטע' 

- נאות דשא חסידי, תחת נוף פסטורלי המרחיב את הדעת ומרענן 

את הנפש. 

והתוועדויות  מרתקות,  לימוד  בתוכניות  הגדושים  ה'דאטשע'  ימי 

סוחפות. ובוערים בלבת אש החסידות, וההתקשרות האיתנה לרבי 

מלך המשיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
מחיר ההרשמה:

1300 ש"ח
למסדירי התשלום עד ג' מנ"א: 1100 ש"ח.

מ-16:00
ואילך לפרטים והרשמה 
054.209.7532

הישיבה מיועדת לתלמידי ישי"ק | מסגרת לעולים לישיבה

ב"ה

השתתפות בישיבת קיץ
'חיילי בית דוד'
שע"י את"ה בשנת ה'תשע"ה

1 מספר זכיות

2 מספר זכיות



ספרי הרב
שניאור זלמן

ברגר
10 כר'

סדרת ספרי 
סיפורו של חג

1 מספר זכיות

1 מספר זכיות



יום חמישי
כ"ח אדר



כרטיס
טיסה
לכ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א
במסגרת דור דעה - לתושבי ארץ הקודש

1 מספר זכיות



קונטרס מאמרים תרפ"ב מידו הק'
יו"ד שבט תשנ"ב

לזכות אברהם מיכאל הלוי בן שפרינצא רעיכל ומשפחתו, עזית בת חיה רחל לנחת חסידי אמיתי 
מתוך בריאות נכונה שמיה וטוב לבב לה ולכל צאצאיה

ליל  של  ערבית  תפילת  לאחר 
שליח  הרבי  עומד  בו  שבט,  יו"ד 
"קונטרס  הרבי  חילק  ציבור, 
הקונטרס  תרפ"ב".  מאמרים 
נרתיק פלסטיק,  מונח בתוך  היה 
דולר  של  שטרות  שני  עם  יחד 
מכיל  והוא  אדום  צבעו  לצדקה, 
כ-50 עמודים. החלוקה הסתיימה 
משלש  יותר  לאחר  ב-10:30, 
חילק  בהם  חלוקה,  של  שעות 

הרבי כ-7,000)!( קונטרסים.



דולר
מידו
הק'

דולר
מידו
הק'

לעילוי נשמת שמחה אלגרה בת ר' מרקי עובדיה ע"ה אלבוקרק,
דולרים אלו נתרמו ע"י הרב אלבוקרק, ותודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לו.  

את הדולר הזה מצא הרב אלבוקרק בחפצי אמו לאחר פטירתה 
אדמו"ר  מכ"ק  קיבלה  שהיא  והחפצים  הדולרים  שאר  בין 
שליט"א, אבל על הדולר לא רשום את התאריך בו היא קיבלה 

את הדולר הזה מהרבי.



נתרם ע"י הרה"ח ר' אליעזר זלמנוב

דולר זה קיבל הרב אליעזר זלמנוב בי"ט כסלו תשנ"ב.
באותו שנה הרב זלמנוב היה הזוכה בגורל מבין אנ"ש באה"ק, והוא נסע לרבי לקראת י"ט כסלו. 
הרבי הורה למזכירות לתת לו 30 שטרות של דולר על מנת לעשות התוועדות בארץ. הדולר הזה 

הוא אחד מהם.
תודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לו.

דולר מכ”ק אדמו”ר שליט”א    



רמב"ם
לעם
לתושבי חו"ל

 סט
השמירה

גדסי 8 כר'
שמירת השבת, שמירת הכשרות, שמירת 

המועדים, שמירת הברכות, שמירת מצוות היום, 
שמירת התפילה, שמירת השמחות, הלכה יומית

2 מספר זכיות

2 מספר זכיות



יום ראשון
ב' ניסן



ליקוטי שיחות
ל"ט כרכים

1 מספר זכיות



ספר
המאמרים

מלוקט

ספר
המאמרים

2פרשיות מספר זכיות

1 מספר זכיות



יום שני
ג' ניסן



אגרות קודש

1 מספר זכיות



פניני
התניא
10 כרכים

ספרי הרב שלום
דובער הלוי וולפא
יחי המלך, יחי המלך המשיח, מבשר טוב, דעת תורה, 
בין אור לחושך, שלום שלום ואין שלום, תורה יבקשו 

מפיהו, לקט שכחת הפאה, יקם שערה לדממה, כי הם 
חיינו, מן המותר בפיך, תומת ישרים תנחם, שמן ששון 

מחבריך, הרמב"ם השלם, עבד מלך. ועוד.

