
הצניעות, החוכמה, הקדושה √ 
מוסף מיוחד לרגל שנת ה־120 

להולדת הרבי מליובאוויטש

הרבי שינה את עולמנו, פשוטו כמשמעו: נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, בטור מיוחד

"יש לחב"ד על מי 
לסמוך". הח"כים 
שפועלים לאור 
תורתו של הרבי 

מתי טוכפלד

"הרבי הבטיח: אתה 
תגיע לירושלים". 
הרב ישראל לאו  
בראיון מיוחד 
מוריה קור

גם בקצה העולם 
בתי חב"ד הם 

המקום שבו תמיד 
נרגיש בבית  

אריאל כהנא

הרב אסמן ואנשי 
חב"ד באוקראינה 
מצילים פליטים, ולא 
חוששים מהסכנה
חנן גרינווד

 120 
 להולדת 
הרבי
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בנק מרכנתיל מברך
את קהילות חב"ד ומוסדותיה

 ומוקיר את פועלה הרבה
למען כלל ישראל ולרגל

120 שנות
שליחות

40649_1_a.indd   1 31/03/2022   14:35



אל על מברכת את
חסידי חב"ד לרגל חגיגות

מאה עשרים שנה
להולדת הרבי

"מובן שנסיעתם נסתדרה שבכל מקום 
האפשרי יסעו דווקא באל-על"

/ הרבי מלובביץ' /

אל על מברכת את
חסידי חב"ד לרגל חגיגות

מאה עשרים שנה
להולדת הרבי

"מובן שנסיעתם נסתדרה שבכל מקום 
האפשרי יסעו דווקא באל-על"

/ הרבי מלובביץ' /



לקוחות מאוחדת, גם בחג הפסח הבעל״ט 
צוותי הרפואה, המרפאות ומוקדי החירום 

זמינים לשירותכם ביום ובלילה, מקרוב ומרחוק, בכל דרך שתבחרו. 

ביקור רופא 
דיגיטלי / טלפוני

עם הרופא 
האישי שלכם

מוקד לרפואה דחופה 
דיגיטלי / טלפוני

לאחר שעות
פעילות המרפאה

פנייה מקוונת
לרופא האישי

ללא צורך
להגיע למרפאה

מאוחדת פארם
רשת בתי מרקחת 

תרופות ועוד
עם שליח עד הבית

מוקד הריון ולידה 
זמין גם מהבית!

מעטפת מובילה לאימהות 
עם צוות אחיות ומיילדות 

מנהלי קשרי קהילה
בכל הארץ 

זמינים עבורכם 
לכל פנייה ובקשה

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת
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07
חוכמה בלתי נדלית
נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, 

בטור מיוחד לרגל 120 שנה להולדת הרבי

08
אלו הם חייו

מהשנים הקשות ברוסיה הצארית ועד 
התוועדויות האלפים בברוקלין  

13
פגז של מצווה

הרב ישראל דוד נחשון מספר על הטנקים 
של חב"ד ואיך הכל התחיל  / יהודה שלזינגר

14
מרב אל רב

הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר הרב הראשי 
לישראל, בראיון מיוחד / מוריה קור

17
תשובה בין השורות

אלפים ממשיכים לקבל פתרונות מהרבי, 
באמצעות "אגרות קודש" / מנחם זיגלבוים

18
הכוח הנשי

שלוש מנשות חב"ד מספרות על פועלן: "גם 
אנחנו בקדמת הבמה" / קרני אלדד

20
הח"כים של חב"ד

גם בלי מפלגה, יש מי שדואג בכנסת לקיים 
את מורשת הרבי / מתי טוכפלד

22
הבית של כולם

בכל מקום ברחבי העולם: מצאת את 
בית חב"ד - מצאת יהדות / אריאל כהנא

24
מלאכים בשדה הקרב

הרב אסמן ושלוחי חב"ד פועלים באוקראינה 
למען הפליטים / חנן גרינווד

27
ילדים זה שמחה

בארגון הנוער "צבאות השם" המלחמה 
האמיתית היא על מצוות / מתי טוכפלד

30
משפחה עולמית

בני הזוג קופצ'יק וילדיהם הפכו למפעל 
חובק עולם של בתי חב"ד וחינוך / יורי ילון
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פסח כשר שמח ו...

באושר עדמרגישים חג
לקוחות נכבדים,

במוצאי שבת
פר׳ מצורע - שבת הגדול,

ח׳ ניסן, 9.4 

החנויות ייפתחו
בשעה 20:45
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ת פגישתי עם הרבי מליובאוויטש לא א
אשכח לעולם. היה זה בנעוריי, זמן לא 
רב לאחר שאבי, חיים הרצוג ז"ל, אז 
שגריר ישראל באו"ם ולימים הנשיא 
השישי של מדינת ישראל, נשא נאום היסטורי 
וחריף בעצרת האו"ם נגד ההחלטה שהשוותה את 
הציונות לגזענות, ואף קרע את הנייר שעליו כתו�
בה ההחלטה מול עיניהם הנדהמות של נציגי המ�

דינות השונות. 
כמה חודשים מאוחר יותר, בשמחת תורה, הגענו 
להקפות אצל הרבי ב"בית 770" שבקראון הייטס 
בברוקלין. עבור אבא שלי הביקור הזה היה מובן 
מאליו, שהרי היה לו קשר חם עם הרבי, שהחל עוד 
בימי סבי, שעל שמו אני קרוי - הרב יצחק אייזיק 

הלוי הרצוג זצ"ל.
כידוע, בין סבי לבין הרבי היו היכרות וחילופי 
דברים, ולאורך השנים הם אפילו זכו ללמוד באותו 
מוסד אקדמי - באוניברסיטת הסורבון שבפריז, 

לצד הכשרתם בקודש. 
לא אשכח כיצד במעמד הזה, בשמחת תורה, ועל 
רקע ההאשמות נגד מדינת ישראל, נשא הרבי נאום 
תוכחה נוקב, שבו תקף את האפליה של אומות 
העולם כנגד ישראל. אחר כך שוחח הרבי עם אבי 
על האמונה בצדקת הדרך ועל הנעשה בעצרת 
הכללית של האו"ם. ברגע מסוים אבא קירב אותי 
לרבי ואמר לו ביידיש: "זה הבן שלי יצחק אייזיק", 
וביקש שיברך אותי. הרבי נעץ בי את עיניו הכ�

חולות כיהלומים ובירך אותי. היתה זו חוויה שאני 
נוצר מאז בליבי כל חיי. 

כשהחלה ההקפה הראשונה, כובדו הדיפלומטים 
הישראלים לשאת את ספרי התורה. לי, כנער צעיר, 

נתנו ספר תורה קטן במעיל לבן. היה זה ספר התו�
רה האישי של הרבי. לפתע החלו לנשק אותי מכל 
עבר, וכמובן גם את ספר התורה של הרבי. אלפי 
חסידים ניגנו ושרו בעוז, והפכו את האווירה למ�
חשמלת. בסיום ההקפות בירכני הרבי פעם נוספת.

כל יהודי הוא בן יחיד
החוויה הזו היתה חוויה אישית חזקה, שאני חש 
ששבה ונתנה את אותותיה כשנישאתי למיכל, 
אשר אמה - חמותי צביה אפק לבית ברין - היתה 
צאצאית של אחד מחסידיו הגדולים של האדמו"ר 

השלישי לבית ליובאוויטש. 

מי שזכה להכיר את הרבי, יודע שכמוני יש 
רבות ורבים שחוויית המפגש שלהם עימו חרו�
תה עמוק בזיכרונם. אכן, בשביל הרבי כל יהודי 

היה בן יחיד.
את האהבה לכל יהודי ויהודי, את מסירות הנפש 
לאומה היהודית, הנחיל הרבי לחסידיו. אמנם הייתי 
אז ילד קטן, אך אני זוכר היטב כיצד בעת ההפגזות 
שחווינו במלחמת ששת הימים, הגיע לבית הוריי 
שלוחו של הרבי, ר' שלמה מיידנצ'יק זצ"ל, עם 

ברכה מיוחדת מהרבי שביקש לחזק אותנו. 
כאז כן היום, כשיהודי זקוק לעזרה, כשהנ�
פש צמאה, כשהאדם חש "בארץ צייה ועייף בלי 
מים״, המקום שבו אדם יכול להרוות את צימאונו 
הגשמי והרוחני הוא בבית חב"ד. שם תמיד יקד�
מו אותו במאור פנים, מבלי לשאול מי הוא ומה 
הוא. חסידי חב"ד, השליחים והשליחות הפזורים 
בכל רחבי העולם, הקימו רשת שהיא אימפריה 
של חסד, אימפריה של אהבת ישראל, אימפ�
ריה של מסירות נפש לכל יהודי ויהודי. מאזו�
רי הקרבות באוקראינה ועד איי בהאמה, שלוחי 
הרבי בכל אתר ואתר דואגים לסייע בשעת צרה, 
להיות מגדלור של אמונה, מסורת ואהבת ישראל. 
המחויבות הזו לא נעצרת. גם בשנים האחרונות 
ראיתי בקמפוסים בארה"ב את שליחי הסוכנות 
היהודית ושליחי הרבי נלחמים יחדיו כתף אל 
כתף בהגנה על היהדות ומדינת ישראל למול 

מתקפות מרושעות. 
הרבי שינה את עולמנו, פשוטו כמשמעו. אדוות 
ההשפעה של הרבי גורמות לכך שכולנו יודעים 
שתמיד נמצא שם את שלוחיו בכל אתר ואתר, 
מהחזית המסוכנת ביותר ועד שכונת המגורים 
הפרטית שלנו, וגם שלי. מושיטים יד, דוחפים 
קדימה, יוזמים ושותפים. עבורם, כמו עבור הרבי, 

כל יהודי הוא בן יחיד.
בימים אלה, כאשר אנחנו מציינים 120 שנה 
נזכור  שניאורסון,  מנחם�מנדל  הרב  להולדת 
שהאדמו"ר - הרבי - השאיר חותם עצום לדו�
רות, המשיך את שושלת קודמיו המפוארים ויצר 
קומה חדשה של אהבת התורה ואהבת ישראל, 

בכל מקום שהם. √

מגדלור של אמונה
יצחק הרצוג

נשיא מדינת ישראל

"כולנו יודעים שתמיד נמצא 
את שלוחיו של הרבי בכל 

אתר ואתר, מהחזית המסוכנת 
ביותר ועד שכונת המגורים 
שלנו. מושיטים יד, דוחפים 

קדימה, יוזמים ושותפים"

צילום: באדיבות חב"ד
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 ילד, עולם ומלואו
הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם�מענדל שניאורסאהן, 
נולד בי"א בניסן תרס"ב (18 באפריל, 1902) בעיירה 
הרוסית�אוקראינית ניקולייב. אביו, רבי לוי יצחק 
שניאורסאהן, היה מקובל בעל שם ותלמיד חכם גדול 
ואמו, הרבנית חנה, היתה אריסטוקרטית ממשפחה 

רבנית מכובדת.

בעדות אישית עזה ותמציתית חושף הרבי במכתב 
ששיגר לנשיאה השני של מדינת ישראל, יצחק בן צבי, 
כי עוד מינקותו - "מיום הולכי לחדר ועוד קודם לזה" 
-  סובבים כל חייו סביב דמיון "ציור הגאולה העתידה", 
וכחלק מעתיד מזהיר זה חוזה בעיני רוחו את דמותו 

של המלך המשיח, "שאין על גביו אלא ה' אלוקיו".
בהיותו בן 7 עברה המשפחה לעיר יקטרינוסלב (כיום 
דנייפרופטרובסק), ושם התמנה האב לרבה הראשי של 

העיר. היו אלה שנים קשות ליהודי רוסיה הצארית, 
שסבלו תכופות מהתעללויות, מהתנכלויות ומפוג�
רומים רצחניים, ומשפחות יהודיות רבות מצאו מחסה 
במחבוא משותף. התינוקות בכו בקול רם, וניסיונות 
ההורים להרגיעם ולהשתיקם כדי שקולות הבכי לא 
יסגירו אותם לפורעים, רק הגבירו את הבכי ואת החר�

דה. מכל היושבים במחבוא, סיפרה הרבנית חנה, היה זה 
מנחם�מענדל הצעיר, כמעט עולל בעצמו, שהציל את 

תפיסת העולם שהתגבשה בשנות הילדות, האובדן המשפחתי בשואה, השילוב 
בין התורני והאקדמי, והגישות פורצות הדרך  תחנות חייו של הרבי מנחםמענדל 

21שניאורסאהן, מהעיירה ניקולייב ועד להיותו המנהיג היהודי המשפיע ביותר במאה ה
נתונים: באדיבות אתר חב"ד

צילומים: באדיבות חב"ד

האיש 
שידע 
לגרש 
חושך 
באור

"מה שמותר 
ויש לי, אתן; 
ומה שאין לי 
ואסור לי – 
איני יכול ואיני 
רוצה" 
(מתורתו של הרבי)
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המצב: הוא הלך מתינוק אל תינוק והרגיעם בלטיפת 
יד או במילת עידוד, עד שחדלו מבכיים.

במהלך השנים סיפר הרבי כי בשנות ילדותו הת	
גבשה השקפת עולמו והיתה למסכת סדורה וברורה, 
שאחד מציריה המרכזיים היה השקפת עולמו בנושא 
הילדות. הוא ראה בילד לא רק מבוגר בשלבי התהוותו, 

אלא אדם עם מעלות מיוחדות משלו. 

 רק שלא יחסר
במהלך מלחמת העולם הראשונה נמלטו המוני פלי	

טים מפולין אל שטחי רוסיה. הוריו של הרבי פתחו את 
ביתם לרווחה בפניהם, גייסו כספים כדי לפדות אסורים 
והרבו לתווך בינם לבין השלטונות - לא אחת תוך 
סיכון חייהם וחירותם שלהם. הרבי היה אז בן 14 בלבד, 
אך לקח חלק משמעותי בפעולות אלה. לימים דיבר 
על הרושם העמוק שטבעה בו מסירות נפשם של הוריו.
גישה זו של הוריו ומסירותם לפליטים שנזקקו לע	
זרתם תאמו מאוד את גישת חב"ד לסוגיה זו: הדאגה 
לצרכיו החומריים של יהודי אחר היתה ועודנה מאבני 

היסוד של חסידות חב"ד ליובאוויטש מאז היווסדה. 
אדמו"רי חב"ד מעולם לא ראו את עצמם מנהיגים רוח	

ניים בלבד. התנאים הגשמיים של אנשיהם היו חשובים 
להם לא פחות ממצבם הרוחני. הם ייסדו בשטחי רוסיה 
מושבות ומפעלים חקלאיים שסיפקו פרנסה ליהודים 
חסרי כל, ולאחר שהשלטון ברוסיה הועבר לידי הקו	
מוניסטים, תמכו בחשאי באותם "מהפכנים" שנשללו 

מהם זכויות בסיסיות. 

 חתונה שמחה מרחוק
בכסלו תרפ"ט (דצמבר 1928) נערכה בוורשה חתו	

נתו של הרבי עם הרבנית חיה	מושקא, בתו של נשיא 
ליובאוויטש דאז, רבי יוסף	יצחק. באותם ימים זכה 
מאבקו ההרואי של רבי יוסף	יצחק למען יהדות רוסיה 
לפרסום ולהערכה בכל העולם, וכראיה לכך הגיעו 
לחתונה מאות אדמו"רים, רבנים ומנהיגים יהודים 

מכל הזרמים.
באותו יום ובאותן שעות, במרחק של מאות קי	
לומטרים מאחורי מסך הברזל, נערכה חגיגה נוס	

פת. היתה זו חגיגתם של הורי החתן, שנמנעה מהם 
האפשרות להשתתף בשמחת הכלולות של בנם בכו	
רם בשל היותם "מתנגדי השלטון" - וזאת בעקבות 
פעולתם בהפצת יהדות. מאוחר יותר, בשנת תרצ"ט, 
נאסר אביו של הרבי, עונה ונשפט, ולבסוף נגזר עליו 
להישלח לגלות, שבה נפטר בתש"ד (1944) ממחלה 
ומסבל. ביומנה תיארה אמו של הרבי, הרבנית חנה, 
את החגיגה כ"שמחה ביותר" - וזאת על אף חסרונם 

הפיזי של החתן והכלה.

 מדע ואמונה
לאחר נישואיהם התגוררו הרבי והרבנית בברלין, 
והרבי נרשם, בהוראת חמיו, רבי יוסף	יצחק, ללימודים 
אקדמיים באוניברסיטת ברלין במגמות מתמטיקה 
ופילוסופיה. בשנת תרצ"ג (1933), עם עלייתו של 
היטלר לשלטון, עברו בני הזוג לפריז. הרבי המשיך 
את לימודיו באוניברסיטת סורבון ובאוניברסיטה מקו	
מית ללימודי הנדסה, ובשנת תרצ"ח (1938) קיבל 

תואר מהנדס ימי.

הרבי בילדותו

עם חותנו, 
בעת לימודיו בסורבוןהרבי יוסף�יצחק



1011

לאחר השואה, 
בשיחותיו ובכתביו, 
הסביר הרבי כי לא 
ניתן למצוא הסבר 
להירצחם, תוך סבל 
ועינויים נוראים, 
של מיליונים, וכי 
כל שאנו יכולים 
הוא רק להודות 
שיש במציאות 
אירועים שמעבר 
להשגתנו

בשנות מנהיגותו הרבה הרבי להתייחס לקשר בין 
האמונה לבין המדע ברמות השונות. כשהיה מדובר 
בסתירות כביכול בין תורה למדע, נהג הרבי לשלול 

־את הגישה האפולוגטית, שהוציאה פסוקי תנ"ך ומו
באות תלמודיות מהקשרם וממשמעותם כדי להתאימם 

לתיאוריות מדעיות שונות.

 המנוסה מאירופה
ב־14 ביוני 1940, כשצבאות גרמניה הנאצית כבשו 
את פריז, הציע גנרל צרפתי לרבי להסתתר בביתו 

־בכפר סמוך, אך הרבי בחר להימלט מהעיר באחת הר
כבות האחרונות. לאחר מסע מסוכן בצרפת הכבושה, 
הגיע עם אשתו אל העיר וישי ושם שהו כמה חודשים 
ומשם עברו לעיר ניס שבדרום צרפת, עד שזכו לקבל 

אשרת כניסה לארה"ב. 
לאחר מסע נוסף, במהלכו עברו דרך פורטוגל 
והצליחו להבריח את הגבול לספרד, הצליחו להגיע 
לברצלונה ומשם עלו על הספינה "ינטא", שהובילה 
אותם בבטחה יחסית לארה"ב. בכ"ח בסיוון תש"א 
)23 ביוני 1941(, בשעה 10:30 בבוקר, הגיע הרבי 
עם אשתו לארה"ב, ושם פתח מייד בפעולות רבות 

להפצת היהדות.
מאוחר יותר סיפרה הרבנית כי גם במהלך ימי 
מנוסתם רבי התלאות שמר הרבי בקפידה על שגרת 
חייו - המשיך לפעול רבות בתחומי העזרה לקהילות 
ישראל, הרבה לעודד ולחזק את היהודים שנשארו 
באירופה והמשיך לשמור בהקפדה מרבית על קיום 

המצוות בהידור.

 משואה לתקומה
אחיו הצעיר של הרבי, דובער, נורה למוות וגופתו 
הושלכה לקבר אחים במהלך הטבח ההמוני שערכו 
הנאצים ביהודי דנייפרופטרובסק. קרובי משפחה יקרים 

נוספים, ובהם סבתו של הרבי, נרצחו אף הם, ואשתו 
של הרבי איבדה בשואה את אחותה הצעירה שיינא, 

שהובלה לכבשנים בטרבלינקה עם בעלה.
בשיחותיו ובכתביו הרבים הסביר הרבי כי לא ניתן 
למצוא הסבר להירצחם, תוך סבל מזעזע ועינויים 
נוראים, של מיליוני אנשים, נשים וטף חפים מכל 
פשע, וכי כל שאנו יכולים הוא רק להודות שיש 
במציאות אירועים שמעבר להשגתנו. היחס החשוב 
ביותר לשואה בעיני הרבי, לא היה בהבנתה או באי־
־הבנתה, ואפילו לא בהנצחת זכר הנספים, אלא בתגו

בתנו לה - כיצד עלינו לנהוג בעקבותיה: אם נאפשר 
לכאב ולייאוש לרפות את ידינו מהמשימה החשובה 
העומדת לפנינו - גידולו של דור חדש שיחוש קשר 
עמוק ומשוחרר אל יהדותו - אזי "הפתרון הסופי" 
שהגה היטלר אכן יתגשם. אבל אם נבנה את קיומנו 
מחדש ונגדל דור גאה ובטוח בתורתו וביהדותו - 

ננצח במערכה.

 ספר, לימוד
בשנת תש"ג )1943( פרסם הרבי את ספרו הראשון 
"היום־יום" - ובו אמרה חסידית לכל יום מימות השנה. 
על אף מראיתו הצנועה, הספר הפך בתוך זמן קצר 
ללהיט בין רבבות החסידים, וחשוב מכך - למורה 
דרך בחייו של כל חסיד. בשנים שלאחר מכן הדפיסו 
חסידיו של הרבי יותר מ־200 כרכים של מאמרים, 

מכתבים ושיחות.
הרבי יצר מסגרת שתאפשר לו לחלוק את הידע 
שלו עם כל חסידיו - "התוועדות", שנמשכה שעות 
רבות, שבמהלכן השמיע דברי תורה לאלפי חסידים 
ולא־חסידים כאחד. לאחר כל התוועדות כזו דברי 
הרבי היו נרשמים ומועברים אליו לעריכה ולהגהה 
וכך יצאו לאור במשך השנים עשרות סדרות שונות 

של שיחות ומאמרים שהרבי השמיע.

