
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

של התאחדות החסידים
המהפכנים 

צוות השלוחים השותפים במהפכת המשפחה החסידית מדברים

 סיפורי ה"פלעדזש"
 נחשפים מכלי ראשון

מסמך מרגש ומטלטל

מה הוא ה"פלעדזש" 
 ואיך זה עובד? 

כל הפרטים

הראיון האחרון של ר' זושא:

"בזכות 'התאחדות' יש 
חסידים שאכפת להם מהרבי" 

בכל השנה הם מניעים את משפחת חסידי חב"ד בפעילות מגוונת 
– אבל נשארים הרחק מאור הזרקורים • לקראת תשפ"ג ומיזם 

העשירות השנתי הגדול, ה"פלעדזש", ב'התאחדות החסידים' פתחו 
בפנינו את הדלת ואפשרו להפנות את אור הזרקורים לאברכים 

שמחוללים מהפכת ענק בקרב אנ"ש 

ב"ה



מידי יום פוגשים רבבות חסידי חב"ד את הפעולות הברוכות של ארגון 'התאחדות 
החסידים לקבלת פני משיח', שמטרתו ללבות את אש החסידות ואת ההתקשרות 
לרבי וקיום הוראותיו ויצירת סביבה רוחנית וגשמית חמה וחסידית לכלל חסידי 

חב"ד.

מהפכת ההתוועדויות בכל קהילות אנ"ש – קטנות וגדולות. ימי עיון ארציים 
ומקומיים, אתגרים חסידיים לכל המשפחה, רשת שיעורים בספר "עניינו של משיח", 
נציג משפחת החסידים בהגרלה החודשית על נסיעה לרבי, תעמולה ועידוד לחיזוק 

והבערת אש ההתקשרות לרבי, עלונים וחוברות בקשר עם תאריכים חסידיים, מרכזי 
'מאושרים' להדרכה יעוץ וטיפול של המשפחה החסידית ברוח הגאולה ואפילו סיוע 
כלכלי בהיקפים אדירים למשפחות אנ"ש הסגורות לסיוע כספי בדרך של כבוד. בכל 

מקום בארה"ק שחסיד חב"ד נמצא, 'התאחדות החסידים' נמצאת כדי לתת זריקה של 
חיות והתקשרות חדורים בציפייה להתגלות הרבי מיד ממש.

מנכ"ל הארגון, המשפיע החסידי הרב שמעון-יהודה )שימעל'ה( פיזם מנצח על 
המערך האדיר הזה סביב השעון, לילות כימים כפשוטו. הוא הוגה, חושב, יוזם, שואף, 
דואג לביצוע ועוקב ומסייע עד לפרטים הכי קטנים ורבים מאנ"ש זוקפים לזכותו את 

ה"מים קרים על נפש עייפה" בנושא ההתקשרות, במסגרת פעילות הארגון.

אך 'התאחדות החסידים' אינו רק ארגון של איש אחד. 'התאחדות החסידים' היא 
ארגון ענק, שמלא במחלקות ובחסידים נמרצים, שאחראים על אין-ספור פעולות, 

גדולות כקטנות. אין ספור שלהבות שמתחברות יחד במטרה להצית בכולנו את אש 
ההתקשרות. בחוברת שלפניכם אנחנו מספקים לכם הצצה נדירה על כמה מחלקות 

שבחרנו, על קצה המזלג, מתוך מארג עצום. בחרנו לספק לכם מבט קטן על מאחורי 
הקלעים של זרועות הארגון.

•

רגע לפני השנה החדשה, זה הזמן להשקיע בחזרה; למעשה להרוויח עבור כולנו, 
במסגרת ה"פלעדזש" השנתי. "ההכנה לכל השנה", אומר הרבי בהתוועדות בחודש 

אלול ה'תשמ"ג, היא "לתת 'פלעדזש' היינו שמתחייב בכתב שמידי חודש ייתן... 
כשמחליט לתת סכום גדול לצדקה אפילו אם הסכום אינו לפי ערכו - פותח לו 

הקב"ה צינורות חדשים שיוכל לקיים הבטחתו בפועל ממש".

בדבריו אלה מבטיח הרבי למעשה, כי מי שיתחייב מראש על מתן צדקה באופן קבוע 
ובסכום קבוע במשך השנה הבעל"ט - יגדיל את הכנסותיו במהלך השנה הבאה באופן 

משמעות.

כשאנו נותנים ''פלעדזש'' ל'התאחדות' אנו תורמים למעשה לאין ספור פעילויות 
בעת ובעונה אחת: שיעורים והתוועדויות, חינוך וחיזוק שלום בית, הנחלת הרוח 

הליובאוויטשית לדורות הבאים, צדקה לנזקקים ועיסוק בלתי פוסק בענייני גאולה 
ומשיח. הכל – תחת קורת גג אחת. כשאתם נותנים "פלעזדש" ב'התאחדות' אתם 
"מתדלקים" את הפעילות האדירה בקרב אנ"ש ומסייעים לכל אלו ועוד להתקדם 

ולצמוח ולקלוט שלוחים נוספים למימוש פרויקטים חדשים שימשיכו לחולל מהפכה 
של ממש, עד הגאולה האמיתית והשלימה.

•

דלתות 'התאחדות החסידים' נפתחות לראשונה. אתם מוזמנים להביט פנימה.

יוצאים לדרך

 ערכי היסוד
של התאחדות

החסידים

אמונה 
והתנהגות עפ"י 

תורה ושו"ע

הנהגה בין 
החסידים כבני 

משפחה

הכרה בצרכי 
הזולת, 

בגשמיות 
וברוחניות

נאמנות לרבי 
והתקשרות 
אליו בכל נימי 

הנפש
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ארגון "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח" 
הוקם בשנת תשס"ד בהנחיית יו"ר אגו"ח הרב 

שלמה מיידנצ'יק ע"ה ובשיתוף חברי הנהלת אגו"ח 
ובפרט המשפיע הרב זושא פויזנר ע"ה, במטרה 

ליצור עבור כל אברך ומשפחה מאנ"ש בארה"ק ת"ו 
סביבה רוחנית חמה וחסידית, החדורה בהתקשרות 

לרבי מה"מ, ללבות את אור וחום האהבה 
וההתקשרות של כל חסיד וכל יהודי לרבי, להעצים 
כל חסיד ולתת לו כלים להצליח למלא את ציפיותיו 
של נשיאנו הקדושים, בחיות חסידותית, לפעול על 

אנ"ש שיהיו חסידים בפועל ויחיו כמשפחה אחת 
על פי תורה באהבה באור ה'נשמתיות' החב"דית 

המקורית, כשכל הפעולות חדורות ומכוונות 
לנקודת השליחות העכשווית - 'קבלת פני משיח 

בפועל ממש'.

חזונו של הארגון גובש לאור דברי הרבי מה"מ 
בשם רבינו הזקן, כי "דרכי החסידות הם, שכל 

החסידים יחיו כמו משפחה אחת על פי התורה 
באהבה". חסיד לא חי, חלילה, בעולמות נפרדים - 
האחד שבו הוא עובד את ה', לומד תורה ומתחזק 
ב"חסידישקייט" והשני שבו הוא עובד, מתפרנס, 

עוסק בזוגיות ומחנך את ילדיו. 

ואכן "התאחדות החסידים" מעודד כל אחד 
ואחד מחסידי חב"ד – באמצעות מגוון המחלקות 

והשלוחים הרבים שזהו כל תפקידם וחזונם - לחיות 
את הרבי ולחזק את האמונה וההתקשרות בו ולחוש 

את כלל האירועים החסידיים לאורך השנה, כדי 
להנחיל את החיות המיוחדת הזו לדורות הבאים; 

להשקיע במשפחה בכל ההיבטים, בתקשורת טובה, 
בחינוך מתוך אהבה ובהנחלת ערכים חסידיים 

לחיזוק הזהות הליובאוויטשית; לקיים את הוראותיו 
והדרכותיו של הרבי, כולל אלה שלא זכו לתהודה 

רחבה בשנים עברו;  לחוש ערבות ואחווה כלפי 
האחר, לא רק בעת צרה וצוקה אלא אדרבה - 

דווקא בימים כתיקונם; והכי חשוב: להחדיר בכל 
פעולה ברוחניות ובגשמיות את נקודת השליחות 
העכשווית, קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש

הרבי מלמד אותנו במאמר באתי לגני תשי"א 
שהשליחות שלנו היא "ויקרא שם בשם ה' א-ל 

עולם: אל תקרא ויקרא אלא ויקריא, שגם האחר 
יצעק ויכריז שהעולם ואלוקות זה דבר אחד", 

כלומר שחיים מאושרים, מלאים ומספקים הם 
כאלה שבהם מתחברים ומתמזגים הרבדים, 

הרוחניים והגשמיים. ואכן מאז הקמת הארגון, 
אנו פועלים כדי לאפשר לכל אחד מאנ"ש ליצור 
את החיבור הזה בחיי היום יום, ולהעניק לו את 

התחושה שהוא אינו לבד.

מיזם העשירות השנתי שלנו, ה"פלעדזש", מאפשר 
לכם לתת וגם לקבל: לקבל את פעילויות 'התאחדות 

החסידים' בקהילתכם ובביתכם, עבורכם ועבור 
ילדיכם – ולקבל שפע של ברכה ועשירות בשמחה 

וטוב לבב בשנה החדשה.

אתם השותפים שלנו. אנחנו הזרוע המבצעת של 
הרבי ושל כל אחד מכם!

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, 
מתוקה באמת עם הרבי שליט"x מלך המשיח, 
ב'הקהל' הגדול בבית המקדש השלישי ב-770.

יחי המלך המשיח!

הקומנדו
של הרבי 

הרב שימעל'ה פיזם
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מתעשרים 
בלייב

מתעשרים 
בלייב

"מתעשרי הפלעדזש" של תשפ"ב 
נחשפים בשידור חי

מה קרה לכסף שלנו אחרי שנה
של פלעדזש להתאחדות?

מה קרה לכסף שלנו אחרי שנה
של פלעדזש להתאחדות?

יום שלישי • כ"ד אלול )20.9(

בשעה 20:30

התחלת שנת ה-40 לגילוי הפלעדזש תשמ"ג תשפ"ב

hisachdus.co.il באתר התאחדות

"כנתינתן מסיני" 
קליפ מיוחד עם שיחות 

קודש נדירות מכ"ק אד"ש 
מה"מ על הפלעדזש והדרך 

לעשירות

שורת רבנים ומשפיעים 
בהתוועדות סוערת בסגנון 

ייחודי וחדשני

מתעשרי ה'תשפ"ג
יוצאים לדרך בשידור

וידאו מרגש ומפתיע מהרב 
זושא פויזנר ע"ה ה'משפיע' 

- מולטימדיה

המתעשרים החדשים 
בזוויות מפתיעות על הקשר 

בין הפלעדזש והתאחדות

כסף על השולחןההתוועדות המרכזית  

"ֶקעש ממש!" זושא לייב 
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ביותר  הצומחים  החב"דיים  מהארגונים  היום  הוא  החסידים'  'התאחדות 

בעולם והפך למעצמה של ממש, שמשפיעה על כל תחום בחייו של חסיד 

ומקושר • לקראת ה"פלעדזש" השנתי עלינו לצפת, אל מטה הארגון שוקק 

החיים וקיבלנו הצצה נדירה פנימה אל תוך המחלקות הרבות ב'התאחדות'. 