1 מספר זכיות

1
מספר זכיות



יום שלישי
ד' ניסן



אנציקלופדיה 
תלמודית

1 מספר זכיות



 הדרך הישרה להבאת הגאולה:
לימוד פנימיות התורה "החל מספר הזוהר"!

התורה(  דרכי  כל  מבין  ביותר  והמהירה  )הקלה  הישרה"  ה"דרך   ...
...כדי לפעול התגלות וביאת המשיח – ... – הוא לימוד התורה בעניני 
ובמיוחד   ... מקומות,  בריבוי  שנתבארו  הגאולה  ובעניני  המשיח  מלך 
–  בפנימיות התורה, החל מספר הזוהר )ש"בהאי חיבורא דילך דאיהו 
ספר הזוהר כו' יפקון בי'ה מן גלותא ברחמים"(,,... וההוספה בלימוד 
ה"דרך  היא  שבתפארת"(  )"מלכות  והגאולה  המשיח  בעניני  התורה 

הישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש.

)הרבי מליובאוויטש - משיחת ש"פ תזריע-מצורע ה'תנש"א(

אבינו 
מלכינו

זהר 
הגאולה

10 מספר זכיות

10 מספר זכיות



יום רביעי
ה' ניסן



ליקוטי שיחות
מתורגם

חקרי מנהגים
ד' כרכים

2 מספר זכיות

1 מספר זכיות



רמב"ם
לעם

 סט
השמירה

גדסי 8 כר'
שמירת השבת, שמירת הכשרות, שמירת 

המועדים, שמירת הברכות, שמירת מצוות היום, 
2שמירת התפילה, שמירת השמחות, הלכה יומית מספר זכיות

1 מספר זכיות



יום חמישי
ו' ניסן

ההגרלה הגדולה <<



כרטיס
טיסה
לכ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א
במסגרת דור דעה - לתושבי ארץ הקודש

1 מספר זכיות



פתק בכתב-יד-קודש
כ"ק אד"ש

נתרם ע"י הרה"ח ר' שמואל שיחי' שפריצר לזכותו ולזכות בני משפחתו שיחיו
תודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לו. 

>>>



פיענוח הכתב-יד-קודש
למזכיר  אמר  הרבי  לעיתים  תשובותיו.  את  מסר  הרבי  בו  אופנים  כמה  היו  השנים  במשך 
היו  והמשב”קים  המזכירים  המקרים  ברוב  אבל  מסויים,  מסר  לו  ולמסור  למישהו  לטלפן 

מכניסים שאלות רשומות על פתק והרבי היה על כך בכתב.

בפתק המוגרל הרבי עונה על שאלת אחד המשב”קים בקשר להרה”ח המפורסם וכו’ ר’ בנציון 
נמצא  טוב[  ]שם  בנציון[ שי’ ש”ט  ]הרב  אז באמסטרדם: “באשר הרב”צ  שם-טוב, ששהה 
כעת באמסטרדם - אם כדאי לעוררו להתעניין ע”ד ]על דבר[ השגת ספרים עתיקים וכו’ בעד 

הספריה כאן.

על כך ענה כ”ק אדמו”ר שליט”א: ביותר וביותר )אם עדיין לא נסע משם( וכן בשאר מקומות 
יוסף[ שי’ ווינבערג ואת אחיו הרי”ד  ]הרב  את הר”י  ]עוד הפעם[  שיבקר. כן לעורר עוה”פ 
שי’. )נראה שהכוונה בנוגע אליהם היא ג”כ בקשר להשגת ספרים לספריית אד”ש – מכיון 

שהם היו סוחרים שהיו נוסעים הרבה ממקום למקום(.

>>>



לירה מכ"ק אדמו"ר שליט"א 
דמי חנוכה תשי"ז

התקבל מהרה"ח ר' מרדכי שי' חן



שטר חמישים שקל
מכ"ק אדמו"ר שליט"א

"כסף מהרבי לכנס תשמ"ו"



שטר ששלח כ”ק אד”ש מה”מ לגברת זיוה תחי’ פש )יחד עם 
שנה  הוגרל  מהם  אחד   – שקל   10 של  נוספות  שטרות  שתי 
שעברה במבצע “ראו באורי שזרח”( כדי שתוכל לשלם את דמי 
ההשתתפות בכינוס נשי ובנות חב”ד הארצי בי”ב-י”ג תשמ”ו, 
לאחר שכתבה לו כי אין לה את הסכום הדרוש כדי להשתתף 

בכינוס שמעניק לה את הכוחות להמשך השליחות בקיבוץ.

היה  בו  גרונר  הרי”ל  המזכיר  של  ידו  בכתב  פתק  היה  במעטפה 
למסור  שליט”א  אדמו”ר  כ”ק  שהואיל  מה  בזה  “מצורף  כתוב: 
בשבילך – במענה למכתבה מיום כ”ו סיון: 1( מצורף בזה כסף שלה 

שהיה בפקדון אצלי. 2( אזכיר על הציון לכל הנ”ל. י. ל. גראנער”.

גב’ פש אומרת שהיא איננה מבינה את פשר הכתוב “כסף שלה 
שהיה בפקדון אצלי” מכיון שהיא מעולם לא נתנה כסף כפקדון 
וכיו”ב. הביאור היחיד שהיא מצאה – היא אומרת –  למזכירות 
בכלל  הוא  נותן  שאדם  צדקה  שכספי  בחסידות  המבואר  היא 
כסף של ה’מקבל’ שניתנו כפקדון ל’נותן’ הצדקה ע”י הקב”ה...

תודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לה.

בית  שיבנו  גליס  למשפחת  תחי’  שטערנא  מרת  וב”ג  פש  שיחי’  ניתאי  הת’  החתן  לזכות 
תורת  זוהי  במאור שבתורה  כפי שמוארים  והמצוה  יסודי התורה  על  עד  עדי  בנין  בישראל 
החסידות – בית חב”ד אמיתי שחדור בשליחות היחידה של קבלת פני משיח צדקנו לנח”ר 

כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



חתיכת מצה
מידו הק'

מאנ"ש  א'  שקיבל  מצה  חתיכת 
מידי כ"ק אדמו"ר שליט"א בחלוקת 
המצות של ערב חג הפסח, החלוקה 
נערכת מידי שנה בערב חג הפסח, 
אד"ש,  כ"ק  עבור  שנאפו  מהמצות 
כ"ק  מידי  שמקבלים  ישנם  כאשר 
שלימה  מצה  מצות,  חבילת  אד"ש 
לכן  קודם  ענינו.  לפי  אחד  כל  וכו', 
נערך מעמד 'הפרשת-חלה' על-ידי 
כ"ק אד"ש, בגן עדן התחתון או בבנין 

הספרייה.

נרתיק קונטרס
דרושי חתונה 

מידו הק'



דיים מידו הק'
דמי חנוכה תשמ"ב

דיים מידו הק'
דמי חנוכה תשמ"ב לחיילי  כינוס  בסוף  הרבי  חילק  זה  דיים 

צבאות ה' בזאת חנוכה תשמ"ב.
מטבעות  של  חבילות  חילק  הרבי 
שלש  ילד  לכל  שיחלקו  למדריכים 
כדמי  אחד  לצדקה,  אחד  מטבעות. 

חנוכה ואחד לעצמם. 

דיים זה חילק הרבי בסוף כינוס לחיילי 
צבאות ה' בחנוכה תשמ"ב.

מטבעות  של  חבילות  חילק  הרבי 
שלש  ילד  לכל  שיחלקו  למדריכים 
כדמי  אחד  לצדקה,  אחד  מטבעות. 

חנוכה ואחד לעצמם.  

נתרם ע"י הרה"ח ר' אליעזר זלמנוב

נתרם ע"י הרה"ח ר' אליעזר זלמנוב



דולר מידו הק'

דולר מידו הק'
 חולק בתוך נרתיק יחד עם קונטרס 'דרושי חתונה'

י"ז כסלו תשנ"ב 

הגה"ח  קיבל  זה  דולר 
המפורסם וכו' ר' בן ציון 
מידו  שליט"א  גרוסמן 
אד"ש  כ"ק  של  הק' 

מה"מ. 
תודתנו - בשם תלמידי 
תבל  ברחבי  התמימים 

- נתונה לו. 1 מספר זכיות



ש"ס
עוז והדר

מהדורה שולחנית

מקבץ ספרים באנגלית 
בענייני גאולה ומשיח

לתושבי חו"ל

1 מספר זכיות

1 מספר זכיות



ליקוטי שיחות
פרשיות - כיס

לתושבי חו"ל

1
מספר זכיות



משימות



חתיכה מכסא שהשתמש בו
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הגרלה זו היא על המשימות שבזמן הישיבה

במשך השנים היו לרבי כמה וכמה כיסאות שונות. באחת מהשנים כשאחת הכיסאות יצאה מכלל שימוש 
המשב"קים 'חילקו' את הכסא ביניהם, וכל אחד לקח חתיכה. א' מאלו, שאצלם נמצא חלק מהכסא, 
ורוצה בעילום שמו, הואיל לתת חלק קטן ממנו לטובת תלמידי התמימים מרחבי תבל המתמסרים 

ללימוד עניני הגאולה ומלך המשיח כהכנה ליום הבהיר – י"א ניסן.
תודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לו.   



'קוואדער' מידו הק'
מנתינת הצדקה לפני מנחה בערב יוהכ"פ תשכ"א

בכל שנה, במנחה של ערב יוהכ"פ הרבי נכנס לתפילה עם שקית גדולה של מטבעות ושלשל מטבעות 
לתוך כל הקופות השונות שהיו על השולחנות ב-770.

ה'קוואדער' הזה הוא מהצדקה שהרבי שלשל לאחת הקופות בערב יוהכ"פ תשכ"א )ואולי תשכ"ב(.
ביומן של ערב יוהכ"פ תשכ"א מתואר: "מנחה ב3:00. למנחה נכנס אד''ש עם שקית מלאה מטבעות 

ושם בכל קערה שהיתה מונחת על השולחן מטבע או כמה מטבעות".
המטבע עשויה כסף )90%(, כמטבעות ה'קוואדער' שלפני שנת תשכ"ה.

קיבלנו את המטבע מהרב שפילמאן, א' מאנ"ש בשכונת קראון הייטס, "כאן ציוה ה' את הברכה". 
תודתנו – בשם תלמידי התמימים מכל רחבי תבל – נתונה לו.

הגרלה זו היא על המשימות שבזמן הישיבה



נרתיק הקונטרס אותו קיבל הרב יקותיאל מנחם שיחי' ראפ, משגיח בישיבת תות"ל המרכזית – 770, מיד 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בליל יו"ד שבט תנש"א.

החלוקה התקיימה ב'הול', המקום בו נערכה חלוקת השטרות לצדקה מדי יום ראשון )בשונה מחלוקות 
קודמות מעין זה שהתקיימו ב'זאל' הגדול(. הרבי חילק את הקונטרס עטוף בנרתיק פלסטיק נאה בצירוף 

שני דולר לצדקה.
המאמר הוא הנחה של בעל ההילולא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, בתוספת ביאוריו הבאים בסוגריים. תוכן 
המאמר הוא ביאור רחב על ענין הניסים והחילוק בין ניסים שלמעלה מדרך הטבע לניסים המלובשים 
ובפרט  כולו  בעולם  נפלאות"  אראנו  ו"שנת  ניסים"  ד"שנת  ונפלאות  לניסים  זאת  קישרו  רבים  בטבע. 
באה"ק. במיוחד לאור המילים האחרונות של המאמר: "וזהו שעשה ניסים לאבותינו והבקשה הוא שיהי' 

גם בזמן הזה כו'".
תודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לו.  

נרתיק קונטרס ברוך שעשה ניסים תרס"ד 
מידו הק'

הגרלה זו היא
על המשימות
שבבין הזמנים



הגרלה זו היא על המשימות שבבין הזמנים

התקבל מהרה"ח ר' שלום דובער שי' ליפסקער
תודתנו - בשם תלמידי התמימים ברחבי תבל - נתונה לו.  

דולר מידו הק'



תאריךעיר החלוקה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

דו"ח 'מבצע מצה שמורה'



כתובתשם משפחהשם האמאשם מלא של הילד

דו"ח 'אות בספר התורה של ילדי ישראל'