 בראש התנועה
בי' בשבט תש"י )28 בינואר 1950(, נפטר הרבי 
הקודם מליובאוויטש, רבי יוסף־יצחק. הרבי התמלא 
יגון. בחודשים שלאחר מכן, ואף שהיה המועמד הטבעי 
למילוי מקומו של חותנו בנשיאות חב"ד, סירב לקבל 
על עצמו את התפקיד. רק בתום שנה מיום הפטירה 
הסכים ליטול על עצמו את עול ההנהגה. בנאום שנשא 
ביום עלותו על כס הנשיאות בי"א בשבט תשי"א )17 
בינואר 1951(, סימן הרבי את המטרה: להפעיל את 
השראת השכינה למטה ולהביא את הגאולה. בדבריו, 
עמד על כך שהוא המנהיג השביעי בשושלת נשיאי 
חב"ד, המקביל למשה רבנו - המנהיג השביעי מאברהם 
אבינו. וכשם שתחת שרביט הנהגתו של משה רבנו עם 
ישראל יצא ממצרים, כן בימינו יבוא המשיח אשר יוציא 

את עם ישראל מן הגלות אל הגאולה.
בכ' בשבט תש"י )7 בפברואר 1950( - עשרה ימים 

־בלבד לאחר פטירת חותנו - מינה הרבי את הרב מי
כאל ליפסקר לתפקיד "שליח" לקהילת יהודי מרוקו 
ופתח בעצם במפעל שלא היה דוגמתו בתולדות העם 
היהודי. מאז ועד היום יצאו ל"שליחויות" דומות אלפי 
אברכים חב"דיים, בדרך כלל לאחר סיום לימודיהם 
ונישואיהם. זוגות אלה ויתרו ומוותרים על טובות הנאה 
בכרכים הגדולים, ובעיקר על סמיכותם למוקדי לימוד 

־וחיים יהודיים - ויוצאים לעשות את שליחותם במ
קומות נידחים, פשוטו כמשמעו, פיזית ורוחנית. מוסד 
השליחות נחשב אחת התרומות המהפכניות ביותר של 

הרבי בעיצוב תכניה הפנימיים של היהדות בימינו. 

 פמיניזם חסידי
בשנת תשי"ג )1953( ייסד הרבי את ארגון "נשות 
חב"ד" ופתח בכך פרק מהפכני בתולדות האישה 
היהודית. בשונה מהנטייה ששררה בעולם התורני, 

בהתוועדות עם
 הנשיא זלמן שז"ר

משוחח עם ילדים

הרבי בפריז בקבלת
 פנים לאמו לאחר 
שיצאה מרוסיה

עם אריאל שרון
צילום: חיים ברוך הלברשטם
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שלפיה יש להגביל את לימוד התורה לגברים בלבד, 
הרבי פנה בדבריו לגברים ולנשים באופן שווה. הוא 
קרא לנשים ללמוד ולהשתלם בפנימיות התורה, כדי 
שיתקרבו גם הן לאהבת ה' וליראתו. למהפכה זו היתה 
גם מטרה הקשורה בעצם השליחות. כאשר הרבי שלח 
זוג צעיר לקו החזית של המלחמה בהתבוללות, הוא 
ציפה מאשת השליח ליטול חלק פעיל במאבק - לא 

פחות מבעלה.

 רבי (גם) לגויים
בעשייה בלתי פוסקת הקים הרבי לאורך השנים עוד 
ועוד מיזמים ו"מבצעים" לזיכוי מיליוני יהודים במצ�
וות חשובות כמו תפילין ונרות שבת, וכך הפך לאחד 
המנהיגים הבולטים והמשפיעים ביותר בעם היהודי.

אך מפעל חייו לא פסח גם על אומות העולם, עליהן 
קרא להשפיע לשמור על שבע מצוות בני נח - כדגם 
לעקרונות המוסריים שעליהם נשענת הציוויליזציה 
האנושית. כמחווה של הקונגרס האמריקני לפועלו של 
הרבי, מוכרז מאז שנת תשל"ח (1978) בכל שנה יום 
הולדתו העברי - י"א בניסן, כ"יום החינוך והשיתוף" 
של ארה"ב בכל מוסדות החינוך. מדי שנה מוציא נשיא 
ארה"ב מכתב שבו הוא מציין את התאריך הלועזי המ�

קביל באותה שנה, וקורא לציינו כיום החינוך.

 לא הולך לשום מקום
לכבוד יום הולדתו ה�70, קיבל הרבי אלפי מכתבי 
ברכה מכל רחבי העולם, ובהם גם הצעות "להאט את 
הקצב", ואולי גם לפרוש למנוחה. תגובתו של הרבי 
להצעות התחלקה לשניים: הכרזה על מבצע מיוחד 
לייסוד 71 מוסדות חב"דיים חדשים ופתיחה ב"מתקפה 
חזיתית" נגד המושג "פרישה". בעשר השנים הבאות 
דיבר הרבי על אי�הצדק הכרוך באילוצם של זקנים לפ�

רוש ממעגל החיים היצירתי. אמר ועשה - בשנת תש"מ 

(1980) ייסד רשת לימוד עולמית למבוגרים ואמר כי 
לימוד התורה יעניק משמעות חדשה לחייהם - יחשוף 
את הפוטנציאל הגלום בהם ויהפוך אותם ל"מגדלי 

אור" רוחניים למשפחותיהם ולבני קהילותיהם.

 רעיה ושותפה לדרך
בכ"ב בשבט תשמ"ח (10 בפברואר 1988) נפטרה 
אשתו של הרבי, הרבנית חיה�מושקא, לאחר מחלה. 
בהיותה אשת מנהיג שנערץ על ידי אלפים ואישה 
מלומדת וחכמה בזכות עצמה, הרבנית היתה עשויה 
לזכות בכבוד מלכים, אך היא סלדה מפרסום והתרחקה 
מכל גינוני כבוד, ולפיכך נודעו רק מעט מאוד פרטים 
על חיי היום�יום שלה. רק לאחר פטירתה החלו מכריה 

לחשוף מעט מאישיותה המיוחדת.
יותר מ�15 אלף איש ליוו את הרבנית בדרכה האח�
רונה בבית העלמין בקווינס, שם נטמנה בסמיכות 
לאביה, רבי יוסף�יצחק שניאורסאהן. באותו יום ייסד 
הרבי קרן על שמה, הממשיכה לפעול עד היום ומסייעת 

לרבבות נשים בהשגת מטרות חינוכיות וחברתיות.

 המשיח
לאורך שנות מנהיגותו, טיפח הרבי בהתמדה את 
האמונה המיידית בבוא המשיח והגאולה ועם הזמן 
הפך לדומיננטי ותכוף. כך לדוגמא בשנת תשמ"ב 
(1982) הודיע כי ראשי תיבות של שנה זו תהא שנת 
ביאת משיח – על כן יש להתפלל ולהיערך לקראת 
בואו של המשיח כי בידינו הדבר. בסוף שנות השמונים 
ובשנות התשעים המוקדמות, הלהט המשיחי התפרץ 
במלוא עוזו, עת הצביע הרבי על סימנים המעידים 
שחזון אחרית הימים כבר כאן, כמו נפילת מסך הב�
רזל, העלייה המאסיבית לישראל, צמצום השימוש 

בנשק הגרעיני ועוד.
כל שהוגברה התביעה למשיח מצד הרבי, הובהר 

לחסידים יותר ויותר דבר זהותו של המשיח. הרבי אף 
התבטא מספר פעמים בצורה מפורשת, אשר נשיא הדור 
הוא המשיח ושמו מנחם מענדל, והוא עתיד לגאול את 
עם ישראל בקרוב. עם מינוף הרעיון הגאולתי לפרקטי 
מתמיד, ביקשו החסידים את אישורו של הרבי לפרסם 
שהוא אכן המשיח. למרות שלאורך השנים שלל זאת. 
החל משנת תשנ"א (1991) החל הרבי לעודד את הח�
סידים בדבר זהותו של מלך המשיח ואף עודד לעיני 
קהל עצום ואף בשידורים חיים ברחבי העולם, את 
שירת החסידים ותפילתם: "יחי אדוננו מורנו ורבנו 

מלך המשיח לעולם ועד".

 הגעגוע אל הרבי
ביום שני, כ"ז באדר א' תשנ"ב (2 במארס 1992), 
בעודו מתפלל על ציון קברו של חותנו הרבי הקודם, 
לקה הרבי בשבץ מוחי. בשבת שלאחר מכן לא התקיימה 
ההתוועדות וכך גם בשבת שלאחריה. ביום ראשון, ג' 
בתמוז תשנ"ד (12 ביוני 1992) "נכסה הרבי מעינינו", 
כלשונם של רבבות חסידיו, הרואים בתקופה זו נדבך 
נוסף בהליך הגאולה, כדברי רש"י בספר דניאל (יב, יב) 
"עתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה, וישוב ויתגלה".
עד היום מרגישים חסידיו כי למרות חוסר נוכחותו 
הגשמי, הרבי ממשיך להנהיגם. החסידים חשים כי גם 
היום, בכל שאלה גורלית, יש להם כתובת. הם פונים 
במכתב לרבי ובאמצעות יותר מ�30 כרכי מכתביו, "אג�
רות הקודש", מקבלים הכוונה ותשובות באופן פלאי.
החסידים ממשיכים לקיים את הוראותיו - לפעול ולה�

תרחב מבלי להפסיק, ביודעם שהרבי הציב מטרה כבר 
ביומו הראשון כמנהיג - להביא את המשיח - ואכן, 
מטרה אחת עמדה במרכזם של שני יובלות פעילות, 
עשייה והישגים: יצירת עולם נטול שנאה וחמדנות, 
משוחרר מסבל ומסכסוכים, ומלא וגדוש בחוכמתו 

ובטובו של הבורא, עולם של צדק ויושר. גאולה. √

לכבוד יום הולדתו 
ה�70 קיבל הרבי 

אלפי מכתבי ברכה 
מכל העולם, ובהם 
גם הצעות לפרוש 
למנוחה לאחר כל 

שנות פעילותו. 
בתגובה פתח הרבי 
ב"מתקפה חזיתית" 

נגד המושג "פרישה", 
ואף ייסד רשת לימוד 

עולמית למבוגרים

עוזר לסחוב את שקי 
המכתבים הרבים שקיבל

בשיחה עם
 שוטר בניו יורק

עם מנחם בגין

במפגש עם נכי צה"ל, שלהם
 קרא "מצויני צה"ל"

הרבנית חיה�מושקא
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בלי ריצות. בלי משחקים.

נכנסים לאוטו סנטר ופשוט מוכרים. 

גם
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יהודה שלזינגר

ל אזרח ישראלי מכיר אותם היטב. הם מגי�כ
עים לכל פינה במדינה, מלווים במוזיקה, 
בשמחה, בריקודים ובהרבה מצוות וחיוכים 

- ה"טנקים" של חסידות חב"ד. 
כ�20 כאלה היו בחזקת החסידות בעשרות הש�
נים האחרונות, וכיום נותרו שבעה טנקים פעילים 
ששומרים על הגחלת. מדוע בעצם נבחר השם הזה 
לניידות הללו? האם מישהו מתכוון לצאת למלחמה? 
"טנקים הם עניין של כיבוש. הטנקים שלנו רוצים 
לכבוש את הלבבות, לפתוח את ליבם של בני ישראל 
לאביהם שבשמיים", מסביר הרב ישראל דוד נחשון, 
מפקד חטיבת הטנקים של החסידות. "ל'טנק' יש 
פירוש נוסף - אלו ראשי תיבות 'טהרות', 'נזיקין', 
'קדשים' - כלומר, באים יהודים, בטוהרה הם ניצלים 

מנזקים ומעלים בקדושה".
הרב נחשון הוא דמות מוכרת בחסידות, והוא אחראי 
גם לתנועת הנוער של חב"ד - "צבאות השם" (בנו, 
לוי יצחק, הוא מנכ"ל הארגון). הוא נולד ברמת גן 
לפני 73 שנים, וגדל דווקא בבית דתי�לאומי, ולא 

כחב"דניק. 
"ההורים שלי למעשה לא השתייכו לחסידות, אבל 
סבי מצד אמי היה חסיד חב"ד מוכר - הרב משה אק�
סלרוד", הוא מספר, "הזרעים ניטעו אצלו, והייתי 
מתייצב אצלו בכל שבת בשעה שלוש כדי ללמוד. 
הרגשתי את עצמי קשור מאוד לסבא ולחב"ד. בי�
קשתי ממנו שייתן לי סידור של החסידות, ובבר 
המצווה החלטתי להניח תפילין לפי שיטת חב"ד. 
למדתי אז בישיבת נחלים של הציבור הדתי�לאומי, 
אבל בשמינית התחלתי להיות 'דוס', כמו שאומרים, 

והפכתי לחב"דניק". 

הרב נחשון מספר כי המהפך לא עבר חלק: "אבא 
שלי אהב את חב"ד, אבל זה לא היה הקו שלו. היה לו 
קשה, הוא חשש שלא אסיים את מבחני הבגרות, אבל 
אני הייתי שם לגמרי. החלטתי שאני עובר לישיבה 
בכפר חב"ד. כתבתי מכתב לרבי, ובתשובתו הוא נתן 
לי הוראות איך להתנהג עם ההורים. הוא אמר שצריך 
לנהוג עימם בדרכי נועם ולהימנע מוויכוחים, והציע 
שידידים של המשפחה ידברו איתם וישפיעו עליהם. 
מעל לכל, הוא כתב שצריך להיות דוגמה לאדם בעל 

מידות טובות, ולדבריו, 'השם יצליחו'".
אחרי שהתחתן עם בלומה בתחילת שנות ה�70, 
עבר הרב נחשון לנצרת עילית (כיום נוף הגליל). 
"היה אז גל עלייה מברית המועצות, והרבי הורה לי 
להגיע לכאן כדי להקים מסגרת לעולים החדשים 
שהגיעו לישראל. שבועיים אחרי החתונה הגענו לכאן, 
רעייתי ואני, ומאז אנחנו פה. הקמנו כאן בית ספר 
ומוסדות, וכל הפעילות שלנו נעשית מכאן. בשנת 
תשל"ו אמר לי הרבי, ביחידות, להתחיל בפרויקט 

הטנקים של חב"ד".

החפ"ק של חב"ד
הטנקים מאובזרים היטב, ולמעשה מדובר בבית על 
גלגלים. בכל טנק יש שני חדרים, ספרייה, מטבח, 
שירותים - ואפילו מקלחת. בנוסף יש מערכת אודיו 
ווידאו שבה מקרינים את דברי הרבי, דרשות, שיחות 
וכדומה. נחשון: "הטנק נוסע ברחבי הארץ, בין הע�
רים, המושבים והקיבוצים. זה חיל השריון של הרבי. 
הטנק מרים את המורל, מפיץ תורה ומצוות. בכל 
מקום שהטנק מגיע אליו, אנשים יוצאים מהמרפסות, 

ילדים רצים אליו".
הטנקים  הצטרפו  הראשונה  לבנון  במלחמת 
החב"דיים לטנקים הצה"ליים, לשיתוף פעולה שנ�

ראה אז טבעי לגמרי. נחשון: "היינו בפעילות תחת 
אש בביירות, במקומות של חיכוך עם מחבלים. אנחנו 
(אנשי הטנק של חב"ד, י"ש) היינו הכוח היחיד בעו�
לם שנכנס עם הטנקים הצבאיים. הגענו עם הכוחות 
עד ביירות, קיבלנו אישורי כניסה מהצבא והיינו 
צמודים לחיילים. היום זה כבר לא היה עובר חלק. 
התפקיד שלנו היה לעשות מה שאנחנו עושים עד 
היום - להרים את המורל של החיילים. לתת להם 
מזון, משקה, ביגוד למי שצריך, להניח תפילין, לומר 

מילות עידוד וחיזוק.

כוח עזר לכל דבר
"שנים אחר כך, כשצה"ל היה בגזרת רצועת הביט�

חון בדרום לבנון, היה מקרה שטנק שלנו הגיע לאחד 
המוצבים והחיילים במוצב לא זיהו וירו לעברו. אחד 
האנשים שלנו יצא, והתחיל לצרוח לעברם שזה אנ�
חנו. היינו ממש כוח עזר. אז עוד לא היו טלפונים 
סלולריים, ולנו בתוך הטנק היה קשר, וחיילים היו 

עומדים בשורות לצלצל הביתה". 
הרב נחשון מספר שהפעילות עם הצבא ממשיכה 
עד היום: "גם במבצעי עמוד ענן וצוק איתן היינו עם 
כל היחידות. מקימים חפ"ק, דואגים שלחיילים לא 
יהיה חסר כלום - אוכל, ביגוד, פינוקים, משקאות 
אנרגיה. גם במקומות הכי מסוכנים אנחנו תמיד 
נמצאים. פעם הגיעה אלינו לכפר חב"ד קבוצה של 
חיילים להגיד תודה. הם הראו לנו שבספר תהלים 
שחילקנו יש חור של קליע. מתברר שבאחת הכני�
סות לעזה פגע באחד החיילים קליע ונעצר בספר 

התהלים, שהציל את חייו". 
בשנות ה�80 יצאו הרב נחשון וחברו בנפש אבי 
טאוב ז"ל, בהוראת הרבי, לפעילות של בנייתם ושי�
פוצם של ציוני הקברים של רבני ואדמורי חב"ד ברו�

סיה ובאוקראינה. היום הוא מביט בעצב על התמונות 
המתארות את הסבל הרב של העם האוקראיני: "הס�
תובבתי שם תקופה ארוכה. היום המצב חמור מאוד. 
מגיעים אלינו לכאן לעיר הרבה מאוד פליטים. כואב 

הלב לראות את מה שהם עוברים עכשיו".
בסיכום השיחה עימו אומר הרב נחשון: "אני מחכה 
מאוד לגאולה ורוצה לראות את המשיח מייד. הרבי 
הוא מלך המשיח, ואני מחכה לראות אותו בתפארתו 
כשהוא מגיע וגואל אותנו. אנחנו עכשיו במצב של 
היעלמות, התכסות של הרבי מעינינו, אבל הרבי 
מליובאוויטש עונה, כידוע, על כל ההגדרות של 
המשיח, והוא נביא הדור, וממילא נזכה בעזרת השם 

לקבל את פניו תיכף ומייד ממש". √

"פעם הגיעה אלינו 
לכפר חב"ד קבוצת 

חיילים להגיד 
תודה. הם הראו 

לנו שבספר תהלים 
שחילקנו יש חור 

של קליע. מתברר 
שבאחת הכניסות 

לעזה פגע קליע 
באחד החיילים 

ונעצר בספר"

"כששומעים דבר 
לא טוב על יהודי, 
יש להצטער. אם 
הדבר נכון, הרי זה 
מצער, ואם לאו, 
מצער שיהודי 
מדבר רע בחברו" 
(מתורתו של הרבי)

חיל השריון 
של הרבי

הרב נחשון מניח תפילין 
עם חייל בשטח

פועלים בהרמוניה. 
טנק צה"ל וטנק חב"ד

הטנקים של חב"ד ליד קניון 
עזריאלי בתל אביב
צילומים: באדיבות חב"ד

הטנקים של חב"ד מגיעים לכל פינה בארץ, 
מרימים את המורל ומפיצים תורה ומצוות 

 הרב ישראל דוד נחשון, "מפקד החטיבה", 
מספר על התפקיד החשוב שמילאו הטנקים 

בדרום לבנון ובעזה: "גם במקומות הכי מסוכנים 
דאגנו שלחיילים לא יהיה חסר כלום"
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בברכתו
של הרבי

לקראת נסיעתו הראשונה לניו יורק, ידע הרב מאיר ישראל לאו בדיוק את מי ירצה 
לפגוש  בראיון מיוחד הוא מספר על הביקור הלילי בקראון הייטס, על המלצרית 

ניצולת השואה שסיפורה במלחמת יום הכיפורים ריגש את הרבי, ועל הברכה וההבטחה 
להתמנות לרב הראשי לישראל  "הרבי אמר שאת הכוחות שמקבלים בירושלים כבר 

יש לי; הבטחתי לו שברצוני לתרום אותם קודם כל לרפואתו, כי כלל ישראל זקוק לו"
מוריה קור

חול המועד פסח תש"ל, אפריל 1970, קיבל ב
הרב מאיר ישראל לאו שיחת טלפון מהרב 
חיים מנדל חדקוב, שהיה אז יד ימינו של 
הרבי מליובאוויטש. הרב לאו, ששימש אז 
מורה בבית הספר צייטלין ורב בית כנסת בתל אביב, 
התבקש לנאום בעצרת גדולה שתיערך בל"ג בעומר 
בנושא שלמות העם והארץ. "על שלמות הארץ, נאמר 
לי, קיבלנו את הסכמתו של ח"כ מנחם בגין לנאום. ועל 
שלמות העם, מבקשים שהרב לאו יהיה הנואם. אלה 
שני צדדים של אותו מטבע. חשבתי לעצמי, אני בחור 
צעיר, מכל רבני הארץ רק אותי הוא מצא?" נזכר הרב 

לאו בחיוך באותה עצרת שנערכה ברחובות. 
בסיום העצרת, שתועדה, הועברה הקלטת לנתב"ג, 
אל המטוס שהמריא לניו יורק. "בשש בבוקר קיבלתי 
תודה על הנאום שלי, וזה היה הקשר האישי הראשון 
עם החצר של הרבי, שעד אז הכרתי כמו כולם רק 

משמיעה ומקריאה".
ארבע שנים לאחר מכן, עם תום מלחמת יום הכי�
פורים, התקרב הרב לאו, שכבר כיהן אז כרב שכונה 
בתל אביב, להגשים את חלום הפגישה הראשונה עם 
הרבי: "עד אז לא הייתי מימיי בארה"ב. קיבלתי פנייה 
מהסוכנות היהודית. נתבקשתי לנאום בניו יורק ובניו 
ג'רזי במשך חודש, כל בוקר בישיבה או בבית ספר 

אחר, וכל ערב בקהילה אחרת".
לאחר שסוכמו התוכן והמועדים, ביקשו לסכם את 
השכר. "אמרתי שאני לא רוצה תשלום, כי מזמי�
נים אותי לטיסה ומלון, ואם אין לי הוצאות אז הכל 
בסדר. הם אמרו שבלי שכר זה נגד הכללים, אז עניתי 
שאם רוצים תשלום שיארגנו לי פגישות אישיות עם 
אישים שקראתי עליהם, שאני רוצה להכיר אישית 

ושנמצאים בניו יורק".
זה הכל? אתה מפסיד חמישה שבועות עבודה. 
"זה גם מה ששאלו בסוכנות. אבל חשבתי לעצמי, 
הם הרי דואגים לי לאש"ל והכל, אבל מי יודע אם 
אגיע שוב לניו יורק אי פעם, יש כאן הזדמנות. והם 

לקחו את הרשימה בשמחה".
מי היה הראשון ברשימה?