דיברנו עם מנהלים של כמה מהן והפננו להם שורת שאלות זהות שהותירה 

אותנו נפעמים • הצד השווה שבהם: רובם צעירים, נמרצים, עם אש בעיניים 

ומטרה אחת: להכין את העולם לגאולה, בלי לדלג בדרך על אף אחד מאנ"ש 

המנועים  אחד  אל  ראשונה  הצצה  לקבל  מוזמנים  אתם  פתוחה,  הדלת   •

המרכזיים של ליובאוויטש בדור השביעי 

ָצְרֵכי ִצּבּור עוְסִקים ְבּ  "ְוָכל ִמי ֶשׁ

ֱאמּוָנה" ֶבּ
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שם: הרב שלום קרוגליאק

תפקיד:
מנהל מחלקת פעילות ואירועים

כמה עובדים 
במחלקה?

כ-10 עובדים, מכלל מחלקות 

'התאחדות' בהתאם לצורך. 

למי מיועדת 
הפעילות?

לכולם: לאברכים, לילדים 
ולמשפחות. הכול תלוי בסוג 

הפעילות.

מחלקת פעילות 
ואירועים
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סיכום פעילות שנתית במספרים:
בהתוועדות ה' טבת השתתפו 2,400 חסידים 

ובועידה השנתית של אברכים ליובאוויטש 'מקושר 
בכל' השתתפו למעלה מ-1,000 משתתפים. יש 
בסך הכול 2,749 משפחות שמשתתפות באופן 
אקטיבי בפעילויות השונות שלנו לאורך השנה.

אתגרים ויעדים לשנה הבאה:
אירוע "הקהל" עם אנשים, נשים וטף שיערך 
באחד המתחמים הגדולים בישראל. במהלך 

השנה נפעל עם כמה שיותר עם אנשים, נשים 
וטף ופעילויות שהיו עד כה מיועדות לאברכים 

יכוונו לכולם, בזכות המיוחדות של שנת 'הקהל'. 

מהות המחלקה:
תכנון והפקת אירועים לטובת כלל אנ"ש – שהמרכזיים בהם הם התוועדות הענק 

ה' טבת וועידת 'מקושר לכל', לצד פעילויות בכל תאריך חסידי. לדוגמא השבוע 

בט"ו אלול הייתה תכנית שיועדה למשפחות, כדי לציין את התאריך החסידי 

החשוב בכל בית באמצעות סיפור, משחק והפעלה. בימים הקרובים נצא לדרך 

עם ערכה חדשנית ומיוחדת מאוד של ''תשרי עם הרבי'' שהכנו לחגים הקרובים 

ותאפשר לכל המשפחה שנשארה בארץ הקודש ''לחיות עם הרבי''.
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שם: הרב מנחם מענדל 
תמרין

תפקיד:
אחראי מחלקת הוצאה לאור

כמה עובדים 
במחלקה?

15 כותבי תוכן, מגיהים, עורכים 

ומעצבי גרפיקה

אתגרים ויעדים 
לשנה הבאה:

היעד - להעניק ידע וכלים 
לכל חסיד ובכל עניין. האתגר 

– לשכלל את התוצרים 
בעזרת כוח אדם מקצועי

 מחלקת
הוצאה לאור
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למי מיועדת הפעילות?
לחסידי חב"ד באשר הם. מכיוון שמדובר בהוצאה לאור, מטבע הדברים עיקר החומר 

התורני מיועד לגברים, אבל יש חומרים מותאמים ומושקעים לכלל המשפחה החסידית 
כולל נשים וילדים, העיקר שיקיימו הוראות של הרבי. לפעמים הדרך היא להפעיל את 

הילדים דרך ההורים - או הפוך: הוצאנו השנה דף תוכן מסוים להורים עבור הילדים, 
כאשר המטרה היא לחבר ולעורר את ההורים עצמם לענייני הרבי והחסידות. 

מהות המחלקה:
לקחת דברים שהרבי מעורר עליהם או שנוגעים לרבי – ולעורר על אודותיהם 
בכרם חב"ד. לדוגמא ו' תשרי או י"ג אייר: הם תאריכים יקרים וחשובים לרבי. 

כך בין היתר הוצאנו בכ"ף מנחם אב חומר מעובד וערוך מתורת אביו של 
הרבי, ר' לויק. כעת, לקראת ''הקהל'' נוציא לאור חומרים ערוכים בנושא, על 

מנת שאנשים יוכלו ללמוד, להפנים ובעיקר להעביר את התוכן הלאה: המטרה 
כאמור היא לקחת את ההוראות או הבקשות של הרבי, לעורר עליהם בקרב 

אנ"ש ואח"כ גם להנגיש אותם בשפה ברורה ומובילה לפעולה, כמו באמצעות 
ספרים על גאולה ומשיח ועוד. מטרת העל היא העלאת מודעות ואכפתיות.

סיכום פעילות שנתית במספרים:
השנה יצאו כ-20 חוברות, מתוכן 6 חדשות )ובהן ''א'חסידישע דאטשע'' 

– מדריך לימות הקיץ; ''כך נולדה תורת החסידות'' על ח"י אלול ו''ֵאיָכה 
של גאולה'' - 'רשימות הצמח צדק' שהרבי ביקש שילמדו בתשעה 

באב(. במדיה העלנו כמה קמפיינים בקשר לשמחת בית השואבה, יציאה 
משפחתית למבצעים בחנוכה, פסח שני, פתגמים לחודש כסלו, ל"ג בעומר, 
שבתות אחדות, חודש אדר, עידוד הנסיעה לרבי ועוד. הוצאנו גם את עלון 
"ההתקשרות האמיתית" ובכל בוקר המחלקה מפיצה "לחלוחית חסידית" 

מתוך שיחה של הרבי וכן "דבר הוי' דיבר בי" – הוראות ומענות הרבי בכתב 
יד. 

מחלקת הוצאה לאור אף אחראית על פרסום ה''מכתבים כלליים'' של הרבי, 
שתפסו תאוצה השנה. אם בעבר הם פורסמו בכלי התקשורת בארץ הקודש 

לקראת ראש השנה וחג הפסח וזכו לחשיפה של מיליוני יהודים, השנה 
פרסמנו ממכתבי הרבי גם בל"ג בעומר, שבועות, פורים ועוד.
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שם: הרב יוסף יצחק הרוניין

תפקיד:
אחראי מטה הסברת עניינו של 

משיח והקהל

כמה עובדים 
במחלקה?

 3 פעילים ורכזי פעילות

אתגרים ויעדים לשנה בקהילות אנ"ש 
הבאה:

עובדים בימים אלה על קורס ברמה 
מאוד גבוהה בספר "עניינו של משיח" 
שייתן לאנ"ש את הכלים כדי להסביר 

''בחוץ'' וכן תרגום הספר  לאנגלית, 
צרפתית ול''ישראלית'' – כלומר לכתוב 

ולעבד את הספר בצורה יותר נגישה. 
אנחנו רוצים להגיע בשנה הבאה עלינו 

לטובה ל-1,200 שיעורים בהתאם ליעד 
שהרב שימעל'ה פיזם הכריז עליו ויש 

לנו תכנית מוכנה לדבר הזה, כיצד לפרוץ 
לקהלים חדשים. אם יהיה לנו מימון, 

אנחנו בכיוון הנכון בעז"ה. 

 מחלקת
הסברה
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למי מיועדת הפעילות?
לחסידי חב"ד, כדי שיקבלו את הכלים – על בסיס השיחה בחיי-שרה נ"ב – להבין 

בעצמו את עניינו של משיח; אבל למעשה לכל יהודי, באמצעות החסידים. המטרה 
שלנו היא להחדיר בכל חסיד את העניין של גאולה ומשיח כדי שיחיה איתם, אבל 

מעבר לזה גם לתת גם את הכלים להעביר את זה הלאה וכלשון קודשו של הרבי: "על 
ידי הסברת עניינו של משיח באופן המתקבל אצל כאו"א באופן דחכמה, בינה ודעת". 

מהות המחלקה:
מהות המחלקה: להסביר מה זה בכלל משיח. לכן השם של המחלקה היא ''הסברת עניינו של 

משיח'', על בסיס דברי הרבי בשיחה. כל הזמן אנחנו מדברים על מי זה משיח – אבל יש הרבה 
מה להשלים, גם בקרב אנ"ש, מה זה בכלל משיח והתפקיד של המחלקה הוא לפתח את הנושא 
בין היתר על ידי שיעורים בספר ''עניינו של משיח''. מלבד השיעורים שאנחנו פותחים ב"ה בקצב 

מואץ, אנחנו מספקים מעטפת שלימה סביבם: החל מפרסומים למיניהם, כולל קטעי וידאו לפי 
קהל היעד )משפיע חסידי לציבור חב"די ושחקן מוכר לציבור כללי( ואפילו תקציב לכיבוד לשיעור, 

עבור הפעמים הראשונות. מלבד זאת, המחלקה מקיימת הגרלות בין כל משתתפי השיעורים – 
לדוגמא כרטיס טיסה לרבי פלוס אירוח בקראון הייטס, לכבוד שנת ''הקהל''. משתתפי השיעורים 

קיבלו גם מגנט עם 7 טיפים לחיי גאולה והמטרה היא ליצור וליזום כל מיני דברים שמחזקים 
ומבססים את השיעורים. בקרוב נוציא גם מערכי שיעורים, שישדרגו אותם עוד יותר.

סיכום פעילות 
שנתית 

במספרים:
יותר מ-200 שיעורים 

קבועים חדשים 

נפתחו השנה )!(, 

מרביתם בארץ ויש 

כמה בחו"ל. כ-120 

מהם לכבוד י"א 

ניסן, בתוך חודשיים 

בלבד. יש לנו 2,113 

משתתפים כן ירבו 

והיד עוד נטויה.
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שם: הרב משה עבאד, חבר 
הנהלה וממייסדי 'התאחדות 

החסידים'

תפקיד:
חבר ועד ההנהלה, עוסק בייעוץ 

והיגוי ראשוני.

למי מיועדת 
הפעילות?

לארגון עצמו, פנימה, במטרה 
שהפעילות תצא הלאה. זה 

שאחר-כך מחלקה מסוימת עוסקת 
ב''הקהל'' או בעידוד נסיעה לרבי 
מגיע מכך שהצבנו את המטרות 

הללו בהתאם לרצון הרבי.

