
 פיענוח כתבי יד קודש
 המצורפים לתמונות הנמצאים בארכיון ספריית אגו"ח

 
 

 [מספרים 1-27 הם מאלו שנתברר תאריכם.
 מספרים 28-43 הם מאלו שלא נתברר תאריכם לע"ע.

 מספרים 44-47 הם מאלו שהתמונות השייכות הועלו לאתר, אך צילום כתי"ק נלקח ממק"א].
 
 

 1. תש"ט - 747
 על תמונה קבוצתית של תלמידות בתי הספר בית רבקה ובית שרה בפאריז, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 תלמידות
 ב"ר וב"ש

 בפאריז

 
 2. תש"ט - 748

המרכז ידי שעל שרה ובית רבקה בית הספר בתי של בפאריז הסניף של והמורות הפועל ועד ישיבת תמונות                    על
 לעניני חינוך, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ישיבת ועה"פ והמורות
 של ועד הסניפי בפאריז

 
 3. תש"ט - 379

 על תמונות תלמידות בית הספר בית רבקה במחנה הפליטים פאקינג, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 בית רבקה

 בפאקינג



 
 4. כ' אלול תש"כ - 3886

"על כתב בו במלבורן, יצחק יוסף אהלי בביה"ס כתתו תלמידי לתמונת המצורף סרברנסקי אהרן הרב מכתב                  על
 התמונה רואים אותי עם חלק מהכתה שלי בביה"ס", כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

  לא
  נת

  לעע
 [= לא נתקבלה לעת עתה]

 
 5. תשכ"א - 1898

 על תמונת התינוק א. האריס ממנטשסטר אנגליא, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
A Harris 
manch. 
england 



 
 6. תשכ"ה - 1357

 מעבר לתמונה ממצבת הרבנית חנה נ"ע, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 להחזיר

 לי
 לאחרי שיעתיקו

 הנוסח.

 
 7. כ"ט ניסן תשכ"ו - 1365

 מעבר לתמונה מסדרת תמונות מבניית שיכון חב"ד בלוד, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 כט ניסן
 תשכ"ו.



 
 8. תשכ"ו - 1387

 על תמונת הרב יוסף חיים גלבשטיין עם בנו, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 י.ח. גלבשטיין

 ירות"ו
 תשכ"ו.

 
 9. ב' חשון תשכ"ז - 2027

  על מכתב הרב עמרם יוסף מלכא המצורף לתמונת בני משפחתו, כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן בחץ את שם הכותב.
 [כמו כן כתב את שם המשפחה "מלכא" - חסר בצילום].



 



 10. מנ"א תשכ"ז - 1430
המשפחה שם את סימן שליט"א אדמו"ר כ"ק אלפערין, אלחנן יצחק יוסף התינוק לתמונת המצורף פתק                 על

 "אלפערין" בקו ובחץ.

 
 11. תשכ"ז - 3863

 על תמונת תלמידי בית ספר חב"ד כפר סבא, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
File 

 משה שי'
 סלונים

 
 המסומנים - ממשיכים בכחב"ד [=בכפר חב"ד]



 
 12. ר"ח טבת תשכ"ט - 1465

 על עטיפת תמונת ילדי משפחת מילר מלונדון אנגליא, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 ר"ח טבת תשכט

 ולצד כל ילד סימן את שמו וגילו:
 יונתן (י"ש [=יו"ד שנים
 שמעון (ז"ש [=ז' שנים

 
 13. כסלו תש"ל - 1467

 על עטיפת תמונת התינוקת רבקה בילה גליצנשטיין, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 כסלו תשל



 
 14. ר"ח אלול תש"ל - 1468

את בחץ סימן שליט"א אדמו"ר כ"ק אה"ק, מלוד רייניץ יעקב מנחם הרב משפחת בני לתמונת המצורף פתק                   על
 שם המשפחה "רייניץ", וכתב (באותיות מרובעות):

 לוד

 
 15. תשל"א - 1435

 מעבר לתמונת הרב גרשון חנוך כהן ובנו יוסף יצחק מירושלים עיה"ק, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:



 הרג"ח שי' כהן ובנו
 ירות"ו

 תשל"א
 [כתב זאת בעפרון, ואח"כ השלים בעט את החי"ת דתיבת רג"ח, והדגשת התיבות "כהן" ו"ירות"ו"].

 
 16. תשרי תשל"ג - 3055

 על תמונות ממבצע ד' מינים בשכונת מאנסי נ.י., כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
monsey 

 תשל"ג

 
 17. קייץ תשל"ה - 1009

 על תמונות מקברו של הרה"ג וכו' הרב לוי יצחק ז"ל, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 אלמא אתא

 קייץ, תשל"ה
 [תחלה כתב "אתה" בה"א, ואח"כ שינה הה"א לאל"ף].



 
 18. י"א ניסן תשל"ז - 5014 - במספרי החפצים

 על ציור הכולל תואר פני הרבי והמבצעים ועוד, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 שוסטר שי' מיאמי, יא"נ תשל"ז

 
 19. תשרי תשל"ח - 5116 - במספרי החפצים
 על תמונת הר סיני, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:



 הר סיני -
 אורי ע"ה שעני, אשקלון

 קייץ תשכ"ו
  [ראה מכתב עשרת ימי תשובה תשל"ח למרת שולמית שעני אשקלון (לקו"ש חי"ט ע' 516):

ומההר סיני ממדבר צילום ז"ל, בעלה מצילומי יקרה תשורה לי לשלוח לבבה שימת על מיוחדת שתודה                  "מובן
ענין בו שיש הנושא קביעת ידי על גם אלא הצילום, באמנות מיוחד כשרון רק לא המראה סיני", "הר לו                     שקוראים

 לבבי השייך לכאו"א מישראל, ש"כל הנשמות היו במעמד הר סיני" כשניתנה התורה לישראל.
של גדול מספר שיש לי סיפר גורליק שמר מכיון אני, גם להעיר לעצמי ארשה אבל זה, על עוררו שכבר                     אפשר
או בו, אשר החינוכית מחלקה הבטחון, משרד עם בדברים לבוא כדאי שאפשר לי, ששלחה לזה בדומה                  צילומים

 כיו"ב, או איזה אירגון אחר מתאים, שיעשו תערוכה מהתמונות האלה"].

 
 20. ד' תמוז תשל"ח - 1517

 על פתק מצורף לתמונת החתונה של הרב יעקב וזוגתו רייצס, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 צפת



 
 21. יו"ד שבט תשל"ט - 1625

 על תמונה ממקהלת ילדות בכנס יו"ד שבט של רשת אהלי יוסף יצחק באה"ק, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 רשת

 תשלט
 [תיבת "רשת" כתב באותיות מרובעות, כניכר בשי"ן].

 
 22. י"ג תמוז תשל"ט - 1475

 על פתק המצורף לתמונה מערב חב"ד בחולון אה"ק, בראש הפתק כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 צאגו"ח

 לצד התאריך "יג' תמוז", כתב (בנוסף לציון השנה ע"י כותב הפתק בתחלת הפתק):
 תשל"ט

 ובשולי הגליון כתב:
 חולון



 
 23. אדר תשמ"ב - 1451

 מעבר לתמונה ממשפחת הרב יחיאל מלוב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 משפחת

 הר' יחיאל שי'
 מלוב

 אדר תשמ"ב

 
 24. חוה"מ סוכות תשמ"ה - 1573

התיבות תחת קו מתח שליט"א אדמו"ר כ"ק בסוכה, אוהיו מקליבלנד פארטער אליהו מנחם הילד תמונת                 על
 "בסוכה - סוכות, תשמ"ה", וכתב:



 קליולנד

 
 25. כ"ט כסלו תשמ"ה - 1424

המשפחה שם תחת קו מתח שליט"א אדמו"ר כ"ק מבלגיא, וויינבערגער וזוגתו דניאל הרב של החתונה תמונת                  על
 "Weinberger", וכתב:

 בלגי'

 
  26. חורף תשמ"ה - 1822

 על תמונה ממשפחת פרוינדליך מלונדון אנגליא, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
Frendlich 

 חורף תשמה
 לונדון

 
 27. תשמ"ה - 6309

כ"ק כתב שליט"א, אדמו"ר כ"ק בפני הגומל מברך צרפת מפנטן סאראג' משה מר נראה בה לתמונה                  מעבר
 אדמו"ר שליט"א:

Saraj 



Pantin 
 משה שי'

 תשמה

 
1461 .28 

 מעבר לתמונת מרת פייגא צבי' פינסאן ושני ילדיה ממרוקו, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 רחל בת צבי'

 יוסף יצחק בן צבי'
 פייגא צבי' בת רחל

 
(?) 

 לברר בהכרטיס
 

 פינסאן מרוקו

 
817 .29 

המובא ע"פ הושלם האחרונות, תיבות ג' חסרים (בהצילום שליט"א אדמו"ר כ"ק כתב חן, צבי דוד הרב תמונת                   על
 באתר הספריה):
 הררד"צ ז"ל חן

 מעזבון הררד"מ רבינוביץ



 
1415 .30 

 מעבר לתמונת הרב שלום דובער קיעוומן מכפר חב"ד אה"ק, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 כפר

 
1406 .31 

 מעבר לתמונת מרת רחל יחזקי' ממילאנו איטליא, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 יחזקי'
 מילאן

 
1407 .32 

 מעבר לתמונת התינוק לוי יחזקי', כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
  יחזקי'
 מילאן



 
3639 .33 

המשפחה שם תחת קו מתח שליט"א אדמו"ר כ"ק צרפת, מפאריז ליבעראוו דובער שלום הרב משפחת תמונת                  על
 "ליבעראוו", וכתב:

 פריז

 
1427 .34 

אדמו"ר כ"ק כתב "זילברשטרום" המשפחה שם לצד זילברשטרום, משפחת ילדי לתמונת המצורף פתק               על
 שליט"א את שם האב:

 פ.א. [=פרץ אליהו]



 
1432 .35 

השם את ציין שליט"א אדמו"ר כ"ק , בניו שני עם מרוסיא לאקשין יעקב ישראל הרב לתמונת המצורף פתק                    על
 "ישרא' יעקוב", מתח קו תחת השם "לאקשין", וכתב:

 שם [=ברית המועצות]

 
1431 .36 

תחת קו שליט"א אדמו"ר כ"ק מתח ובתה, בניה שני עם מרוסיא לאקשין קלארע מרת לתמונת המצורף פתק                   על
 שם המשפחה "לאקשין".

 
1767 .37 



שליט"א אדמו"ר כ"ק בגרוזיא, ללמוד שנשלחה רוסיא, מלבוב ויסוצקי צבי מר של בתו לתמונת המצורף פתק                  על
 סימן בחץ את שם המשפחה "ויסוצקי".

 
3633 .38 

 על תמונת הרב שניאור חיים הכהן גוטניק, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
File 
gutnik 

 
1456 .39 

המשפחה שם את ובחץ בקו סימן שליט"א אדמו"ר כ"ק עיה"ק, מירושלים הניג אהרן שלמה הרב ילדי תמונת                   על
 "הניג", וכתב:

 ירות"ו



 
1567 .40 

 על תמונת הילדה רבקה קסלמן מכפר חב"ד אה"ק, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 קסלמן

 כפר

 
3807 .41 

 על תמונת תלמידים המסיימים בית הספר למלאכה כפר חב"ד, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:
 אישור מכ ופנ



 בדלר"ה
 ע"ש ההנהלה

 הת'
 וכן לכל המוסדות

השנה לראש המכתב בנוסח יהי' שהמכתב והפ"נ; המכתב קבלת תאושר בו מכתב להכין - למזכירות                 [הוראה
המוסדות לכל הנ"ל, להוראות בהתאם מכתב ולהכין ולתלמידים; להנהלה נפרד מכתב שיהי' וכו'); טובה                (לשנה

 האחרים שכתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א באותה התקופה].

 
 42. 5642 - במספרי החפצים

אדמו"ר כ"ק כתב רוסיא, יוצאי יהודים בשביל מרכז חמ"ש בית החדש לביהכנ"ס למפתח המצורף פתק                 על
 שליט"א:
 נת ותח

 סימן התיבות "לביהכנ"ס כו'", וכתב:
 ויצליח בתפקידו וכו'

 
1420 .43 



רק לראות ניתן (בצילום שליט"א אדמו"ר כ"ק כתב עיה"ק, מירושלים סגל הלוי קלמן קלונימוס התינוק תמונת                  על
 תחלת התיבה, הושלם ע"פ המובא באתר הספריה):

 ירות"ו
 