"כתבתי קודם כל, האדמו"ר מליובאוויטש. וכך 
בשלהי חודש אדר תשל"ד, קבעו לי שעה עם הרבי. 
כדי שיהיה לו נוח ושלא יעמדו אנשים בתור, השעה 
היתה אחת וחצי בלילה. הייתי במלון ליד טיימס סק�
וור, הגעתי לקראון הייטס בבורו פארק, הגבאי הרא�

שי, הרב לייב גרונר, הכניס אותי פנימה והושיב אותי 
מול הרבי. הרבי קם, הושיט לי יד והושיב אותי מולו". 

ובאמת היית שם שעה?
"כעבור שעתיים הטלפון צלצל, הבנתי שזה סימן 
בשבילי לזוז. קמתי. את היד החמה שלו הוא הניח 
על היד שלי. כעבור 10-5 דקות שוב קמתי. הוא 
אמר לי ביידיש 'עלי ועל צווארי', כלומר 'אני אח�
ראי'. פתחתי את הדלת לצאת, אבל לא יכולתי כי 
כמאה בחורי ישיבה עמדו על המפתן לראות מי 
נמצא שם כל כך הרבה זמן. אחרי שפילסנו דרך, 
הרבי חוזר אחורה ואומר לי, 'מה יהיה עם מעשה 
מרכבה?'. מעשה מרכבה זה התואר לפרק א' ביחז�
קאל הנביא. 'בשעתיים ועשרים לא הזכרנו מעשה 
מרכבה', אני אומר לו וסופק כפיי, לא מבין את 
השאלה. הוא מחייך ואומר, 'אני מתכוון מרכובו, 
רכב, איך תגיע מפה למנהטן?'. כזה חוש הומור, 
אני חושב על ההפטרה של חג השבועות ומעמד הר 

סיני, והוא דואג איך אשוב למלון". 
הסוכנות לא דאגה לך למונית?

"אמרתי לרבי שבירושלים אמרו לקחת מונית 
צהובה, אבל הרבי אמר שאחרי מלחמת יום הכיפו�
רים זה עדיין מסוכן בארבע בבוקר בברוקלין. הוא 
שלח את הנהג שלו כדי שייקח אותי. מסביב היו המו�
מים, וכשהנהג הקפיץ אותי למלון מילאו את הרכב 

בחורים שרצו לשמוע מה היה בשיחה". 

הדמעות של הרבי
הרב לאו מספר כי רושם מיוחד השאיר עליו הרבי 
כאשר אמר בפגישתם כי העם היהודי היה חלוץ בכל 
התנועות העולמיות והזרמים, תמיד בראש, עם מהפכן 
עם חשיבה מחוץ לקופסה, תפיסה מרחבית, והגות 
חשובה. "אבל הנה, אמר לי הרבי, מאז 1948 באמ�
ריקה הכל התחלף - נשיאים, מפלגות, גם באנגליה 
ובגרמניה ובצרפת החליפו נשיאים וראשי ממשלות, 
כל העולם עובר שינויים. ובישראל היתה מפא"י 
ב�48', גם בן�גוריון, גם שרת, גם אשכול, גם גול�
דה - כולם מפא"י. ועכשיו עם כזאת מכה במלחמת 
יום כיפור היו בחירות ושוב נבחרה גולדה. מה קרה 
לאופי של העם היהודי, שתמיד היה מלא חידושים 
ורעיונות ויוזמות, ופה אחרי 'קראשינג בלו אוף יום 
כיפור וור נאת'ינג? גולדה ביפור, גולדה לייטר. קן 

יו אקספליין איט טו מי?".

קשה להיות פרשן פוליטי וגם נציג העם.
"עניתי בסיפור שעד היום גורם לי לדמוע, וגם 
לרבי זלגה דמעה, כמו פנינה מעינו על כף ידו. בר�
חוב שינקין פינת אחד העם היה פעם קפה 'תכלת', 
ועשו ממנו אולם שמחות קטן, עד מאה איש. הבעלים 
היה יהודי מאוסטריה בשם מר ואלר. ממוצאי יום 
כיפור תשל"ד החלה האפלה כבדה. מכוניות שלא 
צבעו את פנסיהן בשחור לא יכלו לנוע בכבישים. 
מר ואלר התקשר אלי יממה לאחר פרוץ המלחמה 
ואמר שיש לו חופה הערב, אבל במקום מאה איש 
התייצבו 15, החתן קיבל חופשה מהצבא ל�12 שעות, 
הכלה ממתינה בשמלתה, והרב לא מגיע. וידאתי שיש 
להם כתובה ואת כל המסמכים והגעתי לשם ברגל, 

מרחק 40 דקות. 
"ערכתי את החופה, ניסיתי להפיח רוח חיים בטקס. 
כשעמדתי לצאת ניגשה אלי מלצרית, שאני זוכר את 
שמה עד היום, ואמרה, 'רק אתה תבין אותי. אם הוא 
לא יחזור, אני בבוקר לא אתעורר. אקח כדורים ואישן 
לנצח. והיא חזרה שוב על המשפט, 'חשוב לי שאיש 
אחד יידע את זה. אתה ניצול שואה, אתה תבין אותי', 

והראתה לי את המספר על הזרוע שלה".
המלצרית סיפרה לרב כי בני משפחתה נספו 
כמותה  פליט  הפליטים פגשה  ובמחנה  בשואה, 
ונישאה לו. עם קום המדינה עלו לארץ, וכשהיא 
בהיריון נהרג בעלה במלחמת השחרור. "הבחורה 
סיפרה שקראה לילד בשלושה שמות - בשם של 
אבא שלה, של אבא של בעלה, ובשם של בעלה". 

קולו של הרב לאו נסדק כאשר הוא משחזר את 
מילותיה של המלצרית בחתונה ההיא בבית הקפה 
בשינקין ביממה הראשונה של מלחמת יום הכי�
פורים, והוא ממשיך: "כל מה שיש לי, היא אמרה, 
זה חדרון שבו אני גרה, שכור. בבקרים אני עוב�
דת בדואר, בלילות מוסיפה הכנסה כמלצרית כדי 
לממן לימודים לבני היחיד. כל חיי. יש לי על הקיר 
בבית תמונה אחת של הוריי, שפה מישהו בתל אביב 
מהעיירה הכיר אותי ומסר לי, ועוד כמה תמונות 
שחור�לבן של בעלי. שאר התמונות שעל הקיר הן 
של בני, מיום שנולד. ואתמול היתה אזעקה ולקחו 

אותו. אם הוא לא יחזור, אין לי בשביל מה".
את זה סיפרת לרבי כשהוא שאל מדוע לא היה 

בישראל מהפך פוליטי?
"כן. והרבי בכה. אמרתי לו, 'כבוד הרב, מי אתה רוצה 

"סיפרתי לרבי 
שבירושלים אמרו 

לקחת מונית צהובה, 
אבל הוא השיב 
שאחרי מלחמת 

יום כיפור זה עדיין 
מסוכן בארבע בבוקר 
בברוקלין. הוא שלח 

את הנהג שלו כדי 
שייקח אותי. מסביב 

כולם היו המומים"

"דורנו הוא דור 
אחרון לגלות 
ודור ראשון 
לגאולה"
(מתורתו של הרבי)
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שיעשה את המהפכות? הדור שלי? אנחנו דור שסבל 
כל כך הרבה, ולעיתים סובל עדיין. אנחנו דור מוכה. 
מאושרים שיכולים להניח את הראש על הכר ולקום 
בבוקר להמשיך בחיים. מי חושב על מלחמות - ועוד 
על מלחמות פנימיות של מפלגות - רוצים מנוחה. 
אנחנו עם שחי על ניסים, שרידי שואה'. מתוך הדמעות 
שלו הוא אמר, 'אני מבין. אני מבין'. כך, כמה פעמים". 

מצווה לקרב יהודים
במשך שמונה שנים מאז אותו ביקור לא חזר 
הרב לאו לניו יורק. בינתיים נבחר לרב הראשי של 
נתניה, ובתשמ"ב (1982) יצא למסע הרצאות. "לא 
הודיעו לרבי מראש שאני מגיע. פתח לי ר' יידל, 
הרבי ישב על אותו כיסא באותו מקום, ראה אותי 
לפתע מולו. אני לא יודע כמה אנשים הוא רואה 
ביום, אבל הוא הסתכל, נתן חיוך ואמר ביידיש, 
'שמונה שנים לא היית אצלי'. רבבות אנשים הוא 
ראה וכמו לא עבר דבר מאז. ישבתי אצלו לשיחת 
יחידות שארכה שעתיים ועשרים דקות. על הדקה. 

אותו דבר בדיוק כמו בפעם הקודמת".
בהמשך הגיע לביקורים נוספים אצל הרבי, ובאחד 
מהם, שנערך ביום ראשון בבוקר, במעמד שבו רבים 
עומדים ומקבלים מהרבי את הדולר המפורסם, ניבא לו 
הרבי את תפקידו כרב הראשי לישראל. "הייתי אז סך 
הכל שלוש שנים רב ראשי לתל אביב. בירושלים כיהנו 
הרב שפירא והרב אליהו, מי דיבר בכלל על בחירות".

איך השיחה התגלגלה לשם?
"באחד הביקורים הרגילים, מאלה שמצולמים ומו�
צגים בבית חב"ד בכל העולם, הגעתי אחרי עניין 
שהיה בתל אביב בנושא המקוואות. יש הבדל בשיטת 
בניית המקווה בין חב"ד לבין שאר המקוואות, בחב"ד 
נוהגים לפי פסיקה שיהיה בור על גבי בור, ובכל תל 
אביב לא היה אפילו מקווה אחד כזה. הגיעה אלי מש�
לחת של נשים מכפר חב"ד, מלוד ומקריית מלאכי, 
שעובדות בתל אביב במגדל שלום ובמשרדים נוספים, 

חוזרות הביתה מאוחר מהעבודה ובשעון חורף צריך 
לטבול סביב חמש אחר הצהריים - זה בלתי אפשרי 

כאשר אין מקווה חב"די אחד בכל העיר.
"ברחוב בר כוכבא בדיוק שיפצו וחידשו את אר�

בעת הבורות של המקווה. שאלתי את המהנדס כמה 
יעלה ליצור מקווה נוסף, כי לא רציתי שאחד המק�
וואות המתחדשים יהיה פתאום חב"די כי זה מוציא 
לעז על כל אלה שטבלו בעבר בבור הזה, כאילו 
המקווה ההוא היה לא טוב. זה היה צריך לעלות 
עוד 15 אלף לירות, הגורמים המעורבים אישרו 

והדבר בוצע".
הרבי שמע על המקוואות עד בורו פארק? 

"הוא אמר לי, 'יישר כוח, שמעתי על הבור על גבי 
בור', והוסיף ביידיש, 'אתה צריך לעשות מהר את 
כל הפעילות בתל אביב, כי בעוד פחות משנתיים 
אתה עולה לירושלים להיות הרב הראשי לישראל. 
את הכוחות שנותנים בירושלים למי שעולה לגדולה 
כבר קיבלת. עכשיו, מחכים רק להסכם שלך'. לא אמר 
'הסכמה' אלא 'הסכם'. הייתי המום, אבל רק לרגע, 
ועניתי, 'אם אני מקבל כוחות מיוחדים מירושלים, 
ברצוני לתרום אותם קודם כל לרפואתו של הרבי 
כי כלל ישראל זקוק לך. אז הייתי מנצל את הכוח 
הראשון, אם יש לי, להתפלל לרפואתך ולאריכות 

ימיך'. חיוך מאוזן לאוזן היה על פניו".
ומה המסר הנוסף לחיים שאתה לוקח איתך 

מהרבי?
"אגיד משפט שמאפיין ביותר את פועלו של הרבי. 
אמרתי לו פעם שאני מחשיב כיעד 'קירוב רחוקים'. 
הוא תפס לי את היד ואמר, 'אם יורשה לי, מי אנחנו 
שנשפוט מי רחוקים ומי קרובים, מה אנחנו יודעים 
את האמת, רק בורא עולם יודע. אני מעדיף לדבר 
על קירוב יהודים. מצווה גדולה לקרב יהודים. הנ�
ביא אומר שלום שלום לרחוק ולקרוב. הרחוק מוזכר 
קודם. יותר מ�6,000 שלוחים יש לחב"ד, בכל קצווי 

תבל. ממלאים ומקרבים את העולם'". √

מנהיג שמייצר 
מנהיגים

בשבוע הבא, ביום י"א בניסן, יציינו רבבות יהודים בי�
שראל ובכל רחבי העולם את יום הולדתו ה�120 של הרבי 
מליובאוויטש, נשיא דורנו. כדי להבין מדוע תאריך לכאורה 
פרטי נוגע לכל כך הרבה יהודים, אנו צריכים להתבונן בעוב�
דה הפשוטה שהרבי מליובאוויטש, המנהיג היהודי המשמעותי 

ביותר לעם היהודי, הקדיש מזמנו עבור כלל ישראל. 
בספר הזוהר הקדוש כתוב שישנן בכל דור נשמות כלליות 
המאגדות בתוכן את כל בני אותו הדור. כזו היא נשמתו של הרבי 
מליובאוויטש, שהרעיף מברכותיו ומעצותיו לכל אדם, וזה בלי 
להיכנס כלל לתורתו של הרבי, שמקיפה את כל חלקי התורה 

ממש. הן את תורת הנגלה והן את תורת הנסתר.
כולנו מכירים את מטבע הלשון: "יום ההולדת שלך הוא ההוכחה 
שאפילו אלוקים חשב שהעולם לא יכול להמשיך בלעדיך". אצל 
הרבי מליובאוויטש זו לא היתה קלישאה או אמירה בעלמא. נקל 
לתאר עד כמה היה עולמנו חשוך ועגום ללא נשמתו המאירה של 
הרבי, שמהווה עד היום אבוקה של אור לרבים וטובים ההולכים 

בדרכיו ולאורו. 
רק לאחרונה נחשפנו כולנו למסירות נפשם של שלוחיו של 
הרבי באוקראינה בצל הלחימה הקשה. שלוחי חב"ד, עומדים 
בחירוף נפש לצד בני קהילותיהם בערים המופצצות, כשהם 
מחלצים אותם מהתופת אל עבר חוף מבטחים. כך פועל מנהיג 
נבון, הוא לא מתבצר במגדל השן, לא שם את עצמו מורם מעם, 
אלא דואג לייצר מנהיגים נוספים סביבו, כאלו שיעצימו את 

הכוח הטוב שבידיהם.

מובן שזכיתי לבקר את הרבי ולהיפגש עימו פעמים רבות בביתו 
המפורסם מספר 770 בשדרת איסטערן פארקווי בברוקלין שב�
ניו יורק. התייעצתי איתו ולמדתי ממנו לא מעט. אך באמתחתי 
מצויים שני מכתבים מתוך רבים שחשובים לי במיוחד, ושזכיתי 
לקבל באופן אישי מהרבי מליובאוויטש בשני ימי הולדת שונים 

שלו בתחילת שנות ה�80. 
הרבי היה שקוע בסדר יום עמוס לעייפה מבוקר עד השעות 
הקטנות של הלילה, בטח שביום ההולדת שלו, שעל פי המסורת 
החסידית והקבלית, מעבר להיותו יום שמחה כמובן, זהו יום של 
חשבון נפש והתכנסות פנימה. יום שבו בוחנים את העבר ומח�

ליטים על העתיד. והנה ביום המיוחד הזה, זכיתי פעמיים שהרבי 
ייתן את ליבו ומחשבתו לשני מכתבים ששיגר אלי, הנושאים 
את תאריך י"א בניסן, יום הולדתו. מכתבים אלו נצורים על לוח 

ליבי ולא רק שמורים במגירה כך סתם. 
אפשר להתפלמס שעות על משנתו ועל חזונו של הרבי, אבל 
אפשר בוודאות לומר שבמהלך השנים ראינו כיצד הרבי עודד 
ודחף כל אדם שבא איתו במגע להתקדמות בחיים האישיים והכ�
לליים, הן במצוות שבין אדם לחברו והן בין אדם לקונו. הרבי 
ראה את הטוב והחיובי שבכל אחד, ועשה הכל כדי להעצים את 

הטוב הזה ואף להעביר אותו הלאה.
בסנאט האמריקני מציינים את יום הולדתו העברי של הרבי 
כבר כמה עשורים כיום של חינוך לאומי, שבו אנו מנסים - ולו 
במעט - להתקרב וללמוד מאורו הגדול ומהמורשת החשובה שלו. 
בטוחני שיום סגולה זה משמש תמריץ לרבבות חסידיו ושלו�
חיו על פני הגלובוס להמשיך בעשיית הטוב למען הפרט ולמען 
הכלל, בכל אשר יפנו. יהי רצון שנצליח לכוון ולתעל את כו�

חותינו למטרות הנכונות.

הרב יעקב גלויברמן

אפשר להתפלמס על משנתו ועל חזונו 
של הרבי, אבל אפשר בוודאות לומר 

שבמהלך השנים ראינו כיצד עודד ודחף 
כל אדם שבא איתו במגע להתקדמות 

בחיים האישיים והכלליים - הן במצוות 
שבין אדם לחברו והן שבין אדם לקונו. 

הרבי ראה את הטוב שבכל אחד

מצא בפגישותיו אצל הרבי 
הבנה נדירה. הרב לאו
צילום: אי.פי.אי
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אלפים מכל העולם נעזרים עד היום ברבי, באמצעות "אגרות קודש", סדרה המכילה את מכתביו ובהם 
פתרון לכל בעיה  איגור ממגדל העמק, שאמו חלתה בסרטן: "הרבי ענה לי תשובה חדה כאילו 

נכתבה עבורי, וכעבור ארבעה חודשים הרופאים בישרו כי המחלה נסוגה באופן פלאי"
מנחם זיגלבוים

עט של אורנה ריצד במהירות על גבי ה
הדף. כשסיימה, קיפלה את המכתב, נתנה 
מטבע לצדקה, עצמה את עיניה וקראה 
חרישית כמה פרקי תהלים. לאחר מכן 
הושיטה ידה אל ארון הספרים ושלפה ספר. "אגרות 
קודש" שמו. היא תחבה את המכתב פנימה והוסיפה 
מטבע לצדקה. כשפתחה את הספר, עיינה בדריכות 

בטקסט שמולה.
המחזה הזה קורה בכל יום אלפי פעמים, בארץ 
ובעולם. אלפי חסידי חב"ד, ולא רק הם, ממשיכים 
גם היום להתייעץ עם הרבי בעניינים החשובים להם. 
בעבר השיב הרבי לאלפי הפונים אליו באמצעות 
מכתב ששיגר אליהם בשלל נושאים: קניית דירה, 
לימודים, מעבר למקום עבודה חדש, קשיים בפרנסה, 
בזוגיות, ברכה ללידה קלה, ועוד. היום, כשהרבי לא 
משיב ישירות, אנשים מכניסים את שאלותיהם לתוך 

אחד מ�33 כרכי "אגרות קודש". 
מדובר בסדרה המכילה 11,600 מכתבים שכתב 
הרבי במשך השנים במגוון נושאים. אנחנו מאמינים, 
וכך גם מתברר, שגם היום הרבי משיב באמצעות 
הכנסה אקראית של מכתב הבקשה לאחד הכרכים, 
ומלמעלה מכוונים כך שהמכתב שנפתח באקראיות, 

יעסוק בדיוק בנושא המדובר. 
כדי שזה יעבוד, צריך להאמין. אלפים עושים כך 
בכל יום. "רואים ממש תשובות קולעות", אומר מנדי 
חזן מרמת גן, "הרבי עצמו אמר על ה'קסם' הזה בעבר 
'ידוע המנהג של כמה וכמה מישראל, הן גדולי יש�
ראל והן אנשים פשוטים, וכן נשים - שלפני עשיית 
פעולה מסוימת פותחים ספר קדוש ומסתכלים במקום 

שנפתח הספר, ועל פי זה החליטו'".
איגור תמרין היה בחור צעיר, יתום מאב, כשעלה 
לארץ יחד עם אמו. זמן מה לאחר מכן נודע כי אמו 
חלתה בסרטן, והרופאים היו ספקנים לגבי הצלחת 
הטיפול. מכיוון שהיה תלמיד במדרשיית הגליל שעל 
יד מוסדות "מגדל אור" במגדל העמק, ניגש איגור 
אל מורו, הרב בן ציון גרוסמן, ושיתף אותו בסערת 

רוחו. הרב גרוסמן הציע לו לכתוב לרבי. 
לאחר הכנה רגשית מתאימה כתב לרבי, והאיגרת 
נפתחה באקראיות בחלק ה', עמוד קמה. התשובה 
הפתיעה אותו: "קיבלתי את פדיון הנפש (בקשת 
ברכה) עבור אמך. עליך להיות חזק בביטחון בהשם 
יתברך שהוא יעזור שיהיה טוב יותר, וצריך לראות 
שהיא תהיה תחת פיקוח הרופאים, ומכיוון שהיא 
בבית הרפואה בוודאי שהוא כך. ומזמן לזמן צריך 
לשאול מה הם עושים איתה כיוון שהשאלות עצמן 
לאנשי בית הרפואה מראה התעניינות בה, ואזי מט�

פלים בה יותר טוב.
"ואתה כֵּבן צריך להקפיד על שלושת השיעורים 
היומיים: בחומש, בתהלים ובתניא. מלבד זאת, לומר 
כל יום חמישה פרקי תהלים בסדר מיוחד לבריאות של 

האמא תחי', והשם יתברך יעזור שתוכל לומר בקרוב 
שהבריאות של האמא יותר טוב ומשתפר והולך..."