מהות המחלקה:
רוב הפרויקטים שיורדים ממחשבה ותכנון למעשה - צריכים זיקוק; מה הרבי רוצה 

מאיתנו, מה בכלל אנחנו רוצים להשיג, מה הרבי רוצה מאיתנו, איזה סוג פעילויות נקיים 
לקראת תאריך כזה וכזה או לאיפה אנחנו רוצים לכוון את אנ"ש? אנחנו מגיעים לעבודה 

עם דף ריק, לומדים את השיחות של הרבי, המכתבים, המענות, תיאור היחידויות 
וצריך לייצר את הרעיון, את החזון ואת ההכוונה כיצד להנגיש את כל זה באופן שזה 

ייתן השפעה מקסימלית – וזאת ביחד עם המשפיע הרב עופר מיידובניק ולפעמים עם 
מנכ"ל הארגון הרב שימעל'ה פיזם. אנחנו יושבים מידי שבוע, אחר כך הרעיון מחלחל 

למחלקות המעשיות וכך יוצאים לאור הפרויקטים השונים. אנו ממש רואים איך הרעיון 
הראשוני יורד ל''מעשה בפועל''. לא תמיד הרעיונות מגיעים ממני ובכל מקרה – במסגרת 
תפקידי - אני מנסה להתאים את הרעיונות השונים למטרות שלשמן הוקם הארגון. מנהל 
מחלקה שמקבל תפקיד לבצע כך וכך יודע שהוא צריך לבוא ולהתייעץ כדי לראות שזה 
מתאים להחלטה של פורום ההנהלה. בכלל, ההנהלה מאוד פעילה, היא יוצרת וחולמת 

על פרויקטים אבל זה לא נגמר בזה: חברי ההנהלה מעורבים בכל שלב, גם בשלב הדפוס 
ואפילו בשאלה היכן יחלקו את החוברות.

 מחלקת
יעוץ והיגוי

 נשות
החסידים

שם: גב' י. קופצ'יק

תפקיד:
רכזת האגף לנשות 

החסידים
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מהות המחלקה:
רוב הפרויקטים שיורדים ממחשבה ותכנון למעשה - צריכים זיקוק; מה הרבי רוצה 

מאיתנו, מה בכלל אנחנו רוצים להשיג, מה הרבי רוצה מאיתנו, איזה סוג פעילויות נקיים 
לקראת תאריך כזה וכזה או לאיפה אנחנו רוצים לכוון את אנ"ש? אנחנו מגיעים לעבודה 

עם דף ריק, לומדים את השיחות של הרבי, המכתבים, המענות, תיאור היחידויות 
וצריך לייצר את הרעיון, את החזון ואת ההכוונה כיצד להנגיש את כל זה באופן שזה 

ייתן השפעה מקסימלית – וזאת ביחד עם המשפיע הרב עופר מיידובניק ולפעמים עם 
מנכ"ל הארגון הרב שימעל'ה פיזם. אנחנו יושבים מידי שבוע, אחר כך הרעיון מחלחל 

למחלקות המעשיות וכך יוצאים לאור הפרויקטים השונים. אנו ממש רואים איך הרעיון 
הראשוני יורד ל''מעשה בפועל''. לא תמיד הרעיונות מגיעים ממני ובכל מקרה – במסגרת 
תפקידי - אני מנסה להתאים את הרעיונות השונים למטרות שלשמן הוקם הארגון. מנהל 
מחלקה שמקבל תפקיד לבצע כך וכך יודע שהוא צריך לבוא ולהתייעץ כדי לראות שזה 
מתאים להחלטה של פורום ההנהלה. בכלל, ההנהלה מאוד פעילה, היא יוצרת וחולמת 

על פרויקטים אבל זה לא נגמר בזה: חברי ההנהלה מעורבים בכל שלב, גם בשלב הדפוס 
ואפילו בשאלה היכן יחלקו את החוברות.

סיכום פעילות שנתית 
במספרים:

ישנם פי 2 ויותר רעיונות מעשיים ממספר 
הפעילויות של הארגון בשטח – אבל לא את 

כולם אנחנו יכולים להגשים כעת, ככל שיגדלו 
התקציב וכוח האדם נוכל ליישם את כולם.

אתגרים ויעדים לשנה 
הבאה:

''הקהל''! יש כמה פרויקטים מפתיעים 
שאנחנו עובדים עליהם שבקרוב ניתן יהיה 

לפרסם. הכל חדור במטרה העיקרית - 
ההתגלות של הרבי בפועל ממש!

 נשות
החסידים

למי מיועדת הפעילות?
משפחות אנ"ש

למי מיועדת הפעילות?
מהות המחלקה: ליצור שיח של התקשרות 

לרבי, להחיות את הנקודה החסידית בכל 

אחד ואחת. אין ספק שכאשר האמא חיה 

עם גאומ"ש ועם רבי, זה מחלחל ועובר 

הלאה לכל המשפחה ורואים את זה במוחש. 

באמצעות התוועדויות ושיעורים, סיוע 

במחלקת הוצאה לאור ופעילויות מגוונות, 

אנחנו מנסות להאיר את העולם ולהכינו 

להתגלות הרבי.

אתגרים ויעדים לשנה 
הבאה:

לחבר עוד ועוד משפחות חסידיות 
שלמות לחיים גאולתיים ומאושרים 

עם מגוון פעילויות התאחדות 
החסידים.

13



הרב מענדי בן זכריה

תפקיד:
מנהל המוקד של 'התאחדות 

החסידים' ומנהל משרדי הארגון

כמה עובדים 
במחלקה?

3 עובדי מזכירות המסייעים במענה 

לפניות הרבות, ארגון הגרלות וביצוע 

משלוחים לקהילות ולבתי אנ"ש 
אתגרים ויעדים 

לשנה הבאה:
לתת מענה לכל חסיד בעזרה 

גשמית ורוחנית בכל מה שצריך. 
שכל אחד יראה בנו מקום שבו 

הוא יכול לקבל מענה בכל 
תחום שהוא ושבעז"ה נצליח 

לתת מענה לכולם. המטרה היא 
להרחיב את מספר העובדים 

ולתת מענה מיטבי ומהיר 
לצורך שגדל. ככול שהשותפות 
שלכם תגדל, הפעילות תתרחב 

ותתעצם.

מטה התאחדות 
החסידים
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למי 
מיועדת 

הפעילות?
אנ"ש וכן לסייע 

למחלקות בתוך 

הארגון עצמו, 

בפניות לגבי סיוע 

טכני וכדומה 

המתקבלות 

אצלנו מהאגפים 

השונים.

מהות המחלקה:
לתת מענה לכל הצרכים – גם בתוך התאחדות וגם מחוץ 

להתאחדות. אתן לך דוגמא: בשבוע שעבר התקשרה 
אשה ואמרה "אני רוצה להשתתף בהתוועדות חסידית, 

איפה אוכל למצוא כזו?" והיא כמובן קיבלה מענה. חסיד 
אחר התקשר, בוכה ואמר שבנו לא התקבל בישיבות 

וביקש סיוע ופתרון. גם הוא קיבל מענה שסייע להם ב"ה. 
כלומר, אנ"ש רואים בנו מענה לכל נושא בכל תחום, סביב 
השעון. המוקד פעיל מ-8 בבוקר ועד 18:00, חמשה ימים 
בשבוע, אם כי יש מקרים יוצאי דופן שזקוקים לתת להם 

מענה גם אחרי שעות הפעילות הרשמית. 

סיכום פעילות 
שנתית במספרים:
יש לנו עשרות פניות יומיות 
והמספרים עולים כל הזמן.
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פעילות 
של 'קרן 

חסדי 
שלמה 
ומשה' 

בקרן, המיועדת לתת מענה 

למשפחות במצוקה כלכלית, 

יש 7 אנשי צוות שמטפלים 

בפניות בהתאם לקריטריונים 

שנקבעים על ידי הרב גדליה 

אקסלרוד, הרב שלמה-זלמן 

לבקיבקר והרב מנחם-

מענדל הראל. עוד 5 עובדים 

בחלוקה ובגיוס הכספים.

אתגרים ויעדים 
לשנה הבאה:
להשיק את המערכת 

החכמה של מתן בסתר 
ישירות למשפחות ולארגן 
חלוקה ואיסוף של קופות 
צדקה מקומיות, בריכוזי 
אנ"ש השונים, כדי לתת 

מענה נקודתי ל''עניי עירך''. 
זאת, במטרה להפוך את 
הפעילות לממוקדת יותר 

ולא רק ארצית, כחלק 
מההתפרסות הרחבה 

של 'התאחדות' בערים 
וביישובים בארץ הקודש. 

קרן חסדי 
שלמה ומשה
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למי 
מיועדת 

הפעילות?
לכל משפחה 

חב"דית שזקוקה 
לסיוע גשמי.

מהות המחלקה:
בפורים, פסח ובחגים יש חלוקות של סכומי כסף 

בדרך של כבוד שיאפשרו למשפחות לקיים 
את החגים בשמחה ובכבוד. יש גם משפחות 

שנתמכות במהלך כל השנה, לאור מצבן הרעוע. 
התמיכות באות לידי ביטוי במגוון היבטים: תמיכה 

כספית וחלוקת מוצרים וכן שילוב במקומות 
עבודה בדרכים יצירתיות. ההקפדה והמוטו של 
הקרן - שנקראת על שם הרב שלמה מיידנצ'יק 

ע"ה והרב משה אשכנזי ע"ה - היא לתת תרומות 
בכל הכבוד הראוי. אגב, הרבה מאוד חסידים 

פונים אלינו בבקשה לתת מתן בסתר לנזקקים 
ספציפיים . רק השבוע קיבלתי פנייה מיהודי מוכר 

מאנ"ש שרצה לתרום לאחיו נוכח מצבו הכלכלי 
הקשה, אבל התבייש לעשות זאת בעצמו וביקש 

שהדבר ייעשה על ידי 'התאחדות'. 

סיכום פעילות 
שנתית 

במספרים:
משפחות נעזרו 

בנו במהלך השנה 
החולפת. ראינו 

עלייה בביקוש מצד 
אנ"ש ושלוחים שעלו 
מאוקראינה וכן בגלל 

הקורונה שעדיין 
נותנת את אותותיה. 

בשנה החולפת 
הקרן חילקה כמיליון 
ו-300 אלף שקלים 

במצטבר.
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שם: הרב אריה-לייב קפלן 
מנהל מרכז לימודים

הרב אריה מוצני - מנהל 
מרכז הטיפולים

כמה עובדים 
במחלקה?

 6 מטפלים ומרצים.

4 עובדי מנהלה 

למי מיועדת 
הפעילות?
להורים חסידיים 

שרואים בבית שלהם 

את מרכז השליחות. 

אנחנו מחפשים אנשים 

שמשקיעים ומייעדים 

את עצמנו לכל אחד 

שרוצה להפוך את 

הבית שלו למקום עוד 

יותר שמח ובריא.

אתגרים ויעדים לשנה 
הבאה:

לעמוד ביעדים ובהספקים שלנו – 
בפתיחת עוד מחלקות ו-4 סניפים 

חדשים, ביחד עם המשך פיתוח המרכז. 

 מרכז
מאושרים
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מהות המחלקה:
לייצר, לכתוב, לרכז ולפתח 

קורסים ורמות תוכן; להכשיר 
אנשי צוות שיבינו את הראש 
שלנו כמרכז שבא לתת חיים 

בתקופה שבה אנחנו חיים 
– לאור השיחות של הרבי: 

שילוב ועבודה נכונה ומדויקת 
בזוגיות, בהורות ועוד. המתודה 
הטיפולית והעקרונות המנחים 

שלנו הם בהתאם לזה.

סיכום פעילות שנתית 
במספרים:

כ-100 משפחות אנ"ש בוגרות הקורסים 
להורים של מאושרים לגברים ולנשים.
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עורך
הרב מנחם מענדל ערד

עורכת תוכן
הגב' נ. ברנשטיין

מייסד
הרב שניאור פ. גורפינקל 

אנשי המחלקה:
 15 אנשי צוות בכתיבה

גרפיקה והפצה

למי מיועדת 
הפעילות?

לאבא ולאמא החסידיים 

שרוצים להיות מחנכים 

ושלוחים טובים ומאושרים, 

בפרט בדור שלנו בגאווה 

חסידית בלי להתנצל 

ולחיות אלוקות, לחיות עם 

הרבי מלך המשיח בהדגשה 

שזה נעשה בתענוג. המגזין 

כשמו כן הוא - דרך המלך.

אתגרים 
ויעדים לשנה 

הבאה:
בכנס המנהלים סיפר 

אחד ממנהלי המוסדות 
שכל הצוות שלו 

מקבלים את העיתון 
מטעם המוסד והוא 

רואה תוצאות טובות 
מהעיסוק בתכנים של 

דרך המלך. היעד שלנו 
שכל משפחה חסידית 

תקבל את המגזין 
לביתה.

מגזין דרך 
המלך
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מהות המחלקה:
אנחנו מסתכלים על דרך המלך 

כמגזין להעצמת המשפחה 
החסידית. זה בעצם כלי עצום 

שמגיע ישירות לבית ומביא 
פתרונות, כיווני חשיבה וסיוע 

לא רק להתמודד עם חיי היום 
יום אלא - העצמה וקבלת 

כוחות ועוצמות שמביאים כל 
אחד ואחת למימוש הפוטנציאל 

העצום שהרבי נותן לנו.

סיכום פעילות 
שנתית במספרים:

המגזין מופק מדיי חודש ומופץ 
לאלפים ושמונה מאות בתי אב.
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שם: הרב שניאור שחר

תפקיד:
אחראי אגף התאחדות קהילות 

כמה עובדים 
במחלקה?

5 עובדים מכלל מחלקות הארגון 

ו-70 מתנדבים מכל רחבי הארץ

למי מיועדת 
הפעילות?

לאנ"ש חסידי ומקורבי 
חב"ד על כל גווניהם, 
אברכים, אנשי תורה 

ואנשי עמל, בעלי'בתים, 
מורים רמ"ים רבנים 

ומשפיעים, אנשי צבא 
והייטק, וותיקים וצעירים

אתגרים ויעדים 
לשנה הבאה:

לפתח ולהרחיב את פעילות 
האגף. להגיע לעוד 30 נקודות 
חדשות על המפה. לשדרג את 

מחלקות מוקד המשפיעים עשה 
לך רב ופעילותן.

התאחדות 
בקהילות
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מהות המחלקה:
לספק את הצורך ואת הצמאון של אנ"ש 

בגשמיות וברוחניות, על ידי הדאגה שלכל 
נציג בכל קהילה וביכנ"ס בכל רחבי הארץ 
תהיה אזן קשבת וסיוע טכני ורוחני לארגון 

מערך התוועדויות ובמיוחד בימים שקשורים 
לרבי אישית, וכן להרצאות בנושא כלכלה 

נבונה ולהקמת שיעורים מקומיים, להנגיש את 
המשפיעים לחסידים בכל הקהילות. להכניס 

בקהילות חסידישקייט וחיות בהתקשרות 
לרבי מלך המשיח וקיום הוראותיו.

סיכום פעילות שנתית 
במספרים:

סיוע לקיום וארגון 264 התוועדויות 
מאילת ועד קרית שמונה, 126 

משפיעים ורבנים שהתוועדו.
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 סוד העשירות
של הרבי מה"מ

 מחולל
נפלאות

רבים-רבים ניסו – והצליחו בדרך ניסית: רגע לפני השנה החדשה, ניצבו לא 
מעט חסידים בפני דילמה קשה: מצד אחד, המצב הכלכלי הדחוק; מהצד 
השני, הבטחה על-טבעית של הרבי • אלה שהחליטו ללכת עד הסוף עם 
האמונה, ראו במו עיניהם ניסים גלויים • שוחחנו עם כמה מהם • מה הוא 

בכלל ה"פלעד'זש" ואיך גם אתם תוכלו להגדיל את ההכנסות שלכם השנה? 

ניסי 
 ה''פלעדז'ש''

נחשפים
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מידי שנה יוצא ארגון 'התאחדות 

והתעוררת  בפרסום  החסידים' 

"פלעדזש"  נתינת  דבר  על 

)=כתב התחייבות( ומעוררת את 

אנ"ש לעורר גם אחרים לנתינת 

"פלעדזש" שנתי.

על- הבטחה  הוא  ה''פלעדזש'' 

בסוף  פרסם  שהרבי  טבעית 

חודש אלול תשמ"ג. זה למעשה 

לשנה  והכנה  התחייבות''  ''כתב 

החדשה לכל מי שרוצה להגדיל 

את ההכנסות שלו לשנה הקרובה 

בצורה משמעותית. 

וכלשון הרבי: "כאשר יהודי, כאן 

החלטה  עצמו  על  מקבל  למטה, 

גדול,  בסכום  צדקה  לתת  טובה 

אינו  מעשה  בשעת  אם  גם  הרי 

הוא  איך  האפשרות  את  רואה 

אך  בפועל,  זה  את  ליישם  יוכל 

מיד,  עבורו  נפסקת  למעלה, 

כזו  במדה  בהרחבה,  פרנסה 

ממש  בפועל  יוכל  אכן  שהוא 

למלא את החלטתו הטובה".

במכתב מכ"ד מר-חשוון תשכ"ג 

כ"ק  מחמי  ששמענו  הפתגם  "ידוע  הרבי:  כותב 

על  מקבל  למטה,  כאן  יהודי,  שכאשר  אדמו"ר, 

עצמו החלטה טובה לתת צדקה בסכום גדול, הרי 

גם אם בשעת מעשה אינו רואה את האפשרות איך 

הוא יוכל ליישם את זה בפועל, אך למעלה, נפסקת 

עבורו מיד, פרנסה בהרחבה, במידה כזו שהוא אכן 

יוכל בפועל ממש למלא את החלטתו הטובה, והנני 

בטוח, שגם בעניינו, למרות שעד עתה זה עוד לא 

הי', אך מכיוון שהוא ושותפו, קיבלו את ההחלטה 

לכם  לתת  למעלה,  נפסק  כבר  בוודאי  הלב,  בכל 

את  ליישם  שתוכלו  ובהצלחה,  בהרחבה  פרנסה 

הרצון הטוב שלכם בטוב לבב וביד רחבה..."

תכ"ג  עמוד  ג'  חלק  מתורגמות,  קודש'  ב'אגרות 

מוסיף הרבי: "אצל הקב"ה הרי קיימות שתי דרכים: 

דרך אחת היא, שתחילה הוא נתן כסף ורואה כמה 

היא  שני'  ודרך  ערך,  לפי  לצדקה,  מזה  מפרישים 

אינו  והקב"ה  יותר ממה שיכולים  שנותנים צדקה 

נשאר בעל חוב, והוא נותן אחר כך עוד, פי כמה 

בצמצום אם נתנו מעשר, או פי 

 . חומש  נתנו  אם  בבזבוז  כמה 

דולר  כל  שבעד  נמצא  במילא 

שנדמה  כפי  יותר,  שנותנים 

יותר מכפי הכוחות, הקב"ה נותן 

חוץ מדולר זה עוד כמה וכידוע 

בקראי  לכן  ספרים.  בכמה 

במכתבו שאינו רוצה לאחר את 

צדקה,  קצת  לתת  ההזדמנות 

ובראותי  אלול,  בחודש  ובפרט 

פלא  שלו,  ההמחאה  סכום  את 

אצלי שמרחם על הקב"ה, ומה 

שלו  ההמחאה  לו  לו,  אכפת 

נותן  הי'  שהקב"ה  כך  הייתה 

בערך  שלא  ופרנסה  הכנסה  לו 

את  העריך  שהוא  מכפי  יותר 

עצמו  את  העריך  שהוא  מכפי 

עם הצדקה של המחאה זו?"

סיפורי ה"פלעדזש" 
נחשפים

אל משרדי 'התאחדות החסידים' 

סיפורי  השנה  כל  זורמים 

מחסידים  מרגשים  מופתים 

שהחליטו לתרום "פלעדזש" לארגון – למרות מצבם 

הכלכלי הלא פשוט – וראו ניסים במו עיניהם.

המזלג  קצה  על  שבחרנו  מהסיפורים,  כמה  הנה 

בשינוי הפרטים האישיים:

בשנה  אלול  "בחודש  חב"ד:  מכפר  ישראל  מספר 

בעקבות  טלטלות  כמה  חווה  שלי  העסק  שעברה 

עבודה,  מלאי  מחודשים  נכונה.  לא  התנהלות 

וכל  פלאים  יורד  המכירות  מחזור  כיצד  ראיתי 

מה שניסיתי לעשות בדרך הטבע כבר לא הועיל. 

הבנתי שעל פי דרך הטבע וראיתי שאם זה ימשיך 

כך עוד חודשיים-שלושה לא אשרוד זאת כלכלית. 

נתקלתי בחוברת  ה''פלעדזש'':  הגיעה תקופת  ואז 

''לקפוץ  שהוציאה 'התאחדות החסידים' והחלטתי 

למים'' ולנסות את מזלי. חתמתי, ''עשיתי עסק'' עם 

לקדמותו  יחזור  ''תמורה'' שהעסק  וביקשתי  הרבי 

שיסייע  רישיון  ולהוציא  חלום  להגשים  ושאצליח 

לנו בעסק.

קצת אחרי שחתמתי המצב התייצב. רואה החשבון 

פתאום קצב הקונים 
וההזמנות גדל פלאים. 
פשוט נכנס לי מבול 

מטורף של עבודה, עד 
שהייתי צריך לקלוט 

עובדים נוספים. הביקוש 
למוצרים שלנו נהיה כזה 
גדול שפשוט אין דרך 
בגשמיות להתמודד 

עם כל השפע הזה, אני 
ממש צריך לבנות מחדש 

מהר את כל המערך 
כדי לשרת את כל אלו 

שפונים. אין דברים כאלה. 
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איך  לו  ברור  שלא  אמר  שלי 

אני  שגם  והאמת   – קורה  זה 

קצב  פתאום  האמנתי:  לא 

פלאים.  גדל  וההזמנות  הקונים 

מטורף  מבול  לי  נכנס  פשוט 

צריך  שהייתי  עד  עבודה,  של 

לקלוט עובדים נוספים. הביקוש 

גדול  כזה  נהיה  שלנו  למוצרים 

בגשמיות  דרך  אין  שפשוט 

הזה,  השפע  כל  עם  להתמודד 

מחדש  לבנות  צריך  ממש  אני 

מהר את כל המערך כדי לשרת 

את כל אלו שפונים. אין דברים 

התקופה  באותו  אגב,  כאלה. 

להתקדם.  התחיל  הרישיון  גם 

בחודש כסלו, אחרי זמן רב ללא 

את  בידי  היה  כבר  התקדמות, 

הרישיון, ב"ה".

מענדי מצפת שיתף אותנו גם הוא בסיפורו: "לפני 

חודש וחצי סגרו את המחלקה שעבדתי בה ובעצם 

פיטרו למעלה ממניין עובדים ואותי בתוכם. למרות 

הכול הרגשתי כזה בטחון בהשם, שחוץ מלהתכונן 

בעצלתיים לראיונות עבודה, לא עשיתי עם זה יותר 

ולאחרונה  למשפחה  זמן  הקדשתי  בעיקר  מידי. 

להוספה בלימוד התורה, כי כבר ראיתי שהיצר הרע 

לא אוהב בכלל שאני מוסיף בלימוד התורה ומיד 

מסדר לי משכורות גבוהות ותנאים כשאני מתחיל 

להקדיש זמן לתורה..

בתכנון,  הייתה  שלא  רצינית  הצעה  קיבלתי  ואכן 

אלא ממש השגחה פרטית ואתמול חתמתי במקום 

חדש - אחרי שהרבי בירך אותנו לעשירות במכתב 

בנוסף,  )א'תכג(.  מאוד  מיוחד 

יש אפשרות  דרך הטבע  פי  על 

שהחברה תעשה ''אקזיט'' בשנים 

עשירות  תגיע  ואז  הקרובות 

בדמות כמה מיליוני דולרים, אם 

גם  ובעתיד  נמשיך  השם.  ירצה 

במוצאי  ומיד  בשותפות  נוסיף, 

על  אי"ה  אחתום  סליחות  שבת 

ה"פלעדזש".

שהגיעה  נוספת  עדות 

בשנה  "ב"ה  ל'התאחדות': 

את  הגדלתי  האחרונה 

משמעותי  באופן  ה''פלעדזש'' 

היה  הטבע  בדרך  שזה  בצורה 

בתוך  שלי.  מהיכולת  למעלה 

השנה הזאת ברוך ה' קניתי בית, 

חדשה  עבודה  ומצאתי  רכב, 

ומכניסה. בדרך הטבע לא היה לי כל סיכוי להצליח 

בכל הנ"ל ומה גם שבתוך חצי שנה מאז שקניתי 

את הבית - עוד לפני שנכנסתי אליו -  הערך שלו 

עלה ב-200 אלף שקל".

שניאור, תושב נחלת הר חב"ד, כתב לנו: "אני כבר 

כמה שבועות חושב על ה''פלעדזש'' החדש וממש 

שראיתי  אלוקות  הגילוי  אחרי  לקראתו,  מתרגש 

זה  בשבילי  אבל  ב"קטנות"  מדובר  אולי  במוחש. 

דבר גדול מאוד: מלבד כל הנפלאות שראינו בשנה 

החולפת – בחודש אב ראינו עוד יותר את ההשגחה 

שלנו.  התרומה  בגלל  שזה  בטוח  ואני  העליונה 

הייתי אמור להרוויח סכום קטן יחסית אבל בגלל 

'בין הזמנים' הוצאנו כספים על ימין ועל שמאל - 

עם ביטחון בה' שהוא חייב לדאוג לחודש האחרון 

ב"ה בשנה האחרונה 
הגדלתי את ה''פלעדזש'' 
באופן משמעותי בצורה 
שזה בדרך הטבע היה 
למעלה מהיכולת שלי. 

בתוך השנה הזאת 
ברוך ה' קניתי בית, רכב, 
ומצאתי עבודה חדשה 

ומכניסה.
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החדש...  ה''פלעדזש''  לפני 

בנק.  בחשבון  להסתכל  פחדתי 

לבדוק  נכנסה  כשאשתי  אבל 

מה המצב היינו בהלם: מסתבר 

כמעט  משכורת  שקיבלתי 

וראיתי  תורה  מהתלמוד  כפולה 

במוחש את הניסים של הקב"ה. 

ה''פלעדזש"  איך  יודע  לא  אני 

הזה עובד, אבל זה עובד באמת. 

ואני  חייב  נשאר  לא  הקב"ה 

רואה את זה ממש פה. אומרים 

אמונה  יותר  יש  בתים  שלבעלי 

של  הנושא  כל  כי  מ''תמימים'', 

פרנסה מתמודדים עם זה בגלוי 

יום יום - ופה אני ממש רואה את 

ויישר  רבה  תודה  בשרי.  על  זה 

ופרסמתם  צינור  שהייתם  כוח 

על ה"פלעדזש". זה ממש הציל 

ליבי  מחדש.   חודש  בכל  אותנו 

מלא הערכה ואני מקווה שיהיו עוד אנשים שידעו 

להעריך את זה".

מתי נותנים "פלעדזש"?
על ה"פלעדז'ש" צריכים לחתום בסוף חודש אלול 

לנתינה  ולהתחייב  אלו(  בימים  )ממש  השנה,  של 

קבועה לצדקה ל-12 חודשי השנה הבאה.

הזמן המיוחד לזה הוא שבת מברכים חודש השביעי, 

שבה הקב"ה מברך את חודש השביעי וממנה נמשך 

''כריתת  היא  כזה  בזמן  זו  התעוררות  השנה.  לכל 

ברית'' המאפשרת ליהודי להיות טפח מעל מציאות 

למשך  האלוקי  השפע  את  בחזרה  ולקבל  העולם 

השנה הקרובה בבני חיי ומזוני - ובכולהו רוויחי. 

בעצם  ה"פלעדזש"  בנתינת  מההגבלות  היציאה 

מעוררת את רצון הקב"ה לפתיחת צינורות חדשים 

זאת  לעשות  הראוי  "ומן  הרבי:  ובלשון  לפרנסה. 

עוד לפני ר"ה . . במוצאי שבת ממש, או עכ"פ ביום 

ראשון בבוקר".

מה הסכום שצריך לתת 
ל"פלעדזש"?

הרבי מלך המשיח אומר בשיחה שיש שלש דרגות 

בנתינה: מעשר, חומש, ו"באופן של בזבוז" למעלה 

מההגבלה דחומש, ומדגיש כי "מכיוון שהוא רוצה 

ומזוני  חיי  בני  לו  יתן  שהקב"ה 

עשירות  של  באופן  רוויחי 

בעצמו  להתנהג  עליו   – דוקא  

לצדקה  שיתן  היינו  כזה,  באופן 

בהרחבה באופן של עשירות".

נוסחה   - בהתאחדות  פלעדזש 

שמייצגת רווחים

ארגון 'התאחדות החסידים' הפך 

והפעילה במשפחת  לרוח החיה 

החסידים – בגשמיות וברוחניות. 

והן  החסידים  בין  בפעילות  הן 

ההתקשרות  לחיזוק  בפעילות 

ימות  כל  במשך  דחיי.  לאילנא 

החסידים'  'התאחדות  השנה, 

פועלת ללא לאות, סביב השעון, 

החסידים  אחדות  של  בנושא 

ובסיוע להם – בהתאם לחזון של 

'דרכי  הזקן:  רבינו  בשם  הרבי 

משפחה  כמו  יהיו  החסידים  שכל  הם,  החסידות 

אחת על-פי התורה באהבה'.

זה בא לידי ביטוי במגוון עצום של נושאים: מיזם 

המשפיעים 'עשה לך רב', מערך הוצאה לאור, סיוע 

ושיעורים,  התוועדויות  אנ"ש,  למשפחות  כלכלי 

אירועים ב'יומי דפגרא', ועידת 'מקושר בכל', מרכזי 

המלך,  דרך  מגזין  החסידית,  למשפחה  מאושרים 

מאגר מדיה חסידי, פרסום 'מכתב כללי' בעיתונים, 

חודש  כל  במשך  לרבי  טיסה  כרטיסי  על  הגרלות 

"מכסים"  אתם  לארגון  בתרומה  כלומר,  ועוד. 

למעשה את כל התחומים בבת אחת ומשלבים סיוע 

אבל  אחד.  במקום  זה  וכל   - לאנ"ש  וגשמי  רוחני 

חשוב לציין: 'התאחדות החסידים' אינה מסתפקת 

לתבוע  ממשיכה  היא  אלא  התרומה  בקבלת  רק 

ואת המוח, את  ולתת את הלב  מהחסיד להמשיך 

המחשבה ואת הרגש בכל השנה כולה לרבי.

לזכות  כדי  לעשות  עלי  אז מה 
בברכה?

 - חשבון  הוא  לעשות  שעליכם  כל  מאוד:  פשוט 

כל אחד אליבא דנפשיה – מה היא רמת הציפיות 

לעשירות שהקב"ה מצפה ממך לרצות. ככל שתתנו 

יותר – תקבלו יותר. תהא שנת פלעדזש גדול!

אחרי שהרבי בירך אותנו 
לעשירות במכתב מיוחד 
מאוד )א'תכג(. בנוסף, 
על פי דרך הטבע יש 
אפשרות שהחברה 

תעשה ''אקזיט'' בשנים 
הקרובות ואז תגיע 

עשירות בדמות כמה 
מיליוני דולרים, אם ירצה 

השם.
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 ההבטחה של
הרבי מלך המשיח

לפרנסה 
בהרחבה
מה כוחה של עבודת ההכנה בשבת מברכים חודש השביעי שמביאה ברכה 
לכל השנה? • מה סיפור  המופת של הרבי הריי"צ שמלמד מה עלי לעשות 

כדי לפתוח צינורות חדשים לעשירות? • מה יש לעשות בפועל במוצאי 
שבת קודש ולפני ראש השנה בכדי לפעול את פתיחת הצינורות החדשים 

לעשירות? • הכל מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחת הקודש מש"פ 
נצבים-וילך ה'תשמ"ג • מדהים!
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הכנה מיוחדת לכל השנה כולה
. . ט. והביאור בזה: כאשר מסבירים ליהודי ששבת 

מברכו",  בעצמו  "הקב"ה  השביעי  חודש  מברכים 

"ובכח זה ישראל מברכים את החדשים י"א פעמים 

בשבת  ההכנה  שעבודת  מבין  הוא  הרי   - בשנה" 

מברכים זה צריכה להיות לא רק ביחס לחודש השביעי 

"המשובע  ביותר,  נעלה  חודש  ]שהוא  עצמה  בפני 

ומשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה"[, כי אם 

ביחס לעבודה דכל השנה כולה, עד חודש אלול בשנה 

זה  מברכים  שבשבת  מפני   - הדבר  וטעם  הבעל"ט, 

נמשך הכח לעבודת בנ"י במשך השנה כולה.

חודש  מברכים  דשבת  ההכנה  בעבודת  כלומר: 

העבודה  לקראת  בהכנה  להסתפק  אין   - השביעי 

הפרטית דחודש תשרי בלבד, החל מ"בחודש השביעי 

באחד לחודש", ראש השנה, שהעבודה דיום זה היא – 

"תמליכוני עליכם", שעבודה זו דורשת הכנה מיוחדת 

לפנ"ז, . . אלא בעבודת ההכנה דשבת מברכים חודש 

השביעי צריכים כבר להיות כלולים כל עניני העבודה 

אלול  לחודש  עד  כולה,  השנה  כל  במשך  שיהיו 

הבעל"ט.

ממש  בפועל  שתהי'  עבודה  אודות  שמדובר  ואף 

הרי   - הבעל"ט  אלול  בחודש  חדשים,  כו"כ  לאחרי 

רואים במוחש שכאשר מדובר אודות ענינים חשובים 

- יותר, אזי ההכנה לענינים אלו מתחילה כבר ריבוי 

מתכוננים(  )שאליו  שהענין  ככל  כלומר,  לפנ"ז,  זמן 

גדול וחשוב יותר, מתחילה ההכנה לענין זה בתקופה 

מוקדמות יותר.

מסחר  עניני  הפרטיים,  בעניניו  כאו"א  שיודע  וכפי 

מתחילה  אליהם  שההכנה  ענינים  שישנם  וכיו"ב, 

בערב היום שבו צריך להתבצע הדבר, וישנם ענינים 

כמה  לפני"ז,  ימים  כמה  מתחילה  אליהם  שההכנה 

שבועות, ואפילו כמה חודשים לפנ"ז - לפי ערך גודל 

וחשיבות הענין.

דוגמא לדבר - החילוק שבין זריעה לנטיעה: זריעה 

אינה חשובה כל כך, ולכן מספיקה הכנה במשך זמן 

נטיעה שהיא חשובה  וכיו"ב. משא"כ  יום,  קצר, נ"ב 

ביותר, ובפרט "תמר", שחשיבותו גדולה ביותר, כמ"ש 

במשך  הכנה  דורש  זה  הרי   - יפרח"  כתמר  "צדיק 

זמן ארוך יותר. ועד שישנו אילן שמצמיח פירות רק 

לאחרי שבעים שנה - כמסופר בגמרא )תענית כג, א( 

נטע  דהוה  גברא  לההוא  ש"חזי  המעגל  חוני  אודות 

חרובא, אמר לי' האי עד כמה שנין טעין )פירות(, אמר 

הגמרא  דברי  בהמשך  וכמסופר  שנין",  ל"עד שבעין 

שלאחרי שישן שבעים שנה, ראה את נכדו )של אותו 

אדם שנטע את החרוב( מלקט את הפירות.

ומזה מובן בנוגע לעניננו - שגם כאשר מדובר אודות 

עבודה שצריכה לבוא לאחרי כו"כ חדשים, עד לחודש 

בעבודת  להתחיל  צורך(  )ויש  שייך  הבעל"ט,  אלול 

ההכנה לכך ריבוי זמן לפנ"ז - בשבת מברכים חודש 

השביעי, מכיון שאז נמשכת ברכתו של הקב"ה בנוגע 

לכללות עבודתם של בנ"י במשך כל חדשי השנה.

ההוראה למעשה: צדקה על 
חשבון מה שישתכר במשך כל 

השנה!
זו בענין של מעשה בפועל, באופן  ביאור הוראה  י. 

לו  שאין  שבפשוטים,  פשוט  ליהודי  גם  מובן  שיהי' 

שם  )צירופי  תורה  רזי  שבתורה,  דרזין  ברזין  ידיעה 

הוי' בי"ב חדשי השנה, עניני חשבון הנפש, וכיו"ב(, 

ואפילו בנגלה דתורה אין לו ידיעה רחבה כו' - הנה 

כאשר  בפועל ממש:  זו  הוראה  לקיים  יוכל  הוא  גם 

- מעשר, או באופן של  נתינת הצדקה  מדובר אודות 

הידור - חומש, או באופן של בזבוז - למעלה מההגבלה 

דחומש,

אגה"ק  פ"ג.  )אגה"ת  הזקן  אדמו"ר  שמבאר  ]כפי 

יותר  יבזבז  "אל  שאמרו  במה  להתחשב  שאין  ס"י( 

מחומש", מכיון שעושה זאת כדי לפדות ולתקן נפשו 

כו', ו"פשיטא דלא גרעה רפואת הנפש מרפואת הגוף 

שאין כסף נחשב, וכל אשר לאיש )לא רק חומש( יתן 

בעד נפשו כתיב"[,

הרי הסדר הרגיל בזה הוא – שבסוף החודש )וכיו"ב( 

ואז  זו,  תקופה  במשך  השתכר  כמה  חשבון  עושה 

מפריש הוא מממונו לצדקה.

ועל זה באה ההוראה הנלמדת משבת מברכים חודש 

זה מברכים  ובכח  בעצמו,  הקב"ה  השביעי שמברכו 

צריכים  זה  שבחודש   - השנה  חדשי  שאר  את  בנ"י 

בחדשים  שישתכר  מה  חשבון  על  לצדקה  לתת  כבר 

שלאח"ז, עד חודש אלול הבעל"ט, וזהו מה שבשבת 

מברכים חודש השביעי נפעלת כבר עבודת ההכנה על 

כל השנה הבאה )כנ"ל ס"ט( - בפשטות הענינים: נתינה 

לצדקה על חשבון מה שישתכר במשך כל השנה כולה.

שישתכר  הממון  את  ב"מזומן"  לו  אין  שעדיין  ואף 

בעתיד - הרי ידוע המנהג הנפוץ במדינה זו )המצטיינת 
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בעניני צדקה וחסד( לתת "פלעדזש", היינו, שמבטיח 

נקרא  זה  אין   - זכות  ענין של  ]ומכיון שזהו  ומתחייב 

"התחייבות", כי אם "פלעדזש"[, בכתב, שמידי חודש 

בחדשו יתן סכום כך וכך לצדקה, ומכיון ש"כל ישראל 

בפועל  הבטחתו  את  יקיים  בודאי   - כשרות"  בחזקת 

ממש.

באופן  היא  שהנהגתו  טוען  יהודי  כאשר  כלומר: 

בידו  אין  שעדיין  ומכיון  באמונה",  ומתנו  ד"משאו 

)ועד  שלאח"ז  בחדשים  שישתכר  הממון  "במזומן" 

שאינו יודע אפילו כמה ישתכר בחדשים שלאח"ז( - 

כיצד יכול הוא לתת לצדקה על חשבון זה?!

ויתירה מזו - טוען הוא: ידע איניש בנפשי' שלא בכל 

פעם יכול הוא לתבוע מהקב"ה בני חיי ומזוני רויחי, 

אלא לפעמים זקוק הוא לבקש זאת מהקב"ה בתורת 

צדקה, ומכיון שכן - טוען הוא - הרי ידוע מ"ש בספר 

חסידים שאין שום ענין )ואדרבה: אסור( לקחת כסף 

של צדקה כדי לקיים מצות צדקה?! 

אודות  עתה  מדובר  שלא  לו,  אומרים  זה  על  הנה   .  .

נתינת הצדקה בפועל ממש )"מזומן"(, כי אם לקבל על 

עצמו החלטה שמידי חודש בחודשו יתן לצדקה סכום 

לא  וגם  בלבד,  בהחלטה  להסתפק  רק  ולא  וכך,  כך 

הבטחה בדיבור בלבד, אלא לתת כתב-התחייבות על 

זה, שאז ישנו כבר ענין של מעשה בפועל, היינו, לא רק 

"מעשה זוטא" )עקימת שפתיו בדיבורו(, כי אם מעשה 

ממש - כתיבה, א' מל"ט המלאכות שהיו במשכן.

ה' עוזר שישתכר בריבוי גדול 
כדי שיוכל לעמוד בהבטחתו 

לתת סכום גדול לצדקה!
יא. ובקשר לטענתו שאינו יודע כמה ישתכר כו' - הנה 

על זה אומרים לו ש"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה 

למעשה". ובהקדים: בפירוש הענין ד"מחשבה טובה 

הכתוב  עליו  "מעלה  )ולא  למעשה"  מצרפה  הקב"ה 

כאילו עשאה"( - מבאר אדמו"ר הזקן בתניא )פט"ז(, 

של  ענין  עם  טובה  המחשבה  את  מצרף  שהקב"ה 

מעשה   - שלם  ענין  ישנו  ואז  בעתיד,  שיהי'  מעשה 

טוב ביחד עם מחשבה טובה. והנה מפירוש זה מובן 

שצירוף זה הוא רק כאשר ישנו אח"כ ענין של מעשה 

הקב"ה  טובה  "מחשבה  שמהלשון  ומכיון  בפועל. 

מצרפה למעשה" משמע שמדובר אודות כל מחשבה 

טובה - הרי בהכרח לומר שכל מחשבה טובה תבוא 

בודאי לידי מעשה בפועל.

וטעם הדבר - כי כאשר הקב"ה רואה את מחשבתו 

הטובה של האדם, אזי עוזר הוא ומסייע לו שיצליח 

להביא את מחשבתו הטובה לידי פועל, ואז - מצטרף 

המחשבה הטובה אל המעשה בפועל.

ועד"ז בעניננו: כאשר יהודי מחליט ומקבל על עצמו 

לתת סכום גדול לצדקה - עוזר לו הקב"ה ומסייע בידו 

מעשה  לידי  הטובה  המחשבה  את  להביא  שיצליח 

בפועל, היינו, שישתכר בריבוי גדול כדי שיוכל לעמוד 

בהבטחתו לתת סכום גדול לצדקה.

אפילו אם הסכום גדול מכפי 
־ערכו – פותח לו הקב"ה צינו

רות חדשים!
וכידוע הסיפור שאירע אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר כאשר 

עמדו להדפיס את ספריו של אדמו"ר הצ"צ ]ולהעיר 

- שנמצאים אנו בסמיכות ליום הולדתו, בערב ר"ה, 

מו"ח  לכ"ק  א'  אברך  שנכנס   - זו[  המתברך משבת 

אדמו"ר, והתחייב לתת את הסכום הדרוש להדפסת 

הספרים, ואף שמצד מעמדו ומצבו הגשמי הי' סכום 

זה שלא בערכו כלל וכלל, הנה מכיון שקיבל על עצמו 

לתת סכום זה - פתח לו הקב"ה צינורות חדשים בענין 

הפרנסה ]צינורות חדשים דייקא, כלומר, אין זה ענין 

של הרחבה בלבד בצינורות הפרנסה שהיו מקודם לכן, 

כי אם צינורות חדשים ממש[, כך שהצליח לתת את 

כל הסכום שקיבל על עצמו מתוך שמחה וטוב לבב, 

לאחרי שנשאר לו כמ"פ ככה עבור צרכיו האישיים 

]ובלאה"כ הי' נותן סכום זה מתוך שמחה וטוב לבב[.

וסיפור זה הוא בבחינת "תורה שבעל-פה" מכ"ק מו"ח 

שכאשר   - היא  בזה  וההוראה  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 

יהודי מקבל על עצמו לתת סכום גדול לצדקה, הנה 

אפילו אם סכום זה אינו לפי ערכו - פותח לו הקב"ה 

צינורות חדשים שיוכל לקיים את הבטחתו במילואה 

ובשלימותה.

]מובן ופשוט שאין הכוונה להנהגה שהיא באופן דעולם 

התוהו כו', כי אם באופן המתאים לעולם התיקון[.

לולי קבלת ההחלטה ברגע של 
התעוררות מיוחדת – לא היה 

זוכה למצווה נעלית זו!
יב. והנה, כאשר יהודי מקבל על עצמו החלטה טובה 

- הרי ידוע הפס"ד בשו"ע )בנוגע לענין של תענית( 
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ענין  את  כבר  פועלת  טובה,  החלטה  קבלת  שעצם 

השכר, עוד לפני שבאים לקיום הדבר בפועל ממש. 

לתת  שמחליטים  עי"ז  שנפעל  העילוי  מובן  ומזה 

הנתינה  לפני  עוד   - הבאה  דשנה  בחדשים  לצדקה 

בפועל ממש.

זאת ועוד: כאשר ההחלטה מתקבלת בהיותו במצב של 

התעוררות מיוחדת - בשבת מברכים חודש השביעי, 

וכיו"ב - אזי מחליט לתת סכום גדול; ולולי החלטה זו - 

הנה בבואו לתת צדקה לאחרי שהשתכר, יתכן שלא הי' 

נותן סכום גדול כזה: משא"כ לאחרי שקיבל על עצמו 

החלטה זו, שאז בודאי יקיימה בפועל ממש, גם אם לא 

יהי' במצב של התעוררות מיוחדת.

ובפרט כאשר נמצאים בשבת פ' נצבים, שבה קורין 

אודות הענין ד"כריתת ברית" - והרי מבואר בלקו"ת 

)ריש פרשתנו( שכריתת ברית פועלת ענין של תוקף 

נצחי בל ימוט כו', כך ששום דבר שבעולם )טענות 

זו  החלטה  מקיום  להניאו  יכול  אינו  וכיו"ב(  היצר 

בפועל ממש.

כלומר: אע"פ שכאשר יתן את סכום הכסף לצדקה 

בפועל ממש, שוב לא יעמוד באותה התעוררות שהיתה 

אצלו בשעת קבלת ההחלטה - הרי העיקר הוא קיום 

המצוה במעשה בפועל, ובפרט כאשר מדובר אודות 

מצות הצדקה, שבה נוגע בעיקר העובדה שהחי' את 

נפשו של העני בפועל ממש. וכדאיתא בספרי )תצא 

כד, יט( שאפילו כאשר אדם "מאבד סלע מתוך ידו 

ומצאה עני ונתפרנס בה" - הנה אף שהוא מצטער על 

איבוד הסלע, אעפ"כ, מכיון שבפועל ממש נתפרנס 

העני על ידו, נחשב לו הדבר לקיום מצות צדקה.

דהנה, כאשר אדם מאבד סלע - יש לו להצטער על 

מה  שמאבד  לו  איכפת  שלא  "שוטה"  אינו  ]אם  כך 

בידעו שהתורה חסה על ממונם  כי  לו...[,  שנותנים 

של ישראל, מכיון שעי"ז יכולים לעשות כו"כ דברים 

טובים - מצטער הוא על העובדה שלא ניצל סלע זה 

)שנתן לו הקב"ה( לתכליתו הראוי'. ועל זה אומרים 

לו – שכאשר העני מצא את הסלע ונתפרנס בה, נחשב 

לו הדבר לקיום מצות הצדקה, ונמצא, שסלע זה נוצל 

באופן הכי נעלה, כי - אם הי' משתמש בעצמו בסלע 

זה, יתכן שהי' משתמש בו עבור ענין שהוא בבחינת 

"כל מעשיך יהיו לשם שמים" בלבד, או אפילו עבור 

ענין של מצוה סתם, ואילו באופן זה, כאשר איבד את 

הסלע ומצאה העני ונתפרנס בה - מקיים הוא מצוה 

השקולה כנגד כל המצוות!
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כולל   - מישראל  לכאו"א  שייכת  הנ"ל  הוראה  יג. 

אפילו לילדים קטנים, כדלקמן. וזהו הקשר לפרשתנו, 

כל  של  אחדותם  אודות  מדובר  שבה  נצבים,  פ' 

הסוגים דבנ"י, "אתם נצבים היום כולכם גו' ראשיכם 

שבטיכם גו'", וכן "טפכם", ובהדגשת הענין ד"כולכם", 

הכוונה  אין  שבבנ"י,  הדרגות  חילוקי  למרות  היינו, 

ש"ראשיכם שבטיכם" באים בתחילה, ואח"כ "כל איש 

ישראל", ורק אח"כ "טפכם" - אלא "אתם נצבים היום 

כולכם", וכפי שמוסיף ומדגיש אדמו"ר הזקן )לקו"ת 

ריש פרשתנו(: "לאחדים כאחד", עד כדי כך - "מבלי 

ימצא האדם ראש וסוף".

"פלעדזש"  התחייבות  לחתום 
עוד לפני ראש השנה, בהרחבה 

באופן של עשירות!
. . יד. וזוהי ההוראה הנלמדת מתורה הנ"ל ]אודות 

השביעי,  חודש  מברכים  בשבת  הקב"ה  של  ברכתו 

השנה[  חדשי  שאר  את  ישראל  מברכים  זה  שבכח 

שיש להתכונן כבר לעבודה   - בנוגע למעשה בפועל 

דכל השנה כולה )עד חודש אלול הבעל"ט(, ולדוגמא 

- בענין הצדקה: להתחייב לתת סכום מסויים לצדקה 

כנ"ל  הבעל"ט,  השנה  סוף  עד  בחדשו,  חודש  מידי 

בארוכה.

 - טוב  ומה  ר"ה,  לפני  עוד  זאת  לעשות  הראוי  ומן 

ראשונים  ימים  ג'  במשך  רק  ולא  שבת,  במוצאי 

הנקראים מוצאי שבת, אלא במוצאי שבת ממש, או 

השבת  שמיום  אף  שהרי  בבוקר,  ראשון  ביום  עכ"פ 

מתברכין כל ימי השבוע, הרי מובן, שככל שנמצאים 

ברכת  השפעת  ניכרת  השבת,  ליום  יותר  בסמיכות 

השבת באופן גלוי ונעלה יותר.

ובנוגע לכמות הסכום שצריכים לתת - הנה אף שע"פ 

דין "אי אתה מחוייב לעשרו", מימ, מכיון שהוא רוצה 

שהקב"ה יתן לו בני חיי ומזוני רויחי, ובכולם רויחי, 

בעצמו  להתנהג  עליו   - דוקא  עשירות  של  באופן 

באופן כזה, היינו, שיתן לצדקה בהרחבה, באופן של 

עשירות.

כפשוטה  לצדקה  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 

)בגשמיות(, הרי עאכו"כ שכן הוא בנוגע לצדקה רוחנית 

והמעיינות  היהדות  דהפצת  הענין  כללות  שזהו   -

חוצה, שצריכים לקבל החלטות טובות בענין זה בנוגע 

לעבודת כל השנה כולה. וכאמור - שנתינה זו צריכה 

ובאופן שפעולת  להיות באופן של הרחבה ועשירות. 

ניכרות עד  ההשפעה היא עד כדי כך – שתוצאותי' 

סוף השנה הבעל"ט!

וכשם שנתבאר לעיל שענין הצדקה צריך להיות גם 

אצל ילדים קטנים, כמו כן מובן בנוגע לצדקה רוחנית 

- שענין זה שייך גם לאלו שהם בבחינת ילדים קטנים 

בעניני יהדות, שגם הם צריכים לתת צדקה, לפי ערך 

הידיעות שכבר רכשו בעניני יהדות.              

)ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשמ"ג(
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צמיחה 
במשפחה?

תוביל את זה 
בעצמך!

המשפחתיתולשדרג את התקשורת מזמין אותך להשקיע מרכז מאושרים 

צוות מטפלים 
יר"ש ממגוון מגזרים

מטפלים בעלי הכשרה אקדמית 
מלאה וממוקדת בטיפול זוגי ומשפחתי

מיקום שקט
ודיסקרטיות מלאה

לבחירתכם, מטפל
או מטפלת

04-8277040

פתח את הדלת ותכניס גאולה למשפחה!
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פלעדזש
השקעה 
חסידית

מה זה בכלל "פלעדזש"?
פלעדזש הינו שטר התחייבות, שבו חותם האדם על הבטחה לתת סכום קבוע לצדקה. הרבי הציג את הפלעדזש בחודש 

אלול ה'תשמ"ג, בשיחת שבת פרשת נצבים וילך: "ההכנה לכל השנה: לתת "פלעדזש" היינו שמתחייב בכתב שמידי חודש 

יתן . . כשמחליט לתת סכום גדול לצדקה אפילו אם הסכום אינו לפי ערכו - פותח לו הקב"ה צינורות חדשים שיוכל 

לקיים הבטחתו בפועל ממש".

בדבריו אלה מבטיח הרבי למעשה, כי מי שיתחייב מראש על מתן צדקה באופן קבוע ובסכום קבוע במשך השנה הבעל"ט 

- יגדיל את הכנסותיו במהלך השנה הבאה באופן משמעותי. ההתחייבות למתן צדקה תביא עמה רווח גדול בהרבה. 

כאשר הדבר מבוצע בשבת מברכין "חודש השביעי" שממנו נמשך שפע לכל השנה, זוהי הכנה ראויה לשנה החדשה: היא 

מעוררת את רצון הקב"ה לפתוח צינורות חדשים לפרנסה, ויוצרת עבור היהודי כלי לקבלת השפע האלוקי בכל המצטרך

לא עוד נתינה - כי אם השקעה!
באותה השיחה ממשיך הרבי: "מכיוון שהוא רוצה שהקב"ה יתן לו בני חיי ומזוני רוויחי באופן של עשירות דוקא – עליו 

להתנהג בעצמו באופן כזה, היינו שיתן לצדקה בהרחבה באופן של עשירות." הרבי אומר לנו, למעשה, כי התחייבות זו 

הינה הרבה יותר מצדקה: יש כאן עסקה עם הקב"ה - יהודי משקיע ונותן ביד רחבה, וההשקעה מניבה פרי כאשר הקב"ה 

ממלא את התחייבותו לעשירות מופלגה!

כאשר חותמים על "פלעדזש" לטובת התאחדות החסידים, מסייעים לנו להמשיך 
ולפעול למען עתידם של חסידי חב"ד - אברכים ובני משפחותיהם - ברוחניות 

ובגשמיות. במילים אחרות, זוהי ההשקעה שבתוך ההשקעה!
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ה"צוואה" המרגשת של ר' זושא:
"הרבי רוצה שנהיה מאוחדים!"

''ב'דור השביעי' צריכים כזה ארגון, כדי שנהיה בני אדם''

בגיליון "קליימקע" של 'התאחדות החסידים' שיצא לאור 
בערב ראש השנה תשפ"ב קיים ר' מענדי ריזל ראיון נדיר 

עם המשפיע החסידי הרב זושא פוזנר – שלדאבון לב נפטר 
בשנה החולפת • "'התאחדות החסידים' שומר על ה'ביחד' 
בליובאוויטש", אמר • ומה דעתו על הכנסת אנשי מקצוע 

כ"תחליף" לפסיכולוגים?

אחד מעמודי התווך של ארגון 'התאחדות החסידים' 

ומי שתמך בכל מאודו ונפשו בפעילותיו, היה המשפיע 

האגדי והבלתי נשכח ר' זושא פוזנר ע"ה, שנפטר בי"ב 

שבט השנה.

ר' זושא מיעט לדבר, אך כשביקשנו ממנו – בחודש 

של  פועלו  על  לדבר   – שעברה  השנה  של  אלול 

הוא  חב"ד,  לכרם  וחשיבותו  החסידים'  'התאחדות 

ניאות מיד.

למרות מחלתו הקשה, הוא קיבל אותנו בסבר פנים 

בפניו  כשהעלנו  גם  חב"ד.  בכפר  חתנו  בבית  יפות 

שאלות לא קלות, הוא – כדרכו – השיב ישירות. בלי 

טיוחים, בלי ניסיונות התחמקות.

בהם  שיראו  ויש  בהחלט  רלוונטיים  הנוקבים  דבריו 

כעין צוואה לא כתובה על "דור השביעי" ועל מהותו 

של הארגון.

הנה הם – ויהיו הדברים לזכרו.

•

הרב פוזנר, בשביל מה חב"ד הייתה 
צריכה את 'התאחדות החסידים', מה 

היה חסר לנו לפני?
"ככה זה, אנחנו ב'דור השביעי'. אם אתה רוצה לסגור 

את 'התאחדות החסידים', תסגור את ליובאוויטש. זה 

כדי  ארגון,  כזה  צריכים  ב'דור השביעי'  אחד.   חלק 

מהרבי.  לנו  אכפת  קצת  שיהיה  אדם.  בני  שנהיה 

צריך  חסיד  לאיך  מסגרת  נותן  המלך'  'דרך  העיתון 

להתנהג, איך צריך להיות חסיד – ואני לא אומר את 

זה בגלל הדברים שלי שמודפסים שם"...

אז ' זו מסגרת?
"כן! העולם הזה בנוי על מסגרות, כשיש מסגרת זה 

גורם שנהיה מאוחדים. פשוט להיות מאוחדים. אנחנו 

צריכים להיות מאוחדים.  יש רבי וצריך לעשות מה 

ו'התאחדות' מסייעים לזה. הם עושים  שהרבי רוצה 

מה  אכפת  היום  למי  השביעי'.  ל'דור  טובים  דברים 

צריך  חסיד  מה  וחושב  בבוקר  קם  מי  רוצה?  הרבי 

'התאחדות'  ואיך להפוך את העולם? בזכות  לעשות 

יש חסידים שקצת אכפת להם מהרבי".
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מה למעשה המשמעות של "זיך 
האלטען בא די קליימקע" – "לאחוז 

בידית"?
"לעשות מה שהרבי רוצה. ומי שלא עושה מה שהרבי 

'מעשה בפועל'  בידית. הרבי רוצה  רוצה לא מחזיק 

ומי שמחפש רק רגש בלי עשייה, לא מחזיק בידית. 

את  ולעשות  לרבי  להתבטל  פירושו  בידית  להחזיק 

רצונו. זה לא רק רגש, זה דורש תכל'ס ו'התאחדות 

הפעילויות  כי  בידית  להחזיק  מאפשרת  החסידים' 

שלה מחזקות את ההתקשרות".

יש כאלה שאומרים שכשמדברים כל הזמן על 

"התקשרות" זה "חיצוניות"?
''להניח תפילין זה גם כן 'חיצוניות'. יש רבי בעולם ולא 

רוצים אותו ואולי 'התאחדות החסידים' מדברים עם 

האנשים שיש רבי בעולם - בשפה של העולם . אולי 

יהיו כאלו שיקראו לזה 'חיצוניות', אבל כל העולם הזה 

הוא 'חיצוניות'. אין לנו ברירה''.

אז אנחנו צריכים להיות דומים לכל 
העולם?

האם  תפילין?  מניח  אתה  הזה.  בעולם  ''אנחנו 

הולכים  זה.  את  עושה  העולם  כל  חיצוניות?  זה 

עם  עושים.  ככה  זהו,  חיצוניות?  זה  ל'מבצעים'? 

'חיצוניות' כזו אין לי בעיה''.

יש כאלה שלא אוהבים שמכניסים אנשי מקצוע, כמו 

פסיכולוגים, בימי עיון וכדו'. לטענתם, יש משפיעים 

ואין צורך להכניס למחננו אנשי מקצוע.

''לא, לא, לא! יש אנשי מקצוע, יש בעיות ספציפיות, 

שצריכות אנשי מקצוע. אולי לא ללכת לרופא כי יש 

משפיע? מי שאומר דבר כזה או שהוא מטומטם או 

שהוא אידיוט או שהוא שניהם יחד. גם פעם היו אנשי 

מקצוע".

מה המעלה הכי גדולה בעיניך בפעילות 
של הארגון?

שהחבר'ה נמצאים יחד. זה, כמו שאומרים, צו השעה. 

זה לבד מספיק. הרבי רוצה שנהיה מאוחדים!

אתה נותן גיבוי לפעולות של 
'התאחדות'?

"אני הגב של שימעל'ה פיזם! אם יש למישהו טענות, 

חינוך  מחלקת  מנהל  הייתי  לי.  ויגיד  אלי  שיבוא 

במועצה אזורית 'עמק לוד'. נכנסתי פעם למשרד ואני 

רואה מישהו מהכפר צועק על אחד מהעובדים שלי, 

אז אמרתי לו 'צא מכאן. יש לכם טענות? פנו אלי!'. 

אם יש טענות שיבואו אלי, יש לשימעל'ה גיבוי לכל 

מה שהוא עושה. אני סומך עליו, הוא מתייעץ איתי. 

הוא לא משגע אותי בכל פרט ופרט. אם אני אמרתי 

משהו - אני עומד מאחורי דבריי".

מה אתה רוצה לאחל לחסידים לקראת 
השנה החדשה?

"שיהיה להם שכל להיות שייכים לרבי. זו לא ברכה? 

תקבלו  לרצות?  שאפשר  מזה  גדול  יותר  משהו  יש 

של  בפעילויות  תשתתפו  מאוחדים,  תהיו  שכל, 

'התאחדות החסידים' ותהיה לכם שנה טובה ומתוקה 

ברוחניות ובגשמיות".
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שאלה: ומה אם אין לי בכלל כיוון לכסף 
והכנסות, גם אז לתרום?

תשובה:
"ידוע הפתגם ששמענו מחמי כ"ק אדמו"ר, שכאשר 

החלטה  עצמו  על  מקבל  למטה,  כאן  יהודי, 
אם  גם  הרי  גדול,  בסכום  צדקה  לתת  טובה 
איך  רואה את האפשרות  אינו  בשעת מעשה 
למעלה,  אך  בפועל,  זה  את  ליישם  יוכל  הוא 
במדה  בהרחבה,  פרנסה  מיד,  עבורו  נפסקת 
את  למלא  ממש  בפועל  יוכל  אכן  שהוא  כזו 
החלטתו הטובה, והנני בטוח, שגם בענינו, למרות 
שעד עתה זה עוד לא הי', אך מכיון שהוא ושותפו, 
וקיבלו את ההחלטה בכל הלב, בודאי כבר נפסק למ

עלה, לתת לכם פרנסה בהרחבה ובהצלחה, שתוכלו 
ליישם את הרצון הטוב שלכם בטוב לבב וביד רחבה."

)תרגום מאגרת א'תתקצד,  כ"ו טבת תשי"ג(

שאלה: אני כבר נותן לכמה וכמה 
מוסדות, ופתאום גם 'התאחדות' 

מבקשים ממני תרומה חודשית, זה יותר 
מדי בשבילי.

תשובה: 
כ'  ממוצש"ק  מכתבו  נתקבל  ארוך,  הפסק  "לאחרי   
)מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  של  הולדת  יום  מרחשון, 
המוסדות  מאחד  עזר  בקשת  אודות  כותב  בו  נ"ע. 

החבדי"ם אשר באה"ק ת"ו.

לצדקה,  מצדקה  משנים  אין  אשר  ההוראה,  וידועה 

חדשה  בקשה  שקבל  – כיון  זה  עם  ביחד  אבל 

למצוא  שלו  ביכולת  שנתוסף  בודאי  נוספת, 
שהרי אין הקב"ה בא בטרוו  מקור נוסף לצדקה,
ובפרט ע"פ ענין ההשגחה פרטית  ניא עם בריותיו, 
המבואר בתורת הבעש"ט שהוא בפרטי פרטיות ועל 

אחת כמה וכמה בעניני תורה ומצותי'. וקל להבין.

שאלות ותשובות
בענין הפלעדז'ש והעשירות
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וולכן יוסיף בפעולותיו על מנת לעזור גם למוסד המ
בקש.

)ממכתב כ"ד מרחשוון תשכ"ג(

שאלה: קשה לי מאוד לקחת על עצמי 
תרומה לפני שאני בטוח שארוויח את 

הסכום הזה. מה לעשות?

תשובה: 
בו,  המוסגר  עם  אלול,  מר"ח  מכתבו  על  "במענה 
מצורף בזה קבלה על ההמחאה להדפסת הקונטרס 
הלוך  ילך  אשר  מצוה  גוררת  ומצוה  הבע"ל.  לר"ה 
וגדול במעשה הצדקה, כפי כוחותיו עתה ועוד יותר.

שכן אצל הקב"ה הרי קיימות שתי דרכים: דרך אחת 
כמה מפרישים  ורואה  כסף  נתן  הוא  היא, שתחילה 
מזה לצדקה, לפי ערך, ודרך שני' היא שנותנים צדקה 
חוב,  בעל  נשאר  אינו  והקב"ה  שיכולים  ממה  יותר 
והוא נותן אחר כך עוד, פי כמה בצמצום אם נתנו 
חומש .במילא  נתנו  אם  בבזבוז  כמה  פי  או  מעשר, 
שנדמה  כפי  יותר,  שנותנים  דולר  כל  שבעד  נמצא 
יותר מכפי הכוחות, הקב"ה נותן חוץ מדולר זה עוד 

כמה וכידוע בכמה ספרים. 

ולכן בקראי במכתבו שאינו רוצה לאחר את ההזדמ

נות לתת קצת צדקה, ובפרט בחודש אלול, ובראותי 

את סכום ההמחאה שלו, פלא אצלי שמרחם 
לו, לו ההמחאה שלו  על הקב"ה, ומה אכפת 

ופרנ לו הכנסה  נותן  הי'  כך שהקב"ה  ־היתה 
יותר מכפי שהוא העריך את  סה שלא בערך 
מכפי שהוא העריך את עצמו עם הצדקה של 

המחאה זו?

תקותי שלא יתרעם עלי, וגם יזכור, שהרבי תמיד 

)לכך(  הדרכים  שאחת  לגביר,  לעשותו  רצה 
שהרבי  כפי  צדקה  לתת   - תעשר  עשר  היא 
לא  הקב"ה  גם  מתמקחים,  לא  וכאשר  רצה, 
מתמקח, כפי שמבואר באגה"ק סימן י"ג, שאפילו 
בעבו והגבול  זהו מבחינת הצמצום  חומש  והמבזבז 

וההתפשטות  החסד  ממידת  שהוא  מי  אבל  ה',  דת 
בעבודת הוי' )שבמיוחד יש לזה שייכות לכהנים, כי 
הרי כהן הוא איש החסד( ואין מעצור לרוח נדבתו 
הזקן  רבנו  מסיים  אזי  וכו',  בת"ת  ובין  בצדקה  בין 
שגם הקב"ה נוהג עמו במידת חסדו הגדול ובלי גבול 

ותכלית.

ובברכת כתיבה וחתימה טובה, המחכה לבשורות טו
בות

מנחם שניאורסאהן

)אגרות קודש מתורגמות חלק ג' עמוד תכג(

שאלה: כל הוצאה שלי כולל התרומות, 
אני לא משחרר עד שהