
אליך תושב/ת כפר חב”ד 
שלום וברכה,

והתרגשות  התפעלות  מלאי  שאנו  חודש  כבר 
ילדינו,  עבור  מבקשים  שאנו  בצדק  מתמיכתכם 
מאות תושבי הכפר שהצטרפו לבקשתנו, מכל קשת 
האחדות  על  מכל  יותר  מעידים  החב”דית  הדעות 

הפנימית השוררת ביננו -  התושבים. 

האמיתות  חצאי  כנגד  האחרונים,  בימים  במיוחד 
השיחות  נגדנו,  המופצים  והדיסאינפורמציה 
וההודעות הרבות שקיבלנו, ההכרה העמוקה שלכם 
בזכותנו לחנך את ילדינו בתנאים שווים לכל ילד 

בכפר, מחזקים בנו את הידיעה שהמטרה תושג. 

כמו כל הורי ‘חדר ליובאוויטש’, גם אותנו שואלים 
שאלות בקשר לפרסומים האחרונים ולכן החלטנו 

להעלות על הכתב את האמת.

כאב:  של  זעקה  מתפרצת  השותת-דם  מליבנו 

“ה-י-י-ת-כ-ן? הכיצד זה שדווקא כעת, בימי ‘בין 
מנסים  הימים’,  ‘תשעת  של  ובעיצומן  המיצרים’ 
כאב  את  הזועקים  ואימא  אבא   - אותנו  להפוך 
ילדיהם – לאנשים מסוכנים הבאים לשסע ולפלג 

את כפר חב”ד?!

אנו חיים  יחדיו, מתוועדים, לומדים, עומדים בתור 
אליך  יחסנו  האם  ועוד.  במרפאה  ונפגשים  בחנות 
השתנה משהו ב-7 שנים מאז שהתחלנו לשלוח את 

ילדינו ל’חדר ליובאוויטש’?

תוך  ונכתב  בתכלית  מדויק   - לקמן  הנכתב  כל 
מעורבותנו  מתוך  וודאיות,  לעובדות  היצמדות 
בירור  ולאחר  שהיו,  המהלכים  בכל  האישית 
מעמיק עם כל הנוגעים בדבר, מתוך מטרה אחת: 

מגיע לכל תושב בכפר חב”ד לדעת את האמת!

החותמים מלב אל לב
ועד הורי חדר ליובאוויטש, כפר חב”ד 

ב”ה                                                                                                      ה’ מנחם אב, יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה,  תשע”ח.

מה הרבי אומר? /  צריך להיות כמה תכניות עטה”ק  <<<



מי אתם בכלל? / חדר חסידי על טהרת הקודש
חדר ליובאוויטש, הוקם על-ידי קבוצת הורים תושבי כפר חב”ד 
בתמיכתו הבלתי מסויגת של המרא דאתרא הגה”ח הרב מרדכי 
שמואל אשכנזי ע”ה, מתוך מטרה אחת ויחידה: להעניק לילדנו 
חינוך חסידי על טהרת הקודש המבוסס על הוראותיו הקדושות 

של הרבי מה”מ ללא פשרות!

שלנו  ח’  כיתה  של  שני  מחזור  שנים.  שבע  כבר  קיים  המוסד 
מהשורה  בישיבות  כולם  והתקבלו  בהצטיינות.  החדר  את  סיים 
הראשונה. מוסדות רבים ברחבי הארץ מתקנאים, ובצדק, בשיטות 
החינוך הייחודיות ובהצלחה חסרת התקדים. חסידישקייט ויראת 
שמיים אינם מילים בעלמא, אלא מיושמות מעשה בפועל בחינוך 
היום יום, בדוגמא האישית ובחינוך המוענק על ידי המלמדים של 

החדר. 

אבל למה פילוג? / אין פילוג. עובדה!
המוסד שלנו קיים כבר 7 שנים. האם חשת אי פעם, במשך שנים 
אלו בפילוג כלשהו? העובדה היא שבחדר ליובאוויטש לומדים 
תלמידים ממגוון קשת הדעות החב”דית, מגיעים אליו בשל דרכו 
החינוכית הייחודית: כיתות הקטנות המאפשרות יחס אישי חם 
המיוחדת  הגישה  בעלי  המסורים  המלמדים  ילד,  לכל  ולבבי 
מתוך אהבת ישראל, ההתמודדות הייחודית עם אתגרים בחינוך 
בהתאם  הקודש  טהרת  על  חינוך  העיקר:  אך  ועוד,  ומשמעת 

להוראות הרבי מה”מ בחינוך, ללא פשרות!

כל אחד מוזמן לבוא לחדר ולחזות במו עיניו, ילדים – המגיעים 
ממשפחות ועמדות שונות – זוכים ליחס שווה והוגן ללא אפליות, 
החרמות והצקות. ואכמ”ל. החדר פתוח למבקרים, אנשי הצוות 
הנפלא יקבלו אתכם בסבר פנים יפות, בואו והיווכחו בעצמכם 
ובטח תסכימו כמה חשוב מוסד קדוש זה כאן בכפר חב”ד – הכפר 

של הרבי.

מה אתם רוצים? / תנאים שווים וקיום הבטחות
אנחנו מבקשים לילדינו תנאי לימוד שווים לאלו של כל ילד 
אחר בכפר חב”ד! מדוע אנחנו צריכים לשלם מכיסינו הפרטי 

כ-10,000 ₪ שכר לימוד בשנה לכל ילד?

בחודש ניסן הובטח לנו על-ידי המד”א הרב מאיר אשכנזי ועל-
ידי 6 מתוך 7 חברי הועד הנבחר )הרי הם: הר”ר יצחק אמיתי, 
הר”ר ישראל ירט, הר”ר זמי ליפסקר, הר”ר שניאור מיכאלשוילי, 
הר”ר יעקב קעניג, הר”ר נחמן רייכמן( לפעול לכך שיעניקו את 
מוסד  כל  כמו    - ליובאוויטש’  ‘חדר  לילדי  הראויים  התנאים 
של  החינוכי  צביונו  על  מלאה  שמירה  תוך  חב”ד!,  בכפר  אחר 

החדר. ומתוך כך אנו תובעים: קיימו את הבטחתכם!

למה ‘לחלק’ את הכפר? / מגוון דעות ומוסדות 
מפתיחת  כתוצאה  ו’הפרדות’  ‘התבדלות’  על  שהטענה  מסתבר 
מערכת חינוך רשמית ונפרדת בכפר חב”ד על רקע אידיאולוגי, 
את  ששימשה  הטענה  בדיוק  זו  וכלל.  כלל  חדשה  טענה  אינה 
המתנגדים לפתיחת חדר אידיש על טהרת הקודש שנפתח על 

ידי משפיעים וחסידים דגולים ובראשם המד”א הקודם.

כשם שלא שייך לטעון כנגד הורים הבוחרים לשלוח את ילדיהם 
‘מתבדלים’  שהם  תורה,  בתלמוד  ולא  אידיש  בחדר  ללמוד 

ומקימים ‘קהילה נפרדת’, כך לא ניתן לטעון זאת כלפינו!

ואין שום עוררין  רבות  החדר שלנו קיים כבר שנים  מעל לכל: 
כי קיומו לא גרם בשנים האחרונות לשום מחלוקת. ברוך השם, 
הורים  ומגוון  דעות  מגוון  יש  והמאוחד,  הגדול  חב”ד  בכפר 
כאלו ששולחים  תורה’,  ל’תלמוד  דווקא  ילדיהם  את  ששולחים 
יקר  מחיר  שמשלמים  וכאלו  אידיש’  ל’חדר  דווקא  ילדיהם  את 

ושולחים את ילדיהם דווקא ל’חדר ליובאוויטש’.

אבל אני לא סובר כמוכם... / אחדות אינה אחידות 
אם אתה לא מסכים עם שיטתי החינוכית ודעותיי האידיאולוגיות, 
 – דעות  חילוקי  מצפוני?  צו  לפי  ילדיי  את  לחנך  לי  מגיע  לא 
הוא עניין טבעי, שהרי הקב”ה ברא את בני-האדם באופן ש”אין 
דעותיהן שוות” )כלשון חז”ל(. איננו דורשים או ממעיטים חלילה 
זכותנו  אך  וכו’  קדושים  כולם  אהובים,  כולם  קיים,  מוסד  באף 
הלגיטימית לחנך את ילדנו כפי השקפת עולמנו. אם היה מדובר 
חדר  על  אך  מילא,  רח”ל  מפוקפקת  יר”ש  עם  במוסד  חלילה 
החדר  ילדי  על  כי   – במוסד  שביקר  מי  כל  יעידו  ליובאוויטש 

רואים הוספה ביר”ש ולא ההיפך חלילה!

אחדות - אין פירושה אחידות. אחדות אמיתית היא להכיל ולתת 

מאחורי הקלעים של הפגישות 
אודות הצעת “אור שמחה”

בפגישת הכנה שערך המנהל החינוכי של החדר, הר”ר 
חיים ועקנין, יחד עם מנהל בי”ס “אור שמחה” הר”ר 
שמעון ידגר )שיועד להיות מנהלה החינוכי של “חדר 
מן  המרצע  יצא  הנ”ל(   ההצעה  לפי  ליובאוויטש” 
השק. ואלו עיקרי הדברים שהועלו על פרוטוקול מיד 

עם תום הפגישה:

בין תלמידי החדר לתלמידי  לא תהיה הפרדה 
בית ספר, למעט בזמן ההפסקות.

הלימודים יהיו על פי דרישות החינוך הממלכתי-
דתי/חרדי הדורש לימודי חול.

הסמכות הבלעדית לקבל ולפטר מורים תהיה 
)הר”ר  בידי המנהל הנוכחי של “אור שמחה” 
בהנהלת  התחשבות  כל  מבלי  ידגר(  שמעון 

החדר.

ועד  עם  המוסד,  הנהלת  חברי  דברים,  של  סיכומם 
ההורים, בחנו את ההצעה בכובד ראש והגיעו למסקנה 
חד-משמעית, שמשמעות ההצעה היא סגירת המוסד 

הנוכחי! וויתור על כל עקרונותיו!

ילדינו יהיו במוסד לצידם של ילדים מבתים לא 
פשוטים / ביניהם כאלו שעברו ונחשפו לדברים 
קשים. האם יימצא הורה אחד )!( בכפר חב”ד, 
במקום  ללמוד  ילדיו  את  לשלוח  שיסכים 
מי  שסופן  לתכנים  חשופים  יהיו  שילדיו  כזה, 
את  עצמו  על  לקחת  שמוכן  מי  יש  ישורנו?! 
ויירד  מכך  ייפגע   )!( אחד  שילד  האחריות 

מהדרך רח”ל?!

טהרת  על  חינוך  למען  מסירות  שנות   7 לאחר 
חול  לימודי  ללמוד  ילדינו  יאלצו  הקודש, 
כמקובל בבתי ספר ממלכתיים )ממ”ד / ממ”ח(.

המלמדים  יהיו  מי  לקבוע  הסמכות  על  ויתור 
שיחנכו את ילדינו!

הלזה ייקרא הצעה? אבסורד!



מקום לכל אחד ואחד על פי דרכו ואמונתו בכפוף לשולחן ערוך. 
דווקא נתינת מקום ומרחב לדעות השונות, מאפשרת חיים רגועים 
אם חלק מהאוכלוסייה מקופח, האחריות של  ומאוחדים יותר. 

כולנו לדאוג לתיקון האפליה! לזה ייקרא ערבות הדדית!

למה ‘סמל מוסד’? /תנאי לימוד ותקציבים
ההנהלה וועד ההורים, הודיעו בפגישות שנערכו עם כל הגורמים, 
אנחנו מוכנים להירשם תחת  זאת בפומבי:  כיום מצהירים  וגם 
כל מוסד קיים ללא סמל מוסד עצמאי )הן ‘חדר אידיש’ תורה’, 
הן ה’תלמוד תורה’ והן ‘אור שמחה’! דרישתנו היא: התחייבות 
בכתב מהגורמים האחראים על פי חוק, שיישמר אופיו הייחודי 
ללא כל סוג של  של המוסד – על טהרת הקודש ללא פשרות, 

התערבות בתכני הלימוד ובזהות המלמדים והתלמידים!

מוסד’  ה’סמל  הענקת  את  שמפרש  מי  כל  נדגיש:  זאת  לצד 
נכנס  המוסד  טועה!  הינו  לבבות  ופירוד  היבדלות  של  לסימן 
לשנתו השמינית ואין כאן שום דיון על פתיחת מוסד חדש. כולנו 
ממשיכים לחיות בשלווה, עובדה!  המונח ‘סמל מוסד’ עבורנו, 
הילדים  מצוקת  פתרון  שווים  לימוד  תנאי  הענקת  פירושו:  
וקבלת תקציבים אשר יקלו על ההורים הנאנקים מגובה תשלומי 
השכר-לימוד. כל טענה אחרת אינה ראויה ואינה נכונה! )מכאן 
לפני  הבטחות  ניתנו  לא  או  מוסד’  ‘סמל  דרשנו  לא  כי  הטעות 
הבחירות. תנאים שווים = סמל מוסד ומבנה ראוי, כמו כל מוסד 

בכפר חב”ד(.

כמה ילדים מכפר חב”ד? / למעלה מ-110 כן ירבו!
לפי הפרסומים האחרונים עולה כי הסיבה בה מנסים לתרץ מדוע 
אין לדאוג לילדי החדר לתנאים נורמטיביים היא, כי רוב הילדים 
זו  טענה  ובכן  מהכפר.  אינו  קטן”  “קומץ  מלבד  בחדר  הלומדים 
אינה נכונה ונובעת מאי ידיעת העובדות! הנהלת המוסד פרסמה 
מוחלט  רוב  על  שמצביעים  ברורים,  מספרים  ובו  רשמי  מכתב 

של ילדים תושבי כפר חב”ד )110 ילדים כ”י( שיפתחו את שנת 
הלימודים הבעל”ט.

טענה זו, בתוך מכלול הטענות המוזרות שעלו כלפינו, גם אינה 
כ”כ הגונה. הרי בכפר חב”ד מספר רב של מוסדות )תיכון וסמינר 
בית רבקה, תומכי תמימים המרכזית, אור שמחה, אהלי תמימים 
)שנפתח רק לפני 4 שנים( ועוד( שאחוז תושבי כפר חב”ד בהם 
הוא מועט ואף שולי! הוא הדין בנוגע לבית ספר ‘אור שמחה’ בו 
בין  למדו בשנים האחרונות )וככל הנראה ילמדו בשנה הבאה( 
99% ל-100% תלמידים מחוץ לכפר חב”ד! האם עלתה בדעת 
מישהו לשלול את זכות קיומו של אחד ממוסדות חשובים אלו?! 

הלזה התכוונו רבותינו נשיאנו מייסדי כפר חב”ד?!

אולי תעבירו את החדר מהכפר? / אימרו: טרנספר 
כל מי שרק יכול להזדהות עם הצעה להעביר מוסד עם למעלה 
ממאה מילדי כפר חב”ד אל מחוץ לכפר – שיחשוב שנית. לדעתנו 
נסו  מ-ז-ע-ז-ע-ת!  מכך:  יותר  ועוד  פוגענית,  מזלזלת,  זו הצעה 
נא לתאר לעצמכם שברמת השרון היו אומרים ללמעלה ממאה 
לכם  נממן  אבל  דתי,  בית-ספר  יקום  לא  “כאן  דתיים:  ילדים 

הסעות לבני ברק”...

ב’!  סוג  אינם  ילדינו  לילדנו?  הטרנספר  הצעת  מגיעה  מהיכו 
לא ניתן להעלות על הדעת שילדי הכפר, שכבר 7 שנים לומדים 
בימי  בקור,  בגשם,  להיטלטל  מעתה  יצטרכו  קשים,  בתנאים 
ילדינו  דמם של  לגבולות הכפר!  והשרב בהסעות מחוץ  החמה 
אינו סמוק פחות מכל ילד אחר! ומגיע להם זכויות שוות בדיוק 

כמן לכל ילד בכפר.

מה עם ההצעה ב’אור שמחה’? / התפשרות על טהרת הקודש! 
ומעוד  יפרח  דוד  מר  האזורית  המועצה  מראש  הצעה  התקבלה 
פרטיות  של  סוג  ולקבל  שמחה’  ‘אור  במוסד  להירשם  גורמים, 

מה הרבי אומר? /  צריך להיות כמה תכניות עטה”ק
כאשר נפתח חדר ליובאוויטש, נשאלה השאלה אודות זכות 
קיומו של המוסד: הרי ישנם מוסדות קיימים, ולמרות שיש 

לחדר ליובאוויטש שיטת חינוך וגישה ייחודית, כבר אז 
עלתה הצעה לאחד בין המוסדות ולהיות תחת התלמוד-

תורה או תחת חדר אידיש.

הורי חדר ליובאוויטש כתבו לרבי מכתב באמצעות האג”ק 
בשאלה כיצד להגיב להצעה.

התשובה התקבלה בחלק ח”י )אגרת ו’תתקמ(. בתשובה 
התייחס הרבי להצעה אודות האיחוד, ובנוסף גילה את דעתו 

הקדושה על הקמת מוסדות חינוך נוספים בכפר חב”ד:

“בנוגע לצירוף בית הספר, שיהיה הכל במקום אחד – מובן 
שאין לזה מקום כלל. וצריך להשתמט מזה בהחלט. אין 

להכריח את הצבור על תכנית חינוך אחת לכולם.

ואדרבה צריך להיות כמה תכניות – מובן שכולן על טהרת 
הקודש – בכדי שכל אחד ואחד יבחור בהיותר מתאים לו

)והראי’ – שבכפר חב”ד עצמו ייסדו תלמוד תורה, ישיבה, 
ביסל”מ, בי”ס לחקלאות ועוד, אף שכולם חב”דניקעס(.

והכל מודים שכמה בתי כנסת אפשר להיות בשכונה אחת 

באם הנוסח שונה, ועל דרך זה בחינוך”.

כאשר עלתה שוב הצעת פתרון להתחבר עם מוסד ‘אור 
שמחה’ ולהירשם תחתיו, שאלו הורי החדר את הרבי האם 

אכן זהו רצונו הקדוש, או שיש לפעול להסדרת המקום 
וסמל מוסד.

התשובה התקבלה באגרות קודש חלק יו”ד )אגרות 
ג‘רכא-ב(:

“ומפני סיבות שונות נאלץ להוציא את ילדיו מישיבת 
ליובאוויטש... אצלי זהו ענין כללי ופרטי של אהבת 

ישראל וענין של צער, אינני מבין את הסיבות ואינני מבין 
מדוע נאלץ, במילא הנני בצער.

שעד עתה ילדיו זכו ללמוד במוסד שכ”ק מו”ח אדמו”ר 
זצוקלל”ה נבג”מ זי”ע השקיע בו כוחות במסירת נפשו 

הקדושה ומשפיע ברכה והצלחה לאלו שמשתתפים בזה, 
ועל אחת כמה וכמה לתלמידים, וברכה לא רק ברוחניות 
אלא גם בגשמיות, ועתה לקחו מהילדים את ההזדמנות”.

“זה עתה קיבלתי מכתב בו כותבים לי שהקהילה או בית 
הכנסת ליובאוויטש בווייפנג קונים מגרש חדש או בונים 

מחדש את הבניין הקודם!”.



אפשרית,  בלתי  נראית  הייתה  שההצעה  למרות  שלנו.  למוסד 
כראוי  נבחנה  ההצעה  והן מבחינה מעשית,  חוקית  הן מבחינה 
עם  פגישות  של  רבות  שעות  הושקעו  ולפועלו.  לו  כבוד  מתוך 
מקצוע  אנשי  עם  גם  כמו  הרלוונטיים,  האחראיים  הגורמים  כל 
הבקיאים בתחום, בניסיון ובתקווה שפתרון זה יהיה אכן יתאים 

לחדר שלנו.

בהתחייבויות  ורק  אך  שלוו  שונים,  פתרונות  שהוצעו  יובהר 
עמומות משהו, בעל פה , אך לנו ברור שהצעה שאין לה תוקף 
חוקי ואינה מבוססת על הסכם חתום, הרי שבמחי הלשנה וביקור 
לרוח  המנוגדים  לימודים  עלינו  וייכפו  ההסכם  יתבטל  פקחים, 

המוסד וד”ל.

עומק  בדיקת  ערכו  ההורים,  ועד  עם  הרוחנית,  ההנהלה  חברי 
היות  אותה,  לדחות  ונאלצו  ראש  בכובד  ההצעה  את  ובחנו 
כל  על  וויתור  הנוכחי  המוסד  סגירת  היא  ההצעה  ומשמעות 

עקרונותיו ובראשם: חינוך “על טהרת הקודש” ללא פשרות!

]ראו במסגרת את פירוט ההצעה שהוצגה לנו[

בגללכם נפתח ‘חינוך מיוחד’? / העוול בהתגלמותו! 
האבסורד הכי גדול הוא, שאחרי שהציעו לנו הצעה לא רלוונטית 
בעליל, מאשימים אותנו שבגללנו, הפך ממ”ד “אור שמחה” לבית 
ספר לילדים מיוחדים שיגיעו לכאן מכל הארץ! בעוד שמאחורי 
הקלעים עובדים ללא הרף מסביב לשעון, כדי להכשיר ולפתוח 
אך  )ואפילו שנים!(.  רבים  חודשים  כבר  מיוחד  לחינוך  מוסד 
כעת מזדרזים בנסיון לפתיחת מוסד חינוך מיוחד חדש - העיקר 
לצורך  במבנה  שימוש  לעשת  הזכות  את  יקבל  לא  שה’חדר’ 

לימודים!

מי שתולה בנו את האחריות לפתיחת בית הספר לחינוך מיוחד, 
טועה ומטעה. בית הספר ממ”ד “אור שמחה” נסגר על-ידי משרד 
החינוך, הצוות החינוכי קיבל מכתבים על כך. והסיבה היא בגלל 
שהחינוך הממלכתי דתי לא ראה שום תועלת מהחזקת בית ספר 
של תלמידים מועטים כל כך! כבר לפני כמה שנים עלה הרעיון 
מיוחד,  לחינוך  ולהפכו  הספר  בית  את  לסגור  החינוך  במשרד 
החלו  הם  הבשיל,  הספר  בית  סגירת  כשמהלך  כעת  ולצערנו 
ספר  לבית  חדש  מוסד  סמל  לקבלת  האישורים  קבלת  בהליך 

לחינוך מיוחד.

הציבור ונבחריו צריכים לזעוק על העוול: הייתכן לפתוח בכפר 

חינוך  ילדי  של  בודדות  עשרות  יקובצו  אליו  חדש  מוסד  חב”ד 
חב”ד  כפר  ילדי  ממאה  שלמעלה  בזמן  הארץ  מרחבי  מיוחד 

משוועים לפתרון כבר 7 שנים?

חשוב  אבל  שאל,  לא  אחד  שאף  דברים  כמה  עוד  יש  ולסיום, 
לדעת... 

נגדנו: הרי ממה נפשך, אם  א. בנוגע לטיעונים הסותרים שעלו 
לפירוד  גורמת  והיא  המציאות  מחויבת  אינה  המסגרת  קיום 
לא  האם שם  מדוע הוצע הפתרון של “אור שמחה”?   – רח”ל 
יהיה בידול משני המוסדות הקיימים בכפר חב”ד? ואדרבה, כפי 
שכבר שאלנו: כיצד הוקם חדר אידיש בזמנו? האם זה לא היה 

תוך ‘פילוג’ תושבי כפר חב”ד וחצייתם לשתי מחנות?

ב. ברור לכל שהדרך הקלה ביותר לחמוק מדרישתנו הלגיטימית 
הנאבקים  מהורים  אותנו  להפוך  היא  כמותה,  מאין  והצודקת 
-  לפוליטיקאים. לתייג את  על תנאים לימוד נאותים לילדיהם 
המערכה ואת המוסד למלחמה בגוף כזה או אחר ולשייכו לפירוד 
לבבות. אך המערכה אינה בשום אופן נגד אף אדם!! המערכה 
היא אך ורק בעד הסדרת מוסד קיים ונוכח עם למעלה מ-180 

תלמידים! 

הורים  איננו  משל  ההגינות,  חוסר  את  מבהירה  זו,  הצהרה 
שחלקנו נאנק שבע שנים הרחק מעין וידיעת הציבור, משל היינו 
למרות  כן!  ושלטון.  שררה  המחפשים  עסקנים  או  פוליטיקאים 
חוסר ההגינות בהצעה שכזו, אנחו מוכנים, להירשם גם תחת 

מוסד קיים תוך שמירת אופיו הייחודי של המוסד בלי פשרות!

ומלחמות. ההיפך הוא הנכון.  אינה דרך של מאבקים  ג. דרכנו 
כבוד  מתוך  והשתדלות  מאמצים  כספים,  הושקעו  שנים  במשך 
רב לכל הנוגעים בדבר, על מנת להסדיר את מעמדו החוקי של 

החדר. 

שמוכן  מי  עם  עת  בכל  להיפגש  ומוכנה  נפגשת  החדר  הנהלת 
לעזור להסדרת החדר. נקבל כל הצעה, בתנאי אחד: שמירה על 
המוסד  הנהלת  ידי  על  שמונחה  כפי  והרוחני,  החינוכי  צביונו 

בהתאם להוראותיו הק’ של הרבי מה”מ.

ד. גם ברגעים אלו ממש, אל מול קולות בודדים המנסים לזרוע 
להיכנס  לא  נזהרים  ההורים  ושאר  אנו  ושנאה,  פחד  נגדנו 
לעימותים אישיים ולשמור על כבודו של כל אחד! תוך שמירה 
מלאה על זכותנו לדרוש קיום הבטחות בדרכי נועם, אך יחד עם 
זאת בתוקף המתאים – להעניק לילדים שלנו את התנאים שיש 

לכל ילד אחר בכפר חב”ד!

כבר בשנת תשע”ד נרתם 
המד”א הרב אשכנזי ע”ה 

לעזרת החדר

הרב מרדכי שמואל אשכנזי, רבו של 
כפר חב”ד נושא דברים בפני ילדי חדר 
ליובאוויטש בכנס חנוכה בשנת תשע”ג