איגור מספר שהיה בהלם: "הרבי ענה לי תשובה 
ברורה וחדה כאילו נכתבה עבורי". הוא לקח על 
עצמו ליישם את הוראות הרבי, וכעבור ארבעה חו�

דשים הרופאים בישרו כי המחלה נסוגה באופן פלאי. 

הרבי הבטיח - והבן חזר
מדהים לא פחות הוא סיפורו של מאור עבד, שלפני 
כעשור, בתחילת החורף, נעלם מהיישוב מגדל הסמוך 
לטבריה. הוא היה אמור לשוב לביתו מהבסיס אך לא 
נשמע ממנו כל אות חיים. הוריו, חסיה ויחיאל, לא 
ידעו את נפשם מדאגה, ובראשם החלו לרוץ התסרי�

טים הגרועים ביותר.
הצבא והמשטרה פתחו בחיפושים נמרצים אחר החייל 
הנעדר. נציגי צה"ל, וכן מפקד משטרת טבריה דורון 

כהן, הגיעו לבית המשפחה ופתחו בחקירה נמרצת. 
האב יחיאל מיהר לבקש מהרב שמואל גרוזמן, 
שליח הרבי במגדל, שיכתוב לרבי ויבקש ברכה. גרו�
זמן מיהר לכתוב את פרטי הסיפור, והכניסו לספר 
"אגרות קודש". התשובה היתה בחלק י"ח עמוד רצ: 
"ברכה לבשורות טובות ושההורים יחיו יזכו לגדלו 
לתורה, חופה ומעשים טובים...". במכתב הבא שמו�
פיע באותו עמוד מציין הרבי: "חג הפסח... זמן חירו�
תנו ואשר ימשיכו מחירות ושמחה זו בכל ענייניהם 
הפרטיים והכלליים... משבית מזיקין...". לדידו של 
גרוזמן, התשובה היתה ברורה - תהיה חירות בקרוב.

אבל השעות הלכו ונקפו, ובשעות הבוקר הפציר 
האב ברב גרוזמן לכתוב שוב לרבי. לרב גרוזמן לא 
היו ספקות לגבי גורלו של הבן, הרבי הרי הבטיח... 
מכל מקום, כדי להרגיע את האב, כתב שוב ופירט 
את התקדמות החקירה. גם הפעם התשובה של הרבי 
היתה קולעת בחלק כג עמוד רנח: "...ובפרט על פי 
מה שאמרו חכמינו ז"ל במשניות, שהאב זוכה לבניו". 
גרוזמן מיהר לבית המשפחה עם הבשורה. דווקא 
ידיד המשפחה שנכח במקום, יו"ר כבאות והצלה בט�

בריה ובגליל, סבר כי המצב כבר אבוד, וההורים כמעט 
התייאשו. הרב גרוזמן, כדי להמחיש את האמונה העמו�

קה שהכל יסתדר, מיהר למינימרקט השכונתי במגדל, 
ושם קנה כיבוד כיד המלך לסעודת ההודאה. 

כשידיו עמוסות במיני מתיקה, נכנס לבית המשפחה, 
וכולם קפצו לעברו בהתרגשות: "מאור טלפן הרגע! 
הוא חי! בריא ושלם!" איש לא נותר אדיש. התברר 
כי מאור קיבל חופשה במפתיע יממה לפני החופשה 

ה"רשמית", ולכן לא עדכן את הוריו. 

יש תשובות לכולם
נחמה נבון היא מנהלת בית הספר היסודי "אור 
מנחם" בצפת, שבו כ�600 תלמידות. בית הספר הפיק 
והוציא לאור את הספר "אור ִממנחם" ובו מאות סיפורי 

"אגרות קודש" שאירעו ביום�יום עם תלמידות בית 
הספר או עם מי מבני משפחתן, וכן עם צוות ההוראה. 
"אנחנו בבית הספר חיים את נושא הכתיבה לרבי", 
אומרת נבון, "אין מי שבא במגע עם בית הספר שלא 
שמע מאיתנו על הכתיבה לרבי. בית הספר שלנו זוכה 

לאינספור תשובות, המנחות את פעולותינו".
אז איך זה משתלב?

"ברכותיו של הרבי לא פעם מחדדות את המסר ואת 
הדרך שלנו, בייחוד בזמנים של התלבטות ודילמות, 
וכאלה לא חסרות כשעוסקים בחינוך. יש הרבה דו�
גמאות: לפני כמה שנים הייתי שותפה בוועדה חשו�
בה של משרד החינוך, שדנה בכמה נושאים חינוכיים 
חשובים ומהותיים. לוועדה הוזמנו אנשי חינוך בולטים 
מכל המגזרים בצפון הארץ, ובהם מנהלי בתי ספר 
מהקיבוצים, ואף מנהלים לא�יהודים. כשהגיע תורי 
להשמיע את דבריי, סיפרתי על האפשרות לכתוב 
לרבי והקראתי להם את התשובה שהתקבלה לקראת 

אותה אסיפה. 
"בהפסקה ניגש אלי מנהל בית ספר גדול מהמגזר 
הדרוזי וביקש לשמוע אם גם הוא יכול לכתוב לרבי, 
למרות שאינו יהודי. הבהרתי לו שהוא כמובן יכול. 
לקראת פגישתנו הבאה הבאתי איתי את אחד הכר�
כים. בעת ההפסקה כיוונתי אותו איך כותבים, והוא 
כתב, לא שאלתי אפילו מה, רק ביקש שאקרא ואס�
ביר לו. התשובה של הרבי עסקה בחינוך נערה צעירה 
שהוריה כתבו עבורה, ובסוף המכתב כתב הרבי שי�
זכיר אותו, את אשתו ואת בתו על קברו הקדוש של 

חמיו, הרבי הקודם. 
"הקראתי זאת באוזני המנהל הדרוזי, ועיניו מלאו 
דמעות. מתברר שהוא שאל לגבי עתידה של בתו. לו 
ולרעייתו היתה התלבטות אם כדאי שתצא ללמוד 
מחוץ לכפר שבו הם גרים. מתשובת הרבי הובן שאין 
להם ממה לחשוש. כעצת הרבי, הם נתנו לבתם את 

ברכת הדרך לצאת ללימודים בסוריה...". √

"כל אדם יכול 
לעשות את סביבתו 
לירושלים עיר 
הקודש על ידי
 ירושלים
 שבנפשו"
(מתורתו של הרבי)

מכתבים מלמעלה
מבקשים הדרכה 
מ"אגרות קודש"
צילום: דב הכטמן

הרב גרוזמן, כדי 
להמחיש את 

האמונה שהכל 
יסתדר, רכש כיבוד 
לסעודת ההודאה. 

כשידיו עמוסות 
במיני מתיקה, נכנס 

לבית המשפחה, 
וכולם קפצו לעברו 
בהתרגשות: "מאור 

חי! בריא ושלם!"
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לנשים יש כוח והן יכולות לעשות מהפכות בעו�"
לם. כל מה שנדרש זה שהן יכירו בערך שלהן 
ובחשיבותן לעשות את המהפכות האלה", כך 
פותחת את שיחתנו מירי שניאורסון (54) אמא 
לשישה וסבתא ל�20, תושבת כפר חב"ד, פעילה חב�

רתית ומנהלת עמותת "נפלאות". שניאורסון מספרת 
שהיא וחברתה שאינה שומרת מצוות ("העולם קורא 
לזה חילונית, אבל אין יהודי שהוא חול אלא כל 
יהודי הוא קודש") החליטו לפני חמש שנים להקים 
עמותה שמטרתה העצמת נשים, אבל בדרך שונה 
מהמוכר לנו. "לא מדובר בהעצמת כל אישה לגופה, 
אלא העצמה שנועדה לשרת רעיון גדול יותר: יצירת 
קשר בין נשים מכל המגזרים, כי רק בכוח של אחוות 

נשים נוכל לעשות שינוי". 
אם שם משפחתה נשמע לכם מוכר, זה מפני שזהו 
שמם של רבני חב"ד רבים, הקרויים על שם רבי 
שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן בעל התניא, 
שבעלה של מירי הוא נצר שלו. מירי רואה בכך 
מחויבות נוספת, ומקבלת אותה על עצמה בשמחה. 
הרבי מליובאוויטש אמר ש"כל יהודי הוא שליח, 
ומטרתו לגלות אלוהות בכל מקום בעולם". אנשי 
חב"ד קיבלו על עצמם משפט זה באופן אופרטי�
בי, והם רואים את חייהם כשליחות: חלקם נוסעים 
ומקימים בתי חב"ד במקום כלשהו בעולם, חלקם 
מסייעים למשפחות נזקקות בשכונה שלהם, ומירי 
הקימה עמותה שמקרבת נשים אחת לרעותה על ידי 

לימוד עולם התוכן היהודי. 
את השליחות שלה היא מגדירה כ"חיזוק הקשר בין 
המגזרים, כשהפלטפורמה שממנה צומח הגשר הוא 
ארון הספרים היהודי. זה המכנה המשותף. יש שיגידו 
שאני מנסה להחזיר בתשובה, אבל אני בסך הכל מנסה 
לגלות להם את היהדות שבתוכן. מי שרוצה - מגלה 
ושמחה מהגילוי. אבל ארון הספרים היהודי הוא לא 

קניין שלי, אלא שייך לכולן באותה מידה. בשיעורים 
שלנו השולחן פתוח לדיונים, וכל אחת יכולה להגיד 
את אשר על ליבה, גם אם יש בו כאב או זעם אפילו, 

כל עוד זה נאמר בצורה מכבדת".
היא רואה בדרך הזאת אפשרות להביא את העולם 
למקום בטוח יותר, נעים וטוב יותר שאפשר לחיות 
בו. "יש שיקראו לזה תיקון עולם או משיח או גאולה 

או סדר עולמי חדש. מבחינתי זה אותו דבר". 
מה זאת גאולה בעינייך? 

"קודם כל גאולה פרטית, שנשים יחיו בשקט וב�
שלווה עם עצמן. אנחנו רואים בחוץ את הגוג ומגוג, 
את הסערות שיש בעולם. כדי שיקרה משהו שונה 
ממה שקורה היום אנחנו צריכות לעשות משהו שונה 
ממה שאנחנו עושות היום - לשבת יחד, להכיר, לכבד, 
ללמוד, להקשיב. זה משהו שונה ממה שעשינו עד 
היום. יש לנו שתי משימות: להסיר את החומות בי�

נינו ולטהר את האווירה, את העולם". 
ומתי תדעי שהגעת? 

"טיהור עולם נעשה בנקודות קטנות, בצעדים 
קטנים. העולם מושפע מהלך הרוח הגברי - האלים 
לעיתים, המתנשא, לפעמים מחפיץ ולפעמים מטריד 
- שמשתלט על המרחב. ואני אומרת: בואו נביא את 
השיח הנשי. הנשי האמיתי, לא מה שנהיה מאיתנו 
בהשפעת תרבות המערב. בואו נהיה נשים רכות, 
קשובות, סבלניות, אימהיות. ולא תחרותיות, חדות 

ומתחרות".

תיקון עולם בצעדים קטנים
שניאורסון לא מוכנה לקבל קרדיט על הרעיונות 
שלה, אלא אומרת שכולם פרי מוחו של הרבי, ששם 
את הנשים בקדמת הבמה. "הדבר הראשון שעשה 
הרבי כשקיבל על עצמו להנהיג את חב"ד זה לה�
קים את ארגון נשות ובנות חב"ד. הפמיניזם בעולם 

עוד היה בחיתוליו, אבל לרבי זה כבר היה ברור. הוא 
הגיע לכינוס, ביקש מכל הגברים לצאת ונתן שיחה 
לנשים בלבד, שבה הסביר להן את הכוח שלהן לה�
פוך את העולם. הרבי אמר שהגאולה תגיע כשנשים 
יכירו בערכן ובחשיבותן האמיתית, לא יתחרו בגב�
רים ולא ירצו להיות גברים. כך גם תהיה הרמוניה 

בין הגבר לאישה". 
שניאורסון פגשה את הרבי שלוש פעמים: כשהיתה 
בת 15, 20 ו�25. "במפגש הראשון הייתי מדריכה 
של תנועת נוער חב"ד 'צבאות השם' וקיבלתי ממנו 
מטבעות כדי שאתן לילדים בקבוצה שלי שיחלקו 
לצדקה; בפעם השנייה ביקשתי ברכה בשביל אבא 
שלי ובפעם השלישית קיבלתי משהו מידיו הקדושות 
אבל לא ביקשתי ברכה עבור עצמי. היום הייתי מבק�

שת כוחות נפש לעמוד באתגרים הנשיים של דורנו". 
מה האתגר המרכזי בעינייך? 

"יכול להיות שזה קצת סובייקטיבי, אבל לנשים 
שמקיפות אותי לא חסר משהו גשמי. לכולן יש מיטה, 
אוכל ובגדים. מה שחסר להן אלו שמחת חיים, קלי�

לות, אמונה, בהירות, אופטימיות, והייתי רוצה שהוא 
ייתן לי מכל הדברים האלה שהוא חילק בשפע בכל 
השנים, שאוכל להיות הצינור ולהעביר אותם הלאה". 

אז את תיתני את הכל? ומה איתך? 
"אני צריכה גם בשביל על עצמי, מה נראה לך, אני 
נינג'ה? בעולם אוטופי אני אקום בכל בוקר מחייכת. 
אבל יש את הטרדות של היום�יום, אכילה יתרה, מע�
רכות יחסים, ובכל רגע ורגע צריך להסתכל לנמר 
בעיניים ולנצח מחדש. את הכבדות, את המרמור, את 

הדכדוך, הם קיימים. המון אתגרים". 
למרות כל אלה, מעבירה מירי שישה (!) שיעורים 
בכל שבוע מול אלפי נשים, ואף הקימה מערך הכ�
שרה לנשים נוספות שיוכלו להעביר שיעורים בגז�
רתן. בנוסף לקהילת "נפלאות", המונה 5,000 נשים 

נשות חיל
הדבר הראשון שעשה הרבי מליובאוויטש כשקיבל על עצמו את הנהגת התנועה, היה 

הקמת "ארגון נשות ובנות חב"ד"  רבות מהן עומדות כיום בראש חברות, מובילות 
עמותות או מנהלות בתי חב"ד בעולם  "לרבי היה ברור כבר מזמן מה זה פמיניזם"

קרני אלדד

"אתה לא יכול 
להוסיף עוד דקות 
ליום, אבל 
אתה יכול 
לנצל כל דקה 
במלואה" 
(מתורתו של הרבי)

הוביל מהפכה חסרת 
תקדים. הרבי ונשות חב"ד

צילום: באדיבות חב"ד
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פרדי קליין: "להיות 
שליחה זה להיות 
יזמית, מסעדנית, 

פסיכולוגית, אשת 
שיווק, יועצת זוגית, 

מנהלת עבודה, 
מפיקת אירועים, 

ותוך כדי אמא 
ורעיה. לא אמרתי 

'להחזיר בתשובה', 
כי זאת לא המהות"

בכל הארץ, יש קהילה נוספת הפונה לנשים בודדות 
מבוגרות בגילי 85-60, בעיקר אלמנות שילדיהן 
גדלו ועזבו את הבית. קהילה זו מונה 300 נשים. "להן 
אנחנו שולחים חבילות שי הביתה בחגים. נסענו איתן 
למסעות לבודפשט ולמרוקו, ועוד הרבה פעילויות. 
אני משקיעה בהן את מרב זמני, למרות שמספרית הן 

הרבה פחות מקהילת הנפלאות", היא מודה. 

דוגמה חיה לזוגיות בריאה
למעשה, הרבי היה זה שהוביל את המהפכה הנשית 
שאין לה תקדים בכל הדורות ואין לה תקדים באף 
חסידות, מהפכה ששמה את האישה במרכז הבמה 
ומאמינה בכוחותיה לתקן את העולם. את השקפ�
תו של הרבי בנוגע לנשים ולתפקידן בעולם אפשר 
לראות כנגזרת ישירה משיטתו ומהשקפתו הכללית, 

שהיתה פרו�נשית מובהקת. 
מבחינת הרבי ומשנתו, לאישה יש כוח ארגוני, 
רגשי, ניהולי ואמוני. היא לא זקוקה לאף תיווך, 
היא לא נגררת ומובלת, היא יכולה להוביל בבית 
את התהליכים שחשובים לה בחוכמתה וברגישותה. 
הרבי אף דאג להדגיש באלפי פעולות, שיחות ומ�
כתבים כי לאישה יש כוח עצום, ודאג להעניק יחס 
שווה ומקביל לנשות החסידות, תוך שהוא מתייחס 
לתכונותיהן הנשיות כאל דבר נעלה וראוי להערצה. 
הוא שם את האישה היהודיה במרכזה של הבריאה 

כולה - החל מביתה הפרטי ועד היקום כולו. 
זו הסיבה שנשות השלוחים עומדות אף הן בראש 
החץ הפעילותי בארץ ובכל מדינה בעולם. כל אחת 

מהן שותפה מלאה לעשיה ולפעילות.
פרדי קליין (32) נשואה + 2, היא אחת מהשליחים 
האלו, שהגיעו ל"חורים" נידחים בכל קצוות תבל. 
האצבעות על המקלדת לא מצליחות להדביק את קצב 
הדיבור שלה, מלאת התלהבות ושמחה, בשיחה לקצה 
השני של העולם, לפטגוניה, ארץ האש בארגנטינה. 

"שבועיים אחרי שבעלי השתחרר משירות צבאי 
בשריון יצאנו לשליחות. עוד לא הייתי בת 19, הוא 
היה בן 21, והיינו הזוג הכי צעיר שאי פעם הקים בית 
חב"ד. מאז אנחנו כאן, בברילוצ'ה, כבר 13 שנה. האמת 
היא שבהתחלה בעלי חשב שהשליחות שלו היא בתוך 
הצבא, אבל אז שמענו על מקום בעולם שיש בו המון 
מטיילים יהודים אבל אין שליחים, אז החלטנו לנסוע. 
בעלי אמר שבארץ דואגים לחיילים, אבל כשהם מש�
תחררים אף אחד לא נמצא שם בשבילם, ושהוא רוצה 

להיות שם בשביל החיילים המשוחררים".
לא הרבה יודעים, אבל השליחות של אנשי חב"ד 
אינה ממומנת כלל. הם צריכים לדאוג לעצמם מא' ועד 
ת'. כך הגיע הזוג המאוד�מאוד צעיר הזה לארץ האש 
בלי כסף ובלי שפה, אבל עם שליחות גדולה מאוד. 
"לקחנו את הפיקדון מהצבא ואת הכסף מהחתונה 

וטסנו. רצינו לתת מתנה לעם ישראל. חשבנו שזאת 
תהיה שליחות לתקופה קצרה, אבל בסופו של דבר 

הארעי הוא הכי קבוע". 
אבל איך נערים בני 20-19 מתחילים פרויקט כל 

כך מורכב לבד, בלי כלום? 
"שכרנו מבנה שממש היה בסכנת הריסה, רעוע 
ומעופש. לא היה לנו כסף לשפץ, אז ציירתי ציורים 
על הקירות וניסיתי שיהיה יפה. כבר בשבת הראשונה 
הגיעו אלינו 50 מטיילים בלי שנפרסם בכלל שהגענו. 
לא ידעתי לבשל לזוג, בטח לא ל�50 איש! התקשר�
תי לאמא שלי וביקשתי מתכונים. הכל היה ראשוני 
ובסיסי. ואז התחילו להגיע מטיילים ועזרו לי לבשל 
ולארגן, לזאת יש מתכון לחלות וזה יודע להכין איזה 
סלט, וביחד יצרנו שבת מופלאה של 50 אנשים שעד 

לפני רגע לא הכירו אחד את השני. 
"ההתחלה היתה באמת מאוד קשה. נתקענו פעם בלי 
קמח. בעלי אמר 'תזמיני קמח, והכסף יגיע'. באותו יום 
הגיע מטייל ואמר שהוא מנסה לאכול רק לחם כשר. 
אמרתי לו שאין לי כרגע, אז הוא אמר שיסתדר. יד�

עתי ש'אני אסתדר' זה אומר שהוא ילך ויקנה לחם לא 
כשר. אז עשיתי מאמץ והכנתי לו. הוא לקח, הודה לי 
והלך. בערב הוא חזר ואמר שמאוד התרגש מהמסירות 
שלי. הוציא 100 פזו, שאז היו כמו 100 שקלים. בדיוק 
באותה השנייה נכנס האיש של הקמח, שעלה בדיוק 
100 פזו. פשוט העברתי לו את השטר. זה היה מדהים. 

ה' שולח את מה שצריך". 
ומה המקום שלך, כאישה, בתוך האופרציה 

הזאת? 
"בערב שבת בעלי עף עלי. הוא אומר שכולם צריכים 
לשיר 'אשת חיל', ומי שלא שר - לא יאכל (מתגלגלת 
מצחוק). ביום�יום יש שיעורים ושיחות עומק. בעלי 
מדבר עם הגברים ואני עם הנשים, כך שזה מתחלק 
בינינו. המטיילים הישראלים רואים דוגמה חיה לזוגיות 
יהודית בריאה ואמיתית. הרבה מהציבור הלא דתי מגיע 
עם סטיגמות, אבל הן מתנפצות כשהם רואים זוג שחי 

על פי התורה ואוהב אחד את השני". 
יש הבדל מהותי בין התפקידים שלך ושל בעלך? 
"בפועל אין כל כך הבדל. זה שיתוף פעולה מלא. 
הרבנית חיה מושקה, אשתו של הרבי מליובאוויטש, 
הקריבה הרבה, היא נתנה את הרבי שלה לעם ישראל 
ולכל העולם. והזוגיות שלהם היתה מופלאה: מספרים 
שאחרי שהרבי קיבל התקף לב, הוא היה צריך לעשות 
איזה הליך רפואי בכל יום במשך 20 דקות. כשהוא 
שמע את זה הוא הסביר לרופא שלו שאין לו זמן. הרופא 
ביקש לראות את סדר היום שלו וראה שיש לרבי 20 
דקות שבהן הוא שותה תה ומשוחח עם אשתו. הרו�
פא הציע לרבי לוותר עליהן לטובת הטיפול, והרבי 
הסביר לו שהדקות האלה חשובות לו מכל: 'זה כמו 
לקחת את עשרים הדקות שבהן אני מניח תפילין', 

הוא השיב לדוקטור. 
"אני נשואה ואני אוהבת את בעלי אהבת נפש, 
ובמקום לשבת איתו על קפה בנחת, אני מאפשרת 
לו לתת מעצמו לאחרים. זה קצת כמו נשות קבע 
שנותנות את בני הזוג שלהן לעם ישראל. מובן שיש 
כאן הקרבה אישית, אבל היכולת לתת, להעניק ול�
קבל כל אדם בלי לשפוט - זה הדבר הכי טוב שקרה 

לי בחיים". 
ואיך את רואה את התפקיד שלך? 

"להיות שליחה זה להיות יזמית, מסעדנית, פסי�
כולוגית לכל מי שמגיע אלינו, אשת שיווק, יועצת 
זוגית, מנהלת עבודה, מפיקה, ותוך כדי אמא ורעיה. 
לא אמרתי 'להחזיר בתשובה', כי זאת לא המהות. 
אם יהודי נכנס לבית חב"ד ויוצא יותר שמח, יותר 

שלם - זאת המטרה". 

להשליט את המוח על הלב
לאחר שבורכה על ידי הרבי, הצליחה רלי (רחל) 
אּבל (70) לסיים דוקטורט בהצטיינות יתרה, ומייד 
לאחר מכן להקים את השירות הדיאטני בארץ. "לא 
היה אז שום דבר בתחום, אז הקמתי דרך שירותי 

בריאות כללית שירות בכל הארץ", היא נזכרת. 
לאבל ולבעלה חמישה ילדים ביולוגיים, עוד שתי 
יתומות שאימצו מצ'רנוביל, ויותר מ�30 נכדים. בני 
הזוג הם בעלי תשובה, ורלי מספרת שמגיל קטן ידעה 
שיש אלוקים, אף שגדלה בבית אנטי�דתי מובהק. 
אחרי שירות צבאי בנח"ל נישאה, אבל לא היא ולא 
בעלה הטרי הרגישו בנוח עם ההוויה התל�אביבית 

החילונית שבה חיו.
"תמיד חיפשנו, הריקנות שהיתה סביבנו לא די�
ברה אלינו. רצינו משהו אחר ולא ידענו מה. במקרה 
התגלגלנו לסמינר של תורה ואמונה, וזה תפס אותנו. 
כשרצינו להתחזק, מכרים לימדו אותנו לאט�לאט מה 
זה תורה ומה זה תפילה. הילדים שכבר הלכו לבתי 
ספר דתיים עזרו לנו. זאת היתה ממש חוויה. אם יש 
משהו שאני מאושרת בחיים שלי זה שהקב"ה הוביל 

לדרך הזאת", היא מספרת בהתרגשות. 
רלי מקדישה את חייה למחקר בתזונה גם בגילה 
המתקדם. היא רואה את השליחות שלה בשני מי�
שורים: המקצועי ("זה מקצוע עם שליחות! 'ונשמ�
רתם מאוד לנפשותיכם', כתוב במפורש") והאישי. 
"כשבאים אלי פציינטים ביום שישי, הם רואים שו�
לחן ארוך ערוך לשבת, וזה עושה להם משהו. בכל 
פעם שיש טקס, אני תמיד מחלקת ספר תהלים קטן 
לכל אחד. בישיבות ההנהלה אני תמיד פותחת עם 
משהו קטן על פרשת שבוע. מים כאלה חודרים עמוק. 
אני מאמינה שצריך להביא את היהדות לכל מקום 

שאתה נמצא. 
"הילדים שלי חונכו על שלושה עקרונות: עם יש�

ראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אנחנו מאוד אוהבים 
את הארץ, מכירים כל שעל בה, מטיילים עם הילדים 
והנכדים עם מגדירי חי וצומח וקשורים אליה מאוד 

בכל נימי נפשנו. 
"כל הבנים שלי שירתו בצבא. ומבחינת תורת 
ישראל, שמירת מצוות ולימוד חסידות הם חלק אינ�
טגרלי מההתפתחות האישית והנפשית שלי. זה גם 
מאוד עוזר לי מבחינה מקצועית: מספר התניא (ספר 
היסוד בחב"ד, שנכתב על ידי מייסד החסידות, רבי 
שניאור זלמן מלאדי) למדנו שהנפש הבהמית רוצה 
לאכול הכל, אבל הנפש האלוקית יודעת שזה לא 
בריא. אם את מצליחה להשליט את המוח על הלב - 

את מלכה", חותמת רלי בחיוך.
כדי לסכם את הפרק הנוכחי על אודות עוצמתן 
של הנשים, אין מתאים מדבריו של הסנאטור היהודי 
לשעבר, ג'ו ליברמן, שסיפר כי לעולם לא ישכח את 
שאירע כשביקר במעמד הידוע של חלוקת הדולרים 
לצדקה מאת הרבי: "הרבי נתן לכולנו דולרים, והיה 
לו משהו להגיד לכל אחד במשפחה. זו היתה הפעם 
הראשונה שבה פגש את הבת הגדולה שלי. היא פעילה 
למען זכויות האישה והרבי אמר לה: 'תזכרי, לפעמים 
בת יכולה להשפיע ולעשות אותו דבר ואולי יותר 
מאשר הבן'. זו היתה תובנה מדהימה. כאילו הוא קרא 

את מחשבתה". √

"כשפציינטים באים אלי 
ורואים שולחן שבת ערוך זה 
עושה משהו". רלי אבל

רלי אבל: "בכל 
טקס אני מחלקת 
ספר תהלים קטן 

לכל אחד. בישיבות 
ההנהלה אני תמיד 
פותחת עם משהו 

קטן על פרשת 
השבוע. צריך 

להביא את היהדות 
לכל מקום שבו 

אתה נמצא"

"הגאולה תגיע כשנשים יכירו 
בערכן". מירי שניאורסון
צילום: ליטל שחר
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סידי חב"ד שהגיעו לערוך חגיגת חנוכה ח
ספונטנית עם חברת הכנסת מיכל רוזין 
ממרצ, הופתעו מאוד כאשר רגע לפני שה	
דליקה את החנוכייה סיפרה להם שזכתה 
לקבל דולר מידו של הרבי מליובאוויטש, ודמעות 
של התרגשות החלו לזלוג מעיניה. אף שעברו יותר 
מ	30 שנים מאז אותו מפגש בחצר החסידות "770" 
בברוקלין, ואף שרוזין לא בדיוק הולכת בדרך חסידות 
ליובאוויטש, ניכר היה שהרבי הצליח לגעת בחברת 

הכנסת ממרצ ושאותו אירוע עודנו מפעם בה. 
למרות גודלה וכוחה האלקטורלי, חסידות חב"ד 
אינה מיוצגת בכנסת. הרבי קבע כי תהיה זו תנועה 
על	מפלגתית, ולמרות הצעות רבות מאגודת ישראל 
וממפלגות נוספות, מיאן מלצרף נציג מטעמו לבית 
המחוקקים. זאת, למרות משנתו המדינית	ביטחונית 
הברורה של הרבי, הדוגלת בשמירה על שלמות הארץ, 

שלמות התורה ושלמות העם.
אבל לצד הנושאים העקרוניים כמו אי	מסירת שט	
חים או חוק מיהו יהודי, זקוקים חסידי חב"ד, כמו כל 
קהילה בישראל, לעסקנים שיסייעו לה. למוסדותיה, 
ולתקציבים ולצרכים מיוחדים הנגזרים מאורח חייה. 
ומתברר כי אף שאין לחב"ד נציג רשמי מטעמה, לא 
מעט חברי כנסת המכהנים כיום רואים את עצמם 
ממלאים את החלל הזה, עבור הרבי ועבור קהילת 

חסידי חב"ד שנגעו לליבם. 
כבר עשרות שנים פועל בנתב"ג בית חב"ד המ	

קדם את פני היוצאים במידע חיוני על זמני השבת 
ביעדים בעולם, בכתובות ובטלפונים של בתי חב"ד, 
וכמובן בצידה רלוונטית כמו תפילת הדרך, נרות 
שבת לנשים ותפילין לגברים. כשהודיע מי שהיה 
שר התחבורה, ישראל כץ, כי בכוונתו להקים נמל 
תעופה בינלאומי חדש ליד אילת על שם אילן רמון 
ז"ל, ניסו אנשי חב"ד בעיר הדרומית לפתוח "סניף" 
גם בטרמינל החדש. אלא שהקשיים נערמו מייד. מת	
ברר כי כשנפתח בית חב"ד בטרמינל 3, עורר הדבר 
קשיים משפטיים שהגיעו עד לפתחו של בג"ץ. רק 
בזכות נחישותו של מי שהיה אז ראש רשות שדות 
התעופה, צביקה שלום, התאפשרה לבסוף הפתיחה. 
כשנודע לשר כץ כי אנשי הרשות הכפופים לו מע	
רימים קשיים על פתיחת בית חב"ד ברמון, השת	
מש בסמכותו והורה להוציא את המהלך אל הפועל 

ללא עיכובים. 
"כשר החוץ יצא לי להתוודע לעבודה העצומה של 
שלוחי חב"ד בכל מקום ומקום, איזו מסירות וקידוש 
השם", אומר כץ, "הדרך של הרבי של שמירה על ארץ 
ישראל, ביטחון ישראל ואחדות העם - אלה הערכים 
שגדלנו עליהם. מנחם בגין, מנהיגנו הראשון, בנסיעה 
הראשונה שלו לארה"ב, לפני שהגיע לנשיא ביקר 
קודם אצל הרבי, לקבל ממנו עצה וברכה לפני הפ	
גישה בבית הלבן. אני חש עצמי מחויב להגשים את 
חזונו של הרבי. הקמנו שדה תעופה חדש ליד אילת, 
שדה תעופה אזרחי ראשון מאז קום המדינה, וממש 

בערב יום ההולדת של הרבי הצלחתי ואכן הוקם שם 
סניף של חב"ד. כל יהודי מישראל ומכל העולם שיבוא 
לשם יוכל להניח תפילין, לחזק את שורשיו, מעכשיו 

ולתמיד. זה קיום דבריו של הרבי, ואני גאה בכך".
את דוכן התפילין חנך כץ כשהיה כבר שר החוץ. 
לאירוע הוזמן גם שר התחבורה באותם ימים, בצלאל 
סמוטריץ', שאמר בנאומו: "זכות גדולה להיות כאן 
באירוע הזה. קצת יותר מכל הטוב שחב"ד מביאה 
לעולם זה מה שמדינת ישראל צריכה בעת הזאת. 
קצת יותר אחדות, קצת יותר עין טובה. חב"ד הם א	
מפלגתיים ולא סתם, הם נגד פילוגים ונגד פירודים. 
אנחנו כאן, חונכים את בית חב"ד בשדה רמון ומקבלים 
את פניהם של הנוחתים והטסים ובונים בסיס להפצת 

מעיינות חב"ד החוצה. 
''אני מבקש להגיד תודה בשם ממשלת ישראל, 
בשם אזרחי ישראל כולם, ובשם כל יהודי באשר 
הוא, על המפעל הענק הזה של הרבי, מפעל השלוחים 
שנכון לכל משימה עבור כל יהודי. תודה על הטוב, 
החסד, האחדות, תודה על השליחות. אשריכם ואש	
רינו שאנו זוכים לחנוך את בית חב"ד כאן ולהוסיף 

עוד מעט מהאור שחב"ד מביאה לעולם". 

הכל בזכות שטר אחד
גם היום רואה את עצמו סמוטריץ' שליח של הרבי 
בכנסת, בעיקר בנושא שלמות הארץ וחיזוק היהדות. 
ב	י' בשבט, היום שבו מציינים את הסתלקות הרבי 

למרות הצעות רבות להכניס נציגים מטעמו לכנסת, התעקש הרבי כי חב"ד תישאר על�מפלגתית  ובכל זאת, 
בתוך בית המחוקקים זוכה חב"ד לנציגות בלתי רשמית מכובדת, כאשר שרים וח"כים יוזמים חוקים ותקנות 

התומכים באנשי החסידות ורואים עצמם כמייצגיהם בשמירה על שלמות הארץ, שלמות התורה ושלמות העם 
 ישראל כץ: "חב"ד מייצגת את הערכים שגדלנו עליהם - אני חש עצמי מחויב להגשים את חזונו של הרבי"

מתי טוכפלד

"כשהנשמה שלנו 
זקוקה להזנה, היא 
נותנת לנו לדעת 
זאת עם תחושות 
של ריקנות, 
חרדה או 
השתוקקות" 
(מתורתו של הרבי)

המנדט ה�121

סייע לישיבה בכפר חב"ד מול 
המתנגדים. אקוניס 
צילום: דודי ועקנין 
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הקודם, חמיו של הרבי, ומינויו של הרבי לנשיאות 
חב"ד, צייץ סמוטריץ' כי "לפני 72 שנים ביום זה... 
הציב הרבי את היעד של הבאת הגאולה כשליחות 
הדור, לשם כך שלח את חסידיו להקים בתי חב"ד בכל 
נקודה בגלובוס ולקבל כל יהודי מתוך אהבת ישראל. 
הרבי, המתנגד לעיסוק בפוליטיקה, נלחם בכל כוחו 
על שמירת שלוש השלמויות: שלמות התורה, העם 
והארץ, ואני, כנציגם של חסידי חב"ד, מתחייב לה�

משיך לפעול בכל כוחי לשמירה עליהן".
חברו של סמוטריץ' בציונות הדתית, ח"כ איתמר 
בן גביר, רואה עצמו גם הוא נציגו של הרבי בכנסת 
בנושא שלמות הארץ, העם והתורה. לאחרונה הגיש 
בן גביר הצעת חוק "מיהו יהודי", ובו תיקון הקובע כי 
יהודי הוא רק מי שהוריו יהודים או עבר גיור כהלכה. 
בן גביר הסביר כי הגיש את החוק על פי הוראתו בת 

50 השנה של הרבי.
"במשך שנים רבות נמנעה הכנסת מלהגדיר את 
סוג הגיור שיוכר לעניין עלייה לארץ מכוח חוק הש�
בות. כידוע, הרבי מליובאוויטש נאבק רבות למען 
תיקונו של החוק, ולמען ההגדרה הברורה של גיור 
כהלכה", אומר בן גביר. לפני כמה שנים, כאשר עי�
ריית תל אביב החלה לחלק דו"חות למפעילי דוכני 
תפילין של חב"ד ברחבי העיר, ניצל בן גביר את 
חסינותו הפרלמנטרית, הקים דוכן תפילין בשוק בתל 

אביב והניח תפילין לעוברים ושבים. 
השרה לשעבר גילה גמליאל רואה עצמה מחוברת 
לרבי ופועלת כשליחה שלו, מאז התפללה אצלו ובי�
קשה על ענייניה האישיים. באותו יום קנתה שתייה 
באחד הדוכנים במנהטן, "ולהפתעתי ראיתי שטר 
שעליו כיתוב בעט בעברית", סיפרה, "התבוננתי 
בשטר וראיתי שכתוב עליו: 'מידו של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, יום רביעי כ"ד תשרי תשנ"ב, לאחר תפילת 
מנחה מעריב. שמואל שטיינברגר'. לא ידעתי מיהו 
אותו שמואל ואיך אאתר אותו, אבל בינתיים, מאז 
שקיבלתי את הדולר, התחתנתי, נולדו לי ילדים 
ונבחרתי שוב לכנסת. במילים אחרות, כל התפילות 

שלי התקבלו". 
לימים איתרה גמליאל את שטיינברגר, שמתברר 
כי חבילה של דולרים שקיבל מהרבי נגנבה מביתו. 
אחד מהם התגלגל לדוכן רחוב במנהטן וממנו לידיה 
של גמליאל. שטיינברגר עצמו החליט להותיר את 
הדולר אצלה והסביר כי כנראה היתה זו דרכו של הרבי 
להעניק לה שטר לברכה ולהצלחה. "חשוב לנו מאוד 
שערכי היהדות יושרשו הלאה בדור הבא", היא אומרת. 
השר לשעבר יובל שטייניץ מצא את עצמו נלחם 
למען חסידות חב"ד, לאחר שנודע לו כי מאז קום המ�
דינה לא התמנה אף דיין אחד מהחסידות בבתי הדין 
הרבניים. היה זה כאשר כיהן שטייניץ כיו"ר הוועדה 
למינוי דיינים, גוף שבדרך כלל שולטים בו הדילים 
וכיפופי הידיים בין נציגי המפלגות החרדיות והדתיות 
- אגודת ישראל, דגל התורה, ש"ס והציונות הדתית. 
בניגוד לשאר החסידויות, לחב"ד כאמור אין נציגות 
בכנסת ואין כוח פוליטי בפרלמנט, ואל הוואקום הזה 

נכנס שטייניץ. 
"כשנודע לי שבכל פעם שמינו דיינים מקום המדי�
נה ועד היום דילגו על חסידות חב"ד, החלטתי לתקן 
עוול של עשרות שנים", הוא מסביר את החלטתו 
להפוך את נציג חב"ד, הרב אפרים בוגרד, למוע�
מדו לתפקיד דיין. ואכן, אחרי חודשים רבים הודיע 
שטייניץ לחברי הוועדה ולראשי המפלגות החרדיות 
שכל הסכם ביניהם יהיה מקובל עליו, ובלבד שהרב 
בוגרד יתמנה לדיין בתמיכתם. הוא הצליח לרתום 
גם את איילת שקד, שהיתה חברה בוועדה, וגם את 
נציגי המפלגות החרדיות ואפילו את ראשי ארגוני 
הנשים, לתמוך ברב בוגרד, שאכן מונה לחבר בבית 

הדין בחיפה. 
שטייניץ אמר אחרי המינוי כי "במקום שאין לחב"ד 
נציג, הייתי אני הנציג. לא היתה שום סיבה לדלג 
על המינוי, בפרט שהרב זכה לשבחים רבים, שירת 

בצה"ל ונחשב לדיין מעמיק ויסודי". 

הצדעה מכל סיעות הבית 
למרות ההשפעה הרבה של הרבי עליהם, רק מע�
טים מהח"כים המכהנים כיום נפגשו עימו פנים אל 
פנים. אחד מהם, ואולי מי שזכה לזמן הממושך ביותר 
במחציתו, הוא בנימין נתניהו, שהיה שגריר באו"ם 
ופגש את הרבי לראשונה בשמחת תורה בשנת 1984, 
באמצע ההקפות, למשך כמעט 45 דקות. מאוחר יותר 
הגיע לביקורים נוספים, בחלוקת הדולרים ובניחום 
האבלים כאשר הרבי ישב שבעה על אשתו, הרבנית 

חיה מושקא, שהסתלקה ב�1988. 
"אני זוכר את העיניים החודרות שלו", אמר נתניהו, 
"הוא הביט בי ואמר לי, 'אתה הולך עכשיו לאו"ם, בית 
מלא בשקרים. אבל תמיד תזכור שמספיק אור קטן 
של אמת כדי לגרש את החושך. המשפט הזה ליווה 
אותי בכל משך כהונתי באו"ם, וממשיך ללוות אותי 

בכל חיי הציבוריים". 
אופיר אקוניס לא פגש את הרבי אבל לא מפספס 
אף שנה, למעט ימי הקורונה, בביקור בכפר חב"ד 
באפיית המצות המסורתית ערב פסח. אקוניס, תושב 
רמת אביב, סייע לישיבת חב"ד להתבסס במקום ותקף 
את אלה שניסו לגרום לראשיה להעתיק את מקומה 
לשכונה אחרת. קרבתו לחב"ד גרמה לו ליזום לפני 
כמה שנים את "יום ההצדעה לרבי ולחב"ד בכנסת", 
אירוע בניצוחו שאליו הגיעו חברי כנסת כמעט מכל 

סיעות הבית והביעו תמיכה ברבי ובחב"ד.
אלעזר שטרן אינו חסיד חב"ד, אבל הוא יזם חוק 
שיכיר בשלוחים כמשרתי שירות לאומי. "שליחי חב"ד 
הם אור בחושך הגדול הזה, ואני גאה בשליחותם", אמר. 
בשנים האחרונות נהג שטרן להגיע לכינוס השלו�
חים העולמי בניו יורק, המתקיים בכל שנה בסוף הש�

בוע האחרון של חודש חשוון, ואמר שהוא עושה זאת רק 
כדי לחוש את העוצמה של שלוחי חב"ד בכל העולם. 
לא בטוח שאלי אבידר, השר לשעבר שהתפטר 
מהממשלה ומישראל ביתנו, רואה את עצמו נציג 
מובהק של הרבי בכנסת, אולם מעיד שלרבי היתה 

השפעה מאוד גדולה עליו בהחלטתו להיכנס לפו�
ליטיקה. "היה זה במהלך דבריו של רב שציטט את 
הרבי, כאשר דיבר עם נער שסיפר לו שהלך עם אביו 
למשחק פוטבול", נזכר אבידר, "והתברר שהם עזבו 
את המשחק לפני הסיום כי היה להם ברור שיפסי�
דו. הרבי שאל את הנער אם גם הקבוצה עצמה עזבה 
את המגרש או שיחקה עד הסוף. המסר שלו היה: אל 
תהיה אוהד, תהיה שחקן. אני שמעתי את המסר הזה, 
והחלטתי לעזוב משרה מצוינת עם משכורת גבוהה 
בבורסה וללכת לפוליטיקה כדי להיות שחקן ולא 

לשבת ביציע". 

חב"ד - משרד החוץ התורני
מאיר פרוש מאגודת ישראל פועל לא פעם כנציג 
חב"ד בכנסת בנושאי שלמות הארץ ועוד. לא אחת 
התבטא כי הוא רואה את שליחותו גם לייצג את הרבי 
מליובאוויטש, נוסף על אדמו"רים שאותם הוא מייצג 

כראש תנועת "שלומי אמונים" החסידית. 
מיקי זוהר מהליכוד רואה את עצמו מחויב לרבי 
ולדרכו, במיוחד בעקבות העובדה שנולד להוריו אחרי 
שקיבלו ברכה מהרבי. "כמה שנים אחרי הנישואים 
של הוריי התברר להם שככל הנראה לא יוכלו ללדת 
ילדים", מספר זוהר, "הם היו מיואשים מאוד, ואבי 
ז"ל החליט לנסוע לרבי מליובאוויטש ולבקש את 
ברכתו. אף שבפועל הוא לא הצליח להגיע אליו, אבי 
לא התייאש אפילו פעם אחת מלהיות אבא והעניין 
הזה עמד בראש מעייניו. כנראה העובדה שהוא היה 
מלא באמונה בקב"ה גרמה לילה אחד לדבר מופלא.

"אבי חלם שהוא טס לרבי, נכנס לחדרו לבקש ברכה, 
ואז הרבי עונה לו: אל דאגה, יהיה לך בן זכר ומוצלח. 
אתה יכול לחזור לישראל בלב שקט ורגוע. הוא הת�
עורר נרגש מהחלום, העיר את אמי וסיפר לה עליו 
בהתרגשות, אך לאחר תקופה קצרה הם שכחו מהנושא. 
אבל מתברר שאם להורים שלי הגיעה ברכה להתברך 
בבן זכר, היא תגיע גם באמצעות חלום. וכך, תשעה 
חודשים לאחר אותו חלום, נולדתי אני, בי"א בניסן, 

יום הולדתו של הרבי". 
מיכאל מלכיאלי (יו"ר סיעת ש"ס) מסייע לא מעט 
לחב"ד ומעיד גם הוא על עצמו כי הוא רואה את 
עצמו נציג של הרבי בכנסת: "חב"ד זה קידוש השם 
שלא היה ולא יהיה כדוגמתו. חב"ד זה משרד החוץ 
התורני, אין אדם שלא נעזר בהם, אני קורא לכלל 
המשרדים - החוץ, האוצר, החינוך והתרבות - לדאוג 
לתקציבים מכובדים להמשך הפעילות האדירה הזאת, 
כי בסופו של דבר זה משרד החוץ האמיתי של יש�

ראל ושל היהדות"
אל משכן הכנסת מגיעים מדי פעם גם אנשי חב"ד 
עצמם, ואחד המוכרים שבהם הוא הרב מנדי בלי�
ניצקי, מנהל הפרויקטים של אגודת חסידי חב״ד 
ומנכ״ל ״יד לילד המיוחד״. הרב בליניצקי משתתף 
בלא מעט מדיוני הוועדות בנושאים השונים וכמו�
בן מארח מעת לעת פוליטיקאים מכל סיעות הבית 

במשרדי ארגונו. √ 

התעקש על דוכן תפילין 
בנמל התעופה רמון. כץ  

"מלווה אותי בחיי הציבוריים". נתניהו (לצידו, 
הרב דוד נחשון, יו"ר ניידות חב"ד ותנועת 
הנוער "צבאות השם") בפגישה עם הרבי
צילום: האלבום המשפחתי

מיכאל מלכיאלי: 
"חב"ד זה קידוש 
השם שלא היה 
ולא יהיה כדוגמתו. 
אין אדם שלא נעזר 
בהם. אני קורא לכל 
המשרדים - חוץ, אוצר, 
חינוך ותרבות - לדאוג 
אקטיבית לתקציבים 
מכובדים להמשך 
הפעילות האדירה הזו"

הרב בליניצקי עם 
נפתלי בנט
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חוויה המפעימה חזרה על עצמה כל כך הרבה ה
פעמים, בכל כך הרבה מקומות.

בליטל רוק ארקנסו, הכניסו אותי השליח 
החב"די ואשתו אל ביתם, מעכשיו לעכ	

שיו, והגישו לי ארוחה חמה, אחרי ימים ארוכים שלא 
מצאתי אוכל כשר. מובן שלא היתה בינינו היכרות 
מוקדמת, אבל בתוך דקות כבר הרגשתי אצלם בן בית.
בסנט פטרסבורג שבפלורידה אירח אותי זוג שלי	
חים בביתו הקטן לעשות את השבת. בליל שבת, עד 
שעה מאוחרת, היה הבית גדוש באורחים, שחיפשו חום 
אנושי וקצת "אידישקייט". בבוקר הפך המקום לבית 
כנסת מאולתר, שלא בדק בציציות המתפללים אלא 

קיבל גם את מי שהגיעו אליו ברכב או באופניים.
מהביקור בטביליסי, בירת גאורגיה, לא אשכח 
את סעודת השבת בבית חב"ד, בהשתתפות עשרות 
ישראלים מכל מגזר ומגדר. ממש כפי שלא אשכח 
סעודה זהה, כמה שנים קודם לכן, בבית חב"ד בא	
מסטרדם. גם אליה באו עשרות ישראלים, שבין בי	
לוי לטיול, רצו רגע אחד של יהדות, קשר עם הבית 

ועברית קולחת.
בבייג'ין היתה זו המסעדה הכשרה, שהצילה מרעב 
כמה חברים ואותי. בשנחאי הקים השליח אימפריה 
שפועלת סביב השעון בכל ימות השנה. בברלין ראיתי 
את גן הילדים החב"די, שמצית את הגחלת היהודית 
בדור הבא. בבאקו, בירת אזרבייג'אן, צפיתי בשרה 
נתניהו חודרת ברגע אל לבבות עשרות הילדים בבית 

הספר החב"די, אור אבנר.
ברחוב נידח באנטיגואה העתיקה, בירתה לשעבר 
של גואטמלה, צצה פתאום אל מול פניי תמונת ענק 

של הרבי מליובאוויטש. צעדה נוצרית ססגונית שכמו 
נלקחה מימי הביניים בדיוק התקיימה במקום. אין לי 
מושג מדוע דווקא בחור הזה בחרו שני צעירים מיש	

ראל לפתוח בית קפה קטן, חב"די כמובן. 

מוסרים את נפשם
בצ'רנוביץ שבדרום אוקראינה, עיר הולדתו של אבי 
ומוקד פעילות מרכזי של סבי ז"ל, אירח הרב מנדל 
גליצנשטיין ב	2019 את משפחתי ואותי בטיול שור	

שים. שם התעוררו בי רגשות מעורבים לנוכח בנייתה 
מחדש של הקהילה שהוכתה קשות על ידי הנאצים, 
הרומנים והאוקראינים גם יחד. האם לא למדנו את 

הלקח שמקומם של יהודים בארצם ובה בלבד?
התהיות האלה מלוות אותי בכל ביקור בבית חב"ד 
בעולם. מצד אחד, השלוחים משמרים את הגחלת ונל	

חמים על כל יהודי, כמאמר הרבי; מצד שני, פעילותם 
הנאצלת מנציחה את הגולה בניגוד משווע לתפיסה 
הציונית שלי, ולמעשה גם בניגוד לאמונתם שלהם.
אבל שנתיים וחצי אחרי הביקור בצ'רנוביץ, נוכח 
הפלישה הרוסית לאוקראינה, התשובה כאילו ניתנה 
מאליה. במוסדות המפוארים שהקים, קלט הרב גלי	
צנשטיין אלפי פליטים שנמלטו מהמלחמה. בהמשך 
ברח גם הוא מהעיר עם משפחתו, ולאחר מכן חזר 

אליה כדי לסייע לפליטים שהמשיכו לזרום.
באותו טיול ב	2019, פגשתי גם את הרב משה 
אסמן, שכעת כל העולם כבר מכיר כמי שמוסר נפשו 
על הצלת היהודים. הרב אסמן בנה ממלכה של ממש 
בקייב, שכללה בית כנסת גדול, מסעדות, גנים ובתי 
ספר. הוא סיפר לי על אנטבקה, הכפר שהקים בסמוך 
לקייב כמקום מפלט ליום פקודה. מי ידע שהיום הזה 

יגיע כל כך מהר?

בוושינגטון ובבריסל פגשתי שלוחים מסוג אחר, 
אלה שעיקר פעילותם מדינית	יהודית. בבית חב"ד 
של הרב לוי שם טוב בבירת ארה"ב, תלויות על 
הקירות תמונות הדלקת החנוכיות שלו עם נשיאים. 
בבירת האיחוד האירופי, הרב לוי מטסוף מקושר 
לדרגים הבכירים ביותר במוסדות האיחוד, ופעילותו 

פרוסה בכל אירופה.
גם במדינות נוספות, כמו רוסיה והונגריה, הפכו 
אנשי חב"ד להיות הקול הבלתי רשמי של היהדות, 

ובמידה מסוימת אפילו של ישראל לעיתים.
בקיצור, בכל כך הרבה מקומות בעולם, כשאמ	
רת יהדות - אמרת חב"ד. לא במקרה, סקר שנערך 
לאחרונה בארה"ב, מצא כי הכתובת הראשונה ל	70 
אחוז מאנשים שמחפשים קשר ליהדות, היא שלו	
חי חב"ד. החסידות הזו שומרת על הגחלת היהודית 

מסביב לגלובוס.
לא פחות מרשימה היא הדרך: החסידים מוסרים 
נפשם על השליחות, אחראים לגיוס המשאבים לפעי	

לות, ובמיוחד בתחילת הדרך פועלים בתנאים קשים. 
גם המחיר המשפחתי כבד. ראיתי את ילדי השלוחים 
שהרבה לפני הקורונה למדו בבתי ספר דיגיטליים, או 
את הנערים הרכים, שבתחילת העשור השני לחייהם 
נשלחים לישיבות בארצות אחרות, הרחק מהמשפחה.

מבצר רוחני בעידן חומרני
העול הקשה הזה לא הופך את החב"דניקים למ	
רירים, אלא להפך. לא רק שהם נותנים לך שירות 
מצוין בחינם או במחיר נמוך, אלא שהם גם עושים 
זאת בנעימות, בחיוך, עם הרבה טקט ואהבה לזולת, 
או בקיצור עם הרבה חוכמה, בינה ודעת. בצד שמי	
רה אדוקה על מצוות היהדות, הם חיים בפתיחות 

אריאל כהנא

"חייל היוצא
למלחמה עושה
זאת בשיר של 
ניצחון, וזה עצמו 
מקרב ומגדיל
את הניצחון"
(מתורתו של הרבי)

כאן זה בית,   
          כאן זה לב

רגואה 
ניק
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טוב הלב של 
החב"דניקים, 

השמחה התמידית 
ומסירות הנפש קנו 

אותי. בכל יציאה 
לחו"ל, הפרט 

הראשון שאני בודק 
הוא היכן ממוקם 

בית חב"ד. ממנו 
ייצא לדרך טיול 

הכוכב שלי

מלאה לחיים המודרניים, ְמאמצים את הכלים שהם 
מביאים איתם אך מקפידים לסנן את התכנים שסו�

תרים את אמונתם.
טוב הלב של החב"דניקים, השמחה התמידית ומ�
סירות הנפש קנו אותי. עד כדי כך שבכל יציאה 
לחו"ל, הפרט הראשון שאני בודק הוא היכן ממוקם 
בית חב"ד. ממנו ייצא לדרך טיול הכוכב שלי. כי 
בבית חב"ד אמצא אווירה טובה, יהדות, אוכל כשר, 
תפילות, מקומיים להתייעץ איתם (ממש לאחרונה, 
השליח בפראג שלח אותנו לבדיקות הקורונה הנו�
חות והזולות ביותר, טרם החזרה לארץ) וישראלים 
שיוכלו לשתף אותי במידע רלוונטי, או שאוכל אני 

לתרום להם.
ולא רק בחו"ל. ביישוב מגוריי גבע בנימין (אדם) 
1 של קבוצות  החב"דניקים הם המארחים מספר 
החיילים המגיעות לשמירות כאן, והם הגורם הפעיל 
ביותר בהפצת יהדות ומעשים טובים. בפורים האחרון 
הם הביאו אלפים לאזור לשמוע את קריאת המגילה 
ולקיים את מצוות משלוח מנות. אין להם מתחרים 

בהיקף ההתנדבות ובטוב הטעם שהיא נעשית.
אחרי שהכרתי את השלוחים, סקרן אותי להבין מהו 
הכוח המניע שלהם או ליתר דיוק מי. קראתי על הרבי 
מליובאוויטש, למדתי מעט את משנתו, ועשיתי לי 
מנהג לצפות בדרשות שלו בנתב"ג, רגע לפני העלייה 
למטוס. גיליתי שהן עדיפות מעוד כמה פטפוטי סרק 
עם חברים, ואם מפאת העבודה יש לי כל כך הרבה 

נסיעות, לפחות אצא עם מעט מטען רוחני.
קטונתי מלהסביר מה קונה אותי בדרשות, אך ברור 
שמדובר באיש שהוא מבצר רוחני בעידן חומרני, 
שלא סגר את עצמו מפני החידושים אלא רתם אותם 
למשימת חייו: קימום העם היהודי אחרי השואה, או 

במילותיו - הבאת הגאולה.
לו הייתם שואלים אותי לפני שנים אחדות אם יש 
סיכוי שאבהה בדרשות הרבי, כמו תינוק במסך טלפון, 
הייתי מגלגל אתכם מכל המדרגות. אבל אני כשל�
עצמי, מזמן חדלתי להתנגד לקסם החב"די. במקום 
זאת, אני פשוט שואב ממנו כוחות וממשיך הלאה. כך 
גם אגב, מהניגונים המרטיטים של החסידות, שלקחו 
אותי בשבי (ולמי שלא היה באחת מהופעות 'צמאה', 

מומלץ להזמין כרטיסים בהזדמנות הראשונה).

שיעורי יהדות בסתר 
לאחרונה נודע לי שקשרי משפחתי עם חב"ד מגי�
עים לרבדים עמוקים בהרבה מאלה שידעתי עליהם.

לאחר מלחמת העולם השנייה סבי, הרב חיים מאיר 
כהנא, שהיה חסיד ויז'ניץ, נחלץ לשקם את החיים 
היהודיים בעירו צ'רנוביץ. השלטון הסובייטי ששלט 
בעיר נלחם מלחמת שמד בכל סממן יהודי, לרבות 
חקירתו בעינויים של סבי במרתפי הנ.ק.וו.ד, ובהמ�
שך שליחתו לשבע שנים בסיביר. כמה חסידי חב"ד 
שפעלו בעיר באותה תקופה, עונו וגורשו אף הם 

לעבודות כפייה בסיביר. 
סבי שרד את הגולאגים אך עדיין נאסר עליו לשוב 
לצ'רנוביץ. הוא וסבתי גרטרוד נדרשו להתגורר בעיר 
צ'רניהיב, שבימים אלה מופגזת קשות בידי הרוסים. 
ב�1956 לערך, כששב סבא לצ'רנוביץ, רוחו לא נש�
ברה. לנגד עיניו עדיין עמדה מטרה אחת - לשמר 
את הגחלת היהודית. חרף הסיכון העצום, חבר לק�

בוצה קטנה של שומרי מצוות ששרדה בעיר, וביניהם 
חב"דניקים. בהיחבא, הם התכנסו לתפילות השבת 
ולסדרי פסח, לבריתות מילה ואפילו לבניית מקווה.

כל פעולה כזו היתה כרוכה בסכנה להיאסר מחדש 

על ידי הקומוניסטים, וסבי אכן נזהר אך לא נרתע. 
גולת הכותרת של פעילותו באותן שנים היתה מסירת 
שיעורי תלמוד לשני בניו של חסיד חב"ד, שריצה 

בעצמו עונש מאסר בסיביר באותה תקופה.
מדי בוקר היה סבא מקבל אותם בדירתו, כאשר 
כל ילד מגיע בזמן אחר ומכניסה אחרת של הבניין, 
כדי שהשלטונות לא יחשדו. שעה הם היו לומדים, 
על כוס תה ועוגיות. בפעם הראשונה שפגש אותם, 
לאחר ששב מסיביר, עיניו זלגו דמעות. "לא האמנתי 
שעוד אראה ילדים יהודים לומדים גמרא", אמר להם.
כארבע שנים נמשך השיעור הסודי, תוך כדי שחב�

ריו מקבלים טיפין�טיפין, אישורים לעזוב את בריה"מ 
ולעלות לישראל. גם סבי וסבתי התחננו לעלות. 
בשנות השואה הם התנתקו מאבי, בנם היחיד, בהיותו 
בן 6, ומאז לא ראו אותו. שש שנים הסובייטים עמדו 
בסירובם, עד שהעניקו לסבי ולסבתי את היתר הע�

לייה. האיחוד המרגש בארץ התרחש רק בשלהי 1961, 
כשאבי כבר בן 23.

שבועות ספורים לאחר ששוחרר והתאחד עם בנו 
בארץ, יצא סבי לניו יורק, שם נועד עם הרבי ביחי�

דות למשך שעות ארוכות - מעמד שלא רבים זכו לו. 
רק לאחרונה נודע לנו דבר הפגישה. אנחנו מניחים 
שסבי סיפר לרבי על רשתות הקשר הסודיות שהפ�
עילו היהודים שחיו תחת המגף הסובייטי ומן הסתם 
תיאר לו גם את חיי היום�יום בבריה"מ (סבי ניבא 
את נפילתה שנים רבות לפני הנשיא רונלד רייגן).

מי שסיפר לנו על הפגישה בין השניים הוא בנצי 
וישצקי, תושב כפר חב"ד. אותו בנצי, מתברר, היה אי 
אז בשנות ה�50 בין משתתפי השיעור הסודי שקיים 
סבא בצ'רנוביץ. גם את אחיו, מיכאל, פגשנו אחי 

ואני רק לאחרונה, וכך נסגר המעגל. √

מטביליסי וברלין, דרך שנחאי ובייג'ין, ועד 
אנטיגואה העתיקה - בכל כך הרבה מקומות 
בעולם כשאמרת יהדות, אמרת חב"ד  כל 

מטייל ישראלי מכיר את החסידים ששומרים על 
הגחלת, מחזירים אותך לרגע הביתה ועושים זאת 

בנועם, בחיוך, עם הרבה טקט ואהבה לזולת, 
  או בקיצור - עם הרבה חוכמה, בינה ודעת
אריאל כהנא חוזר אל הביקורים בבתי חב"ד 
ומספר כיצד סבו סגר מעגל, שהחל בשיעורי 

תורה סודיים בצ'רנוביץ אחרי השואה והסתיים 
בפגישה עם הרבי מליובאוויטש בניו יורק
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חנן גרינווד

קות לאחר סיום קריאת מגילת אסתר בבית ד
הכנסת ברודסקי שבעיר קייב, שלח לי הרב 
משה אסמן, הרב הראשי של אוקראינה, הודעת 
התנצלות. "לצערי היו רק מעט פליטים בבית 
הכנסת, כי אסרו על רובם לצאת בגלל חשש להפ�
גזות". נותרתי ללא מילים: תחת סכנת חיים מיידית 
קראו בקייב את מגילת אסתר, ושליח חב"ד, שמסכן 
את חייו פשוטו כמשמעו כבר יותר מחודש, התנצל 

כי לא היו מספיק אנשים.
לא בכדי הרב אסמן הוא אחד הגיבורים הגדולים 
של המלחמה הזו בכל הקשור ליהדות אוקראינה. שמו 
מוזכר במהדורות החדשות באופן תדיר, אבל הפעילות 
הזו לא החלה כעת. כבר ב�2014 יזם את הקמת כפר 
הפליטים אנטבקה, בסמוך לקייב, בלי שידע שמדובר 

בקדימון בלבד לקראת הדבר האמיתי.
עם תחילת המלחמה, החל הרב אסמן לאסוף פלי�
טים, יהודים ולא יהודים, אל הכפר אנטבקה, ומשם 
העבירם בעשרות אוטובוסים לעבר הגבולות. בעוד 
בני משפחתו יצאו מהמדינה, הוא התעקש להישאר. 
האיש גדול הממדים, בעל הזקן המרשים, הקים בעצמו 
יחידת חילוץ מיוחדת מטעם חב"ד, סיירת של ממש, 
שבמסגרתה נכנס לאזורי הקרבות והוציא משם תחת 
אש פליטים. במבצע נועז הכניס לתוך ערים מופגזות 
תרופות שהגיעו מישראל, והוציא קשישים שהיו בס�

כנת חיים. עד כה חילק הרב אסמן מוצרי מזון ותרופות 
בשווי של שני מיליון דולר. 

"מבחינתי זה חלק מהשליחות שלי", מספר הרב 
בשיחה מאוקראינה למוסף מיוחד זה, "הפכתי לסמל 
כי אני ברשתות, ומבחינתי יש מיליונים של אנשים 

שצריכים עזרה ואני מהדהד אותם. אנחנו מחלקים 
אלפי מנות ביום, לא רק ליהודים אלא גם לאוקראינים, 
לבתי חולים ולבתי יולדות, קונים תרופות לאנשים, 
עוזרים בכל מה שאפשר. יש עבודה בלי סוף. יש עוד 
הרבה יהודים שנותרו במדינה, ואנחנו מוציאים אותם 

באמבולנסים מערים מופגזות". 
"אני לא חושב על הסיכון", מבהיר הרב אסמן, "הייתי 
בישראל בכל המלחמות, ראיתי הכל. הייתי עם הטנקים 
של חב"ד תחת איום של קטיושות ומרגמות. נכון, כאן 
זו מלחמה קשה ופתאום האירועים בישראל מרגישים 
כמו צחוק. מבחינתי ביצוע השליחות שלי הוא ניצחון 
האור על החושך. אם אני אעזוב - אנשים ייפלו ברוחם. 
"הוצאנו את רוב היהודים, אבל יש עוד הרבה. קפטן 
צריך לעזוב אחרון. אני כל הזמן חש סכנה, אבל אין 
זמן לחשוב על זה. אני פותח כל הזמן את 'אגרות הקו�
דש' וכתובים שם דברי חיזוק ועידוד. התחושה כרגע 
כאן היא שזה קצת כמו מלחמת גוג ומגוג, ופוטין כבר 
מדבר על נשק כימי וגרעיני. זה לא פשוט, אבל בעזרת 

השם, המפולת של המן תהיה בקרוב". 
שליחי חב"ד התגלו במלוא עוצמתם במהלך שבועות 
המלחמה, ואף קודם לפלישה הרוסית. בעוד ההמונים 
מפקפקים בדיווחי המערב על המלחמה שבפתח, מיהרו 
הרבנים בערים השונות להצטייד בעשרות טונות של 
מזון, במזרנים ובכל ציוד אפשרי לקראת מצב חירום. 
עם הפלישה ב�24 בפברואר, החלו השליחים בפעילות 
אינטנסיבית במיוחד, מנהיגים את הקהילות, מרגיעים 

את האנשים ומסייעים להם.
מחוץ לגבולות המדינה פעלו החב"דניקים ללא 
לאות על מנת לעזור לרבבות שיצאו מאוקראינה. כך, 
במולדובה - תחת הנהגת הרב זושא אבלסקי - סייעו 
בימים הראשונים של המלחמה לאלפים רבים, סיפקו 

להם אוכל לשבת ומיטה חמה, אף שלא נערכו למבול 
העצום של הפליטים. כיום מפעילים אנשי חב"ד לא 
פחות מחמישה מחנות פליטים במולדובה כדי לסייע 

ליהודים שנמלטים מהתופת.

הרבי ידע מה המקום הנכון
החב"דניקים מזהים את עקבות הרבי בכל דבר שהם 
עושים, לא כל שכן במלחמה באוקראינה. לפני עשרות 
שנים, כשאוקראינה רק החלה להתאושש מהתמוטטות 
ברית המועצות והייתה מדינת עולם שלישי, החל הרבי 
לשלוח שליחים למדינה, מתוך ראיית העתיד. שליחים 

אלו הפכו כעת לגיבורים של המלחמה. 
"הגעתי לכאן לפני שנים רבות בשליחות של הרבי, 
וברור שגם היום זה הכל שליחות אחת", מספר הרב 
אסמן, "כעת אני רואה את הניסים של הקב"ה ויודע 
שהרבי שם אותי במקום הנכון. לעת הזו הגעתי למ�
לכות, כפי שנכתב במגילת אסתר. בית הכנסת שבו 
אנחנו פועלים נסגר על ידי הקומוניסטים ונפתח בו 
תיאטרון בובות. כשהגעתי לקייב נלחמתי כדי לפ�

תוח אותו מחדש. ב�2014 אנשים שאלו למה אני צריך 
להקים עיירה יהודית, והסברתי שזו השליחות שלי 

מהרבי". 
בדנייפרו, העיר הרביעית בגודלה באוקראינה, 
ממשיך רב העיר ושליח חב"ד, הרב שמואל קמינ�
צקי, לשדר תחושת עוצמה וביטחון גם בימים שבהם 
מתרחשת במדינה מלחמה עקובה מדם. "כדי להצליח 
בשליחות, ובעבודת ה' בכלל, השליח צריך להיות שמח 
ומלא באושר פנימי", הוא מסביר, "אם יחשוב שהוא 
עושה 'מסירות נפש' ועושה טובה לקב"ה – הוא לא 
יצליח. זה לא בריא ולא נכון בשבילו וגם לא ליהודים 
המושפעים ממנו. הם צריכים לראות שעבודת ה' והש�

"אלו הפעולות 
הקטנות 
שעושים על 
בסיס יומיומי 
שהופכות אותנו 
מ'אני ואתה' 
ל'אנחנו'"
 (מתורתו של הרבי)

הרב משה אסמן, רבה הראשי של אוקראינה, עוסק עם עוד שלוחי 
חב"ד רבים בדאגה לכל צורכי הפליטים באוקראינה, ולא חושב 
לרגע לנטוש, למרות הסכנה  "אני פותח את 'אגרות הקודש' 

וכתובים שם דברי חיזוק ועידוד, עבורי השליחות כאן היא ניצחון 
האור על החושך"  הרב שמואל קמינצקי, רבה הראשי של העיר 
דנייפרו, ממשיך לשדר ביטחון ועוצמה גם בימים אלו: "כדי להצליח 

בשליחות חייבים להיות שמחים ומלאים באושר פנימי"

אם אעזוב - 
אנשים 
ייפלו ברוחם

פליט בבית חב"ד בקישינב

היהדות חזרה לגדולתה.
 הרב שמואל קמינצקי
צילום: האלבום הפרטי
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ליחות הם הדבר הכי ממלא ומשמח". 
המהפך היהודי שעברה דנייפרו, לא מעט בזכותו 
פעילותו של הרב קמינצקי, הוא אולי סיפורה של 
יהדות אוקראינה כולה. מחיי פחד והסתרה תחת הש�
לטון הקומוניסטי, לחיי גאווה יהודית בראש חוצות. 
את הביטוי המובהק ביותר למהפך ניתן לראות במרכז 
העיר, שם עומד בית הכנסת המפואר "שושנת הזהב", 
אחד היפים באוקראינה, שנפתח עוד ב�1800. בתקופת 
השלטון הסובייטי הוא שימש כתיאטרון, אולם הוחזר 
לקהילה היהודית לאחר נפילת הגוש הסובייטי. למ�
עשה מדובר במרכז היהודי הגדול בעולם ומאות מת�

פללים בו מדי יום. 
פתיחתו המחודשת של בית הכנסת היא סגירת 
מעגל והחזרת הכבוד היהודי, ממקום שחולל בזמנו 
על ידי השלטונות וגרם לאנשי הקהילה להסתיר את 
יהדותם, עד לגאווה ולביטחון העצמי שמשדרים כיום 
יהודי העיר. "מה שלא יהיה", מבטיח הרב קמינצקי, 
גם בימים קשים אלו, "דנייפרו תמשיך להאיר. בעזרת 

ה', הנר המערבי שלה לא יכבה לעולם".

מפעילים קשרים עבור לחם
גם הכיבוש הרוסי של אזורים נרחבים לא מנע מרבני 
חב"ד להמשיך לפעול כמנהיגים של קהילתם. בעיר 
חרסון הכבושה פועל הרב יוסף יצחק וולף ללא לאות, 
מחלק מאות מנות אוכל לבני קהילתו, לעיתים תוך 
סיכון עצמו באופן מוחשי ומיידי. "ב�1993 הציעו לי 
לנסוע ללוס אנג'לס, וכל החברים של לחצו עלי להגיע 
לשם", הוא מספר, "שאלתי את הרבי וזכיתי שהוא סימן 
איקס על לוס אנג'לס וחץ לחרסון. הרבי כנראה הבין 
שאהיה האדם הנכון בזמן הנכון. הכשרון שלו לשלב 

כל אדם במשבצת שלו הוא מדהים. 

"אני בשליחות של הרבי כאן כבר 30 שנה, והת�
פקיד שלי הוא לעזור ליהודים. המצב ההומניטרי פה 
לא פשוט, ואני יוצא לכל האזור, נסיעה של 90 ק"מ 
מהעיר כדי להביא אוכל לאנשים, פשוטו כמשמעו. לא 
דמיינתי שאעשה את זה כשהגעתי לחרסון לראשונה. 
אין נהגים שמסכימים לצאת החוצה, מהעיר, כי הם 
מפחדים - ובצדק. לפני כמה שבועות יצאתי להביא 
תרופות, והרכב מהצד השני התעכב, כך שכשחזרתי 
זה היה בשעות העוצר. לא הייתי בטוח להיכן לפנות, 
ועצרתי לרגע כדי לבדוק. מתברר שהיה שם מארב 
רוסי סמוי, והם פתחו עלי באש. נשכבתי על הרצפה, 
ירו לי מעל הראש, ואז הסברתי מה קרה. זו ההתמודדות 
שיש לנו. לפני שבועיים השתמשתי בכל הקשרים שלי 
כדי לנסוע למאפיית לחם בעיר ולהעמיס את הרכב 

במאות אלפי כיכרות". 
הכיבוש הרוסי אמנם חדש בחרסון, אך הרב וולף 
מכיר אותו היטב באמצעות אחיו, הרב בנימין וולף, 
רב העיר סבסטופול שבחצי האי קרים, שסופח ב�2014 
לרוסיה. "הוא היה במצב שלי, וכעת הוא עוזר לי. אני 
משיג כאן את האוכל, והוא מארגן תרופות מצילות 
חיים מכיוון שלשנע אותן צריך אישורים מיוחדים, 
ולא פשוט לצאת החוצה כי הרי העיר במצור. למ�
עשה, הרוסים עוזרים לנו, דואגים לכל האישורים, 

שהכל ידפוק". 

"מתבייש בארץ מולדתי"
ישנם לא מעט חסידי חב"ד שנמצאים במלכוד מש�
מעותי בכל הנוגע ליחסים בין אוקראינה לבין רוסיה. 
לרבים מהשליחים באוקראינה יש קשרים ענפים עם 
שליחים אחרים שנמצאים ברוסיה, ולחלקם אף קרו�
בי משפחה מדרגה ראשונה. כך, מצאו את עצמם שני 

צעירים שאמורים היו להתחתן - משני צידי המתרס. 
מנחם מענדל סטמבלר, בנו של שליח הרבי בקמיאנסקה 
שבאוקראינה, אמור היה להינשא לריקל דייטש, בת 
שליח הרבי בסמרה שברוסיה. משפחת החתן, למרבה 
המזל, הצליחה לצאת מאוקראינה והחתונה התקיימה 

לבסוף בארה"ב. 
בכלל, יהודי רוסיה מצאו את עצמם במצב כמעט 
בלתי אפשרי, שבו הם דואגים לאחיהם במדינה הש�
כנה, אך נזהרים מאוד מהבעת עמדה פוליטית. שעות 
ספורות לאחר שהפלישה הרוסית לאוקראינה החלה, 
פרסם הרב ברל לזר, הרב של רוסיה, שנחשב מקורב 
לנשיא ולדימיר פוטין, מכתב שבו קרא לשלום בין 

העמים, ולתפילות שימנעו שפיכות דמים. 
ימים ספורים לאחר תחילת הלחימה, שב הרב לזר 
וקרא לשלום, תוך שהוא מציע את עצמו כמתווך בין 
הצדדים. "בכל יום מגיע מידע משותפינו הרבנים 
באוקראינה על מה שקורה, ואנחנו מרגישים את הכאב 
של אחינו - כל אזרחי אוקראינה, לא משנה לאיזו 
אמונה הם שייכים", כתב, "אני מעודד את כולם לה�
תפלל על השלום, אבל זה לא מספיק. כעת ה' מצפה 
מאיתנו שכל מאמין יעשה כל שביכולתו כדי להציל 
חיי אדם. אני עצמי מוכן לכל תיווך, ומוכן לעשות 
כל שביכולתי, ואפילו יותר, רק כדי שהרובים ישתקו. 
עכשיו זה הזמן לפעולה משותפת. לכן אני פונה לכל 
המנהיגים הדתיים - באוקראינה, ברוסיה, באירופה 

וביבשות אחרות - בקריאה להתאחד לשלום".
בינתיים, הרב אסמן, יליד רוסיה בעצמו, מסרב 
להיות פוליטיקלי קורקט ואומר כי הוא חש נבגד 
כתוצאה ממעשיה של רוסיה. "אני נולדתי שם, ואני 
מתבייש. מה שהצבא עושה זה פשעי מלחמה. אחר 
כך יש לאנשים ברוסיה חוצפה לדבר על ישראל". √

הרב לזר (בתמונה): 
"אני מוכן לעשות כל 

שביכולתי רק כדי 
שהרובים ישתקו. 

עכשיו זה הזמן 
לפעולה משותפת. 

לכן אני פונה לכל 
המנהיגים הדתיים - 

באוקראינה, ברוסיה, 
באירופה וביבשות 
אחרות - בקריאה 
להתאחד לשלום"

"לא חושב על הסיכון. הייתי 
בישראל בכל המלחמות". 
הרב אסמן
צילום: ישראל דהן

הרב אסמן: "אני 
ברשתות, ומבחינתי 

יש מיליונים של 
אנשים שצריכים 

עזרה ואני מהדהד 
אותם. אנחנו מחלקים 

אלפי מנות ביום, 
לא רק ליהודים 

אלא גם לאוקראינים. 
אנחנו מוציאים 

יהודים באמבולנסים 
מערים מופגזות"
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חד האתגרים המשמעותיים שהציב הרבי א
מליובאוויטש לו ולחסידיו הוא חינוך ילדי 
ישראל. ככל שחלפו השנים מאז עלה לנ�
שיאות חב"ד בתחילת שנות ה�50, ראה 
הרבי איך המודרנה והחידושים הטכנולוגיים מע�
רימים קשיים על חינוך הילדים ברוח ישראל�סבא, 
במיוחד במדינות רווחה כמו ארה"ב ומדינות המערב, 
ובשל כך, במהלך חגי תשרי של שנת תשמ"א (סוף 
1980), הודיע על הקמת ארגון נוער חדש - "צבאות 

השם" שמו. 
לא היה זה רק שם בעלמא. ארגון הנוער החדש פעל 
במונחים ובשפה המתאימים לצבא. החניכים הם חיילים, 
החדשים שבהם נקראים טוראים, ועל מנת לעלות בד�
רגות יש צורך למלא משימות ולעמוד בהן בהצלחה. 
המדריכים הם מפקדים, הצייתנות - או "קבלת העול" 
כפי שהיא מכונה פה - היא חלק מהמשחק, אבל הכל 
נעשה, כמובן, ברוח טובה, כראוי לתנועת נוער שא�

מורה למשוך ילדים להצטרף לשורותיה. 
"כיום יש בצבאות השם מאות אלפי חיילים, קרוב 
ל�50 אלף מהם כאן בארץ", אומר מנכ"ל הארגון בי�
שראל, הרב לוי יצחק נחשון, "החניכים מגיעים פע�

מיים בשבוע לאחד הסניפים הממוקמים בכ�170 ערים 
ויישובים, ומשתתפים בפעילויות חווייתיות שמחדירות 

בהם את אהבת השם ואהבת המצוות".
נחשון מספר כי "הרבי דיבר על הרעיון במהלך 
שיחה, וכשהרבי מדבר, כל החסידים רואים בכך קריאה 
לפעולה. ואז השטח נרתם. בארץ זה התחיל על ידי 
רשת החינוך של חב"ד, עמותת אוהלי יוסף יצחק, ועל 

ידי ארגון ניידות חב"ד - טנקי המצוות, שבראשו עומד 
אבי, הרב דוד נחשון. בשלב מסוים הבינו ברשת אוהלי 
יוסף יצחק שעדיף שהעניין ירוכז בידי מי שמפעיל 
חינוך לא פורמלי, ופנו לארגון ניידות חב"ד שיקבל 
על עצמו את ניהול ארגון הנוער החדש. מאז ועד היום 
פועל ארגון צבאות השם כארגון נוער, המוכר גם במ�

שרד החינוך כחלק ממועצת ארגוני הנוער".

מטוראים לאלופים
הפעילות מתקיימת בסניפים בכל רחבי הארץ, נוסף 
על ימים ארציים מיוחדים, שבתות, קייטנות ומחנות 
קיץ. השיח בסניפים הוא שיח צבאי, אם כי כמובן ידי�
דותי לילדים. הם מגיעים לפעילות בסניפים במדים 
התפורים למידותיהם וכדי לעלות בדרגה, כאמור, 
יש צורך במילוי משימות. במשימת כיבוד ההורים, 
למשל, נדרשים החיילים להציע עזרה לאמא ביום 
שישי במהלך ההכנות לשבת. לפני החגים המשימות 
בדרך כלל כוללות את המצוות המיוחדות לאותו חג. 
לפני פורים על הילדים היה לארגן שמחה וריקודים 
בבית להורים ולאחים. בפסח יידרשו החיילים לדווח 
שאכלו מצה בליל הסדר והקפידו על אמירת ההגדה. 
החיילים מתחילים את כניסתם לארגון בדרגת טו�
ראי, ויכולים לעלות עד דרגת אלוף, אירוע המתרחש 
בדרך כלל סביב כיתה ח', כשהנער מגיע פחות או יותר 
לגיל בר�מצווה. כל זאת, כמובן, אם יעמוד במשימות 

וידווח עליהן כנדרש. 
הרבי ייחס לחברות בצבאות השם גם דחיפה רוחנית 
חזקה, ולכן ביקש לרשום את הילדים לארגון כבר מייד 

אחרי הלידה, אף על פי שיעברו עוד כמה שנים עד 
שאותו רך נולד באמת יגיע בעצמו לפעילות בסני�
פים. היו אפילו מקרים שבהם כאשר הגיעו לרבי עם 
בקשה לברכה לרפואה עבור ילד שלקה במחלה קשה, 
הורה הרבי להעלות אותו בדרגה כדי לסייע ברפואתו. 
מאז הקים הרבי את הארגון, הלכו אתגרי החינוך 
ונעשו מורכבים יותר מפני שכידוע, הילדים היום 
בקושי מוכנים לצאת מהבית ומעדיפים לצפות בט�
לוויזיה ובמחשב. "אנחנו במסגרת לא פורמלית, ולכן 
יותר קל לנו לפעול עם הילדים", אומר יוסי בן ציון, 
מנהל אגף הסניפים בתנועה, "הילדים רוצים ללכת 
לפעילות אצלנו, היא מושכת אותם. חוץ מזה, אם הט�

כנולוגיה מאתגרת, אנחנו רותמים אותה לטובתנו. רק 
לאחרונה הקמנו אתר חדש שמאפשר לחיילים למלא 
את המשימות ולדווח עליהן בקלות, זאת מלבד ערוץ 
תוכן עשיר של סרטים ומשחקים, כמובן כולם ברוח 
החינוכית המתאימה, שהילדים חושבים שהם מרתקים". 

מאבק בנתיב הנכון
זמן קצר לאחר הקמת הארגון, במקביל בארה"ב, 
בישראל ולמעשה כמעט בכל המדינות שבהן פועלים 
שליחי חב"ד - התעוררה ביקורת, בעיקר בעולם הח�
רדי, על מה שראו כשימוש יתר בשפה צבאית, שלא 
היתה מקובלת כלל בחוגים אלה. כדי לסתור את טע�
נותיהם ולהצביע על מטרות הארגון ועל הצלחותיו, 
כתב הרבי מכתב באנגלית, המסביר בפירוט את מה 
שראה לנגד עיניו כשהחליט להקים את צבאות השם. 
עד היום משמש המכתב הזה מסמך היסוד לכל סניפי 

כמענה למודרניזציה בחברה המערבית, הקים הרבי לפני 42 שנה את ארגון הנוער 
"צבאות השם"  השלוחה הישראלית מונה כיום כ�50 אלף צעירים - "חיילים" בעגה 

החב"דניקית  הרב לוי יצחק נחשון: "הרבי קבע כי כדי להביא את הגאולה צריך 
להרבות באהבת ישראל, ואכן חלק ניכר מהתכנים שלנו עוסק בעזרה ובכיבוד הזולת"

מתי טוכפלד
צילום: מענדי קורנט

"משימתנו על 
כדור הארץ היא 
לזהות את הריק 
בתוכנו ומחוץ 
לנו - ולמלא 
אותו" 
(מתורתו של הרבי)

הרבי עם ילדי 
"צבאות השם"

הנשק 
המסתורי -  
שמירת 
המצוות
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יוסי בן ציון: 
"אם הטכנולוגיה 
מאתגרת, אנחנו 

רותמים אותה 
לטובתנו. רק 

לאחרונה הקמנו 
בארגון אתר חדש 

שמאפשר לחיילים 
למלא משימות, 
לצד ערוץ תוכן 

עשיר"

לוי יצחק נחשון: 
"הרבי דיבר על 

הרעיון, וכשהרבי 
מדבר, זו קריאה 

לפעולה והשטח 
נרתם. ארגון ניידות 

חב"ד קיבל על עצמו 
את הניהול, ומאז 

פועל 'צבאות השם' 
כחלק ממועצת 

ארגוני הנוער" 

צבאות השם בארץ ובעולם, ולמאות אלפי החניכים 
והמדריכים שחברים בו כיום. 

"ארגון 'צבאות השם' משמש לקירוב ילדי ישראל 
לתורה ולמצוות, ולכן מיותר לציין שיסודו נעשה 
מתוך שיקול דעת רציני ביותר", כתב הרבי, "'צבאות 
השם' איננו 'מונח' מחודש; הוא מוזכר בתורה בקשר 
לגאולת ישראל ממצרים. ברור שהמונח לא נאמר 
בקשר למלחמה גופנית. הכוונה היא ש'צבאות' אלה, 
שהיו משועבדים לפני כן לפרעה, השתחררו ונהפכו 
להיות 'צבאות השם', שיוכלו לעבוד את השם ואותו 
בלבד. התורה אינה מהללת את המושג של 'מאבק', 
'עריכת מלחמה' וכדומה. להפך, 'דרכיה דרכי נועם וכל 
נתיבותיה שלום', וכדברי חז"ל שהתורה ניתנה 'לע�
שות שלום בעולם', 'שלום' הוא 'כלי מחזיק ברכה'...". 
הרבי המשיך וכתב כי "כשנוסד הארגון 'צבאות 
השם' נזהרתי מאוד משימוש בביטויים ובמונחים 
צבאיים, רק מונחים המתאימים לרוח התורה. מונח 
כמו 'ריגול' - לא השתמשנו בו. השאלה היא: היות 
שהלשון 'צבאות השם' נדמה לאחרים כמושג המדגיש 
רוח של לוחמה ומאבק - מדוע היו טעמים שהכריעו 
את החששות הללו? האם לא היו יכולים להשיג אותה 
מטרה בדרכים אחרות? דבר זה מביא אותנו לנקודת 
הבעיה - שבבית הספר, ומוראה של מלכות ברחוב, מה 
שנותר הוא רק הפחד מן העונש, וגם פחד זה הוקטן 
בשנים האחרונות. ילדים אמריקנים מתחנכים ברוח 
החופש והעצמאות. הדבר הביא להרגשה של ביטחון 
עצמי וביטחון בחוכמה העצמית, עד שהרוצה 'לשחות 
נגד הזרם' חושב שהוא יכול להערים על המשטרה, על 

המערכת המשפטית, וכדומה.
"יש לתקן את שורש הבעיה - שהוא החיסרון ב'קבלת 
עול'. חשבתי זמן רב, מתוך מאמץ רב כיצד למצוא 
דרך להשפיע על ילדי אמריקה להתרגל לרעיון של 
התבטלות לפני מי שיש לו סמכות, בניגוד לרוח הר�

ווחת בבתי הספר, ברחוב, ואפילו בבית, ששם ההורים, 
שאינם רוצים להתעסק עם הילדים, ויתרו על סמכותם 
והניחו את עבודת חינוך הילדים לידי אחרים. הגעתי 
למסקנה שהדרך היחידה להחליף את מהלך המחשבה 
הזה היא על ידי מערכת של משמעת ומילוי פקודות 
שהם רגילים לה. ומערכת כזאת שהילדים עצמם ימצאו 
אותה קרובה לרוחם. משום כך נוצרה תוכנית 'צבאות 
השם', שהתברכה מייד בהצלחה מרובה בהשפעה על 
ילדים שיעסקו בדברים מועילים, ושישפיעו על יל�
דים אחרים לחקות אותם (בהתאם לפתגם 'ואהבת 
לרעך כמוך'), באופן החדור ברוח האהבה וקבלת עול 
בפני המפקד העליון של צבאות השם - השם אלוקי 

הצבאות".
במסגרת דבריו גם הסביר הרבי כי "זוהי גם הדרך 
לחנך ילדים שנולדו עם נטייה נפשית ללוחמה ולמא�

בקים, לכוון נטייה זו לאפיק הנכון. דבר זה מביא אותנו 
לנקודה נוספת. למרות שהמושג 'שלום' חשוב ביותר 
בתורה, בכל זאת נברא העולם באופן שיש בו תמיד 
מלחמה פנימית עם היצר הרע. בזוהר מובא שהמילה 
'לחם' נובעת מאותו השורש של 'מלחמה', ושזה רומז 
למלחמה התמידית שבנפשו של אדם, אם יהיה זולל 
וסובא כבהמה או באופן נעלה יותר - שהגוף יהיה 
בריא ויוכל לעבוד את השם. זוהי המלחמה היחידה 

שצריכים ילדי 'צבאות השם' לנהל. 
"ה'נשק המסתורי' היחידי הוא שמירת שבת ושאר 
כל המצוות, שהם, ה'סוד' של התוקף היהודי במשך 
כל הדורות. ההצלחה של ארגון 'צבאות השם', בכל 
מקום שבו נוסד - ארה"ב, קנדה, ארץ ישראל, ומקו�
מות רבים בעולם כולו - ללא שום תוצאות שליליות, 
אכן הוכיחה את עצמה, ולכן ברור אצלנו שזו הדרך 
הנכונה. אני רק יכול לקוות שגם חוגים אחרים, מחוץ 

לליובאוויטש, ינהיגו זאת. 
"אני מקווה שהשורות האמורות לא רק שיבטלו את 

החששות שכבודו (כותב הביקורת על הארגון, מ"ת) 
מעלה, אלא יכניסו את כבודו בין המחנכים הידועים 
הרבים והמנהיגים הרוחניים שהמליצו על התוכנית 
של 'צבאות השם' בתור האמצעי המתאים להגיע אל 

המטרה בהצלחה".
חלק מהסניפים של צבאות השם פועלים במקומות 
לא דתיים, לאוכלוסייה המעוניינת בחיזוק המסו�
רת היהודית אצל ילדים שלא מקבלים מספיק ממנה 
בחינוך הממלכתי הפורמלי. סניפים כאלה פועלים גם 
במושבים באמצעות טנקי המצוות, המגיעים לנקודות 
קבועות מדי שבוע ומקיימים פעילות עם האוכלוסייה 
הלא דתית. "יש לנו חוברות מיוחדות עבור קהל לא 
דתי, והביקוש הוא גדול והולך וגדל", אומר בן ציון, 
"אנחנו מתאימים את התכנים שלנו לקהל זה, שהוא 
שונה מהתכנים שמקבלים ילדים חרדים, וכך גם את 
המשימות השבועיות. יש צמא גדול לתכנים הללו, 
ואנחנו משתדלים לספק אותם לכל מי שמעוניין בכך". 
הסיבה לכך שהדרגה של החיילים מסתיימת בדרגת 
אלוף, כשכמובן הרב�אלוף הוא הרבי עצמו, הרמטכ"ל 
והמחולל של כל הארגון - היא שהמפקד העליון, כך 
הסביר הרבי, הוא הקדוש ברוך הוא, שעשיית רצונו 

היא המטרה. 
ויש גם מטרת על: המשימה העיקרית שאליה חותרים 
החיילים, המפקדים והרמטכ"ל עצמו. "אנחנו רוצים 
משיח עכשיו", זוהי סיסמת הארגון המופיעה גם בלוגו 
הרשמי שלו. "הרבי קבע כי כדי להביא את הגאולה 
צריך להרבות באהבת ישראל, ואכן חלק גדול מאוד 
מהתכנים בסניפים עוסק בעזרה ובכיבוד הזולת", אומר 
הרב נחשון. בן ציון מוסיף כי "צבא נלחם באויב, וגם 
כאן הרבי סימן אויב: היצר הרע. הוא שמנסה כל הזמן 
לפתות אותנו ולהכשיל אותנו. באמצעות המשימות 
והדרגות החיילים מפתחים חסינות מפניו, וההשפעה 

השלילית של הפיתויים והמכשולים - יורדת". √  
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"השליחות של 
הילדים זו גאווה 

גדולה עבורנו"

ספטמבר 2000 קיבלו בצלאל ורוחל'ה קופצ'יק ב
החלטה מרחיקת לכת ויצאו להקים את בית 
חב"ד בפונה שבהודו, עם שבעה מילדיהם. 
שניהם גדלו כחב"דניקים, עסקו בחינוך, והיה 
ברור להם שבבוא העת ייצאו לשליחות של הרבי 
מליובאוויטש. במהלך הזמן שעבר מאז, הלכו הילדים 
של בני הזוג קופצ'יק בדרכי הוריהם עם משפחותיהם 
הצעירות וגם הם מנהלים כיום בתי חב"ד ביעדים 
שונים ומיוחדים ברחבי העולם, בעוד אחים אחרים 

עוסקים בשליחות חינוכית חשובה.
"הרבי ביקש לפתוח בתי חב"ד בכל מקום. גרנו 
בצפת ופתחנו בית חב"ד בראש פינה כי חיפשתי 
מקום שיהיה קרוב", מספר בצלאל בן ה�65 בשיחה 
מיוחדת מהודו, "בעקבות כתבה ששודרה בטלוויזיה 
על פונה שבהודו החלטתי שנפתח שם בית חב"ד. 
החלטנו לנסוע כל המשפחה יחד. זה היה נשמע מופ�

רע לגמרי, נסענו עם שבעה ילדים קטנים, כשאנחנו 
לא יודעים אם יש שם אוכל כשר או טיפול רפואי. 

הגענו לארץ לא זרועה". 

פונה, הודו
חלק מהפאזל הגדול

הילדים היו שותפים מלאים לשליחות המשפח�
תית כבר בגיל צעיר, ותפקידם היה לקבל את כל 
מי שנכנס לבית חב"ד בפונה בסבר פנים יפות וגם 
לדאוג לכל אחד לצלחת לקראת הארוחה. "הם אמרו 
פסוקים מהתנ"ך, והקהל שהגיע חזר אחריהם. אנשים 
התחברו לזה. היו אנשים שנשארו לתקופות ארוכות 
והשתדלנו לחבר אותם, גם אם הם היו במהלך טיול 

לגורו באשרם", נזכר בצלאל.
"הילדים היו נוטלים ידיים לאנשים לפני סעודת 
שבת וגם היו נוסעים לרפת להביא חלב ישראל, 
שנחלב בפני יהודי. לכל אחד היה תפקיד. הם היו 

מתורגלים בהכנסת אורחים וגדלו לשליחות מינ�
קותם. אשתי ואני היינו מלמדים אותם בבית, ועם 
השנים, כל ילד שהגיע לבר מצווה עזב אותנו ליש�

ראל ולמד בישיבה". 
במהלך שנות השליחות הארוכות בפונה התמידו 
בצלאל ורחל (כיום הורים ל�11) לסייע למטיילים 
רבים, גם במקרים מורכבים. "יום אחד נכנס אדם 
לבית חב"ד בהיסוס", מספר בצלאל, "אחרי שעזב 
התברר לנו שהוא נעצר בשדה התעופה אחרי שמ�
צאו בתיק שלו קליע של רובה. האשימו אותו בה�
חזקת נשק בלתי חוקית, שהעונש על העבירה הזו 
הוא שנה בכלא. נסענו מייד לשדה התעופה, הבאנו 
לו אוכל והצלחנו בחסדי שמיים לשחררו למעצר 
בית, שאותו עשה בבית חב"ד. הוא היה אצלנו שלו�
שה חודשים ואמר לנו שאלמלא בית חב"ד, לא היה 
מסתדר. אחרי הרבה ביורוקרטיה הודית הוא חזר 
לארץ ואמר לי שהוא שליח של הרבי ומספר לכולם 

את הסיפור על פונה.
"לפני חודשיים עזרנו למשפחה לעלות לארץ. כל 

הזמן יש לנו פרויקט כלשהו. במהלך הקורונה היו 
יהודים ששלחנו להם אוכל הביתה כי הם פחדו לצאת 
משום שהמגיפה השתוללה. אני מרגיש שקיבלנו יותר 
מאשר נתנו לאחרים. הכי חשוב זה להכין את העולם 
לקראת המשיח. אנחנו חלק מהפאזל הגדול. קיבלנו 
על עצמנו שליחות לא פשוטה. ברוך השם, הילדים 

שלנו ממשיכים בשליחות. זו גאווה גדולה עבורנו".

לה פאס, בוליביה
שגרירים בפועל של מדינת ישראל

ה"רשת" של משפחת קופצ'יק הגיעה עד לדרום 
אמריקה. איציק בן ה�37, נשוי לחיה ואב לשמו�
נה, נמצא עם משפחתו בעשר וחצי השנים האחרו�
נות בשליחות בבית חב"ד בלה פאס, בירת בוליביה. 
"הגענו לעיר הבירה הגבוהה ביותר בעולם, בגובה 
של 4,000 מטר, כדי להחליף משפחה שהיתה צריכה 
לעזוב מסיבה רפואית", מספר איציק בשיחה מעבר 
לים, "החמצן כאן דליל, וכשחוזרים לארץ לוקח לגוף 
כמה ימים להסתגל. בוליביה היא אחת המדינות 
היחידות שקיבלו יהודים במהלך השואה, ויש כאן 

קהילה יהודית קטנה. 
"אני משמש הרב שלהם ודואג להם בכל מה שצריך, 
בגשמיות וברוחניות - תפעול בית הכנסת, כל מה 
שקשור לחגים וגם סידורי בית העלמין של הקהילה 
היהודית. אנחנו משלבים גם פעילות למטיילים. היו 
לנו בעבר כמויות גדולות של מטיילים, אבל בגלל 
הקורונה מספרם בבוליביה פחת באופן משמעותי".
בית חב"ד שבבוליביה משמש הקשר של המ�
טיילים עם מדינת ישראל, בכל שלב בטיול. "אין 
פה נציגים של ישראל", אומר איציק, "לבוליביה 
אין קשרים דיפלומטיים עם המדינה אחרי שגירשו 
את השגריר וניתקו את הקשרים. אז בכל מקרה 

שיש, אנחנו משמשים נציגים.

בצלאל קופצ'יק יצא לפני 22 שנה עם אשתו ושבעה מילדיו לפונה שבהודו, שם פתחו את בית 
חב"ד  במהלך השנים שלחה המשפחה זרועות אל מעבר לים, וכיום מנהלים שלושה מילדיו בתים 

בבוליביה, בטנזניה ובית נוסף בהודו  "הילדים האלה גודלו להיות שליחים מינקותם", אומר בצלאל, 
"כשהיו קטנים הם אמרו פסוקים מהתנ"ך, והקהל שהגיע אלינו חזר אחריהם והתחבר"

יורי ילון
צילומים: באדיבות המשפחה

"העבר בהשגחה 
פרטית - 
העתיד בבחירה 
חופשית"  
(מתורתו של הרבי)

פגישתו של בצלאל עם הרבי מליובאוויטש 
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"היתה מטיילת ישראלית שסבלה מזיהום ברגל. 
חילצו אותה לבית חולים ממשלתי בבוליביה, והקשר 
איתה נותק. המשפחה יצרה איתי קשר, והתברר שהחל 
להתפתח נמק ברגל שלה והיא לא טופלה. מייד הוצאנו 
אותה משם והבאנו אותה לקליניקה של נשיא הקהילה 
היהודית, ד"ר ריקרדו אודלר, שטיפל בה והציל את 

הרגל שלה מכריתה. 
"היו פה כמה אירועים מפחידים וגם היתה מהפכה 
שלטונית. היה מקרה שבו היינו צריכים לאשפז באופן 
דחוף ילד, והתברר לנו שאין נהג אמבולנס בימי ראשון. 
בסוף מצאנו, בהתייעצות עם רופא יהודי, קליניקה 
שהיתה קרובה אלינו. אנחנו בשליחות של הרבי. יש 
קטעים שהם לא נעימים, אבל אנחנו עושים את מה 
שאנחנו צריכים לעשות. חשוב לנו להזכיר ליהודי 

את היהדות שלו בכל מקום בעולם". 
במהלך השיחה מתאר איציק סיפור מיוחד על יהודי 
בן 93, שעלה לבית חב"ד אף שמדובר בקומה רבי�
עית, והניח תפילין לראשונה מאז בר המצווה. "זה 
היה מרגש מאוד עבורו", נזכר איציק, "הוא הזמין 
אותי אליו ליום ההולדת ה�100 שלו. אני רואה פה 
את האחדות של עם ישראל אצל הקהילה המקומית, 
שעוזרת למטיילים ישראלים בלי חשבון. הילדים 
שלנו מארחים את האנשים שמגיעים וגם עוזרים 
לחלק בכל שבוע חלות ונרות שבת לכל הקהילה". 

ארושה, טנזניה
המקום ליכד את המשפחה

ומדרום אמריקה לנקודה הבאה על מפת העולם של 
משפחת קופצ'יק - אפריקה. משיח בן ה�29 ורעייתו 
יחל בת ה�24 עם שני ילדיהם הקטנים, פתחו לפני 
שבעה חודשים את בית חב"ד בעיר ארושה שבט�
נזניה. "זה המקום הכי מתויר באפריקה", מספרת 
יחל, "יש פה תנועה גדולה של מטיילים, שמגיעים 

לטפס על הר הקילימנג'רו וגם לעשות את הסרנגטי, 
אחד הספארים הכי גדולים. זכינו לחגוג כאן את ראש 

השנה עם 70 איש". 
משיח מסביר את הבחירה ביעד הלא שגרתי: "הכיוון 
הטבעי היה הודו, אבל אז הגיעה הקורונה וחיפשנו 
מקום אחר. חבר שלי, שליח בזנזיבר, הציע שנפתח 
בית חב"ד בארושה. לא ידענו מה יש פה ונסענו בחגי 

תשרי לבדוק את המקום". 
לאחר שהתמקמו, התברר כי כמה פרטים חשובים 
ובסיסיים בכל זאת נותרו מאחור, וכך בחנוכה האחרון 
חיפשו בני הזוג חנוכייה ומצאו פתרון יצירתי. "נסעתי 
לרתך שעובד פה כדי להסביר לו איך נראית חנוכייה 
ומה אני רוצה שיכין", מספרת יחל, "הוא דיבר רק 
סווהילית. הראיתי לו תמונות, והוא שרטט את הח�
נוכייה על החול. לא היה לי מושג מה יהיה עם זה, 
אבל בסוף הוא הגיע עם החנוכייה המיוחדת שיצר". 
משיח מתאר אחד מהמקרים הייחודיים שבהם טי�
פלו אנשי בית חב"ד: "היתה מטיילת אחת שהגיעה 
עם קבוצה, אבל משום שלא קיבלה תשובה לבדיקת 
קורונה היא נשארה כאן לבד. היא היתה מודאגת, 
והזמנו אותה לישון אצלנו. יש גם מטיילים שנתקעו 

בלי הוסטלים באמצע הלילה". 
אתגר מרכזי עבור הזוג הצעיר הוא גידול ילדיהם 
באפריקה. "יש לנו שני ילדים קטנים, וצריך לספק 
להם מסגרת דתית וחברה", אומרת יחל, "יש לבן 
שלנו גן וירטואלי, ואנחנו גם לוקחים אותו למקום 
אחר שיש בו גן שעשועים. יש לנו הרבה חוויות מש�

מעותיות, וזה ליכד אותנו כמשפחה כי אנחנו יחד כל 
הזמן. כל שבת עם אורחים היא חוויה מעצימה ומש�
מחת. בחנוכה כל אחד סיפר על הנס שלו, ואז רואים 
שלכל יהודי יש האמונה הפנימית שלו. חשוב לנו 
להפיץ אור בעולם ומעשים טובים, בלי קשר לסגנון 
של האנשים שמגיעים אלינו". משיח ממשיך באותו 

קו: "כל יהודי הוא כמו יהלום, ולכן אנחנו מגיעים 
גם ליהודי אפריקה. היחיד הוא עולם שלם". 

דלהי, הודו 
בית של חיבורים מיוחדים

את הסיבוב העולמי של משפחת קופצ'יק אנחנו 
מסיימים בביקור נוסף בהודו, הפעם בדרום דלהי, 
שם מנהלים את בית חב"ד כבר 13 שנים שניאור בן 

ה�38, רעייתו שרה ושמונת ילדיהם. 
"רוב הפעילות שלנו היא עם ישראלים ויהודים שג�
רים פה בדלהי לתקופות ממושכות", מספר שניאור, 
"אנחנו הבית היהודי שלהם - החל מבשר כשר ועד חינוך 
יהודי עם הרבה פעילויות סביב הילדים היהודים בעיר. 

אנחנו משתדלים להעניק לכולם אווירה של חגים". 
על כך שגם הוריו נמצאים בהודו, במקום שבו החלה 
השליחות המשפחתית, אומר שניאור: "אנחנו חווינו 
בעצמנו את היציאה לשליחות עם כל הקשיים הנל�
ווים. ההורים שלי יצאו לשליחות עם שבעה ילדים, 
ואנחנו, האחים הגדולים, נשארנו בארץ. כיום אנחנו 
מפעילים את בית חב"ד שלנו שיש בו ייחודיות, כי 
זה לא בית חב"ד של מטיילים וגם לא של קהילה 
קבועה. מדי כמה שנים הקהילה שלנו מתחלפת. יש 
שילוב של מטיילים עם קהילה, ויש לנו קשר חם ול�
בבי איתם. יש פה חיבורים מיוחדים. אנחנו הנקודה 
היהודית לכל יהודי שגר פה. השליחות שלנו היא 

רוחנית עד ביאת המשיח".
בני משפחת קופצ'יק עוסקים גם בשליחות חינו�
כית פה בישראל: הבן חיליק מנהל בית ספר חב"ד 
בבית שמש, הבת יהודית מחנכת בתיכון בצפת, ובעלה 
שלום מנהל חינוכי בישיבה לנוער. בן נוסף, מענדי, 
מנהל פנימייה של נוער בסיכון בצפת, שלומי מנהל 
בית חב"ד בחיפה, ואביחי מחנך ורב בישיבה גבוהה 

בצפת. √

יחל, טנזניה: 
"נסעתי לרתך 

מקומי להסביר לו 
איך נראית חנוכייה 

ומה אני רוצה 
שיעשה. הראיתי 

לו תמונות, 
והוא שרטט 

על החול. בסוף 
הוא הגיע אלינו 

עם החנוכייה 
המיוחדת שיצר"

איציק, בוליביה: 
"הגיע לכאן יהודי 

בן 93 וביקש להניח 
תפילין, לראשונה 

מאז בר המצווה. זה 
היה מרגש מאוד 
עבורו. הוא הזמין 

אותי אליו ליום 
ההולדת ה�100 

שלו. אני רואה פה 
את האחדות של 

עם ישראל"

איציק קופצ'יק
 וילדיו, בלה פאס

בצלאל קופצ'יק בפונה משיח קופצ'יק בהדלקת נרות בארושה משפחת קופצ'יק 
על פיל בדלהי
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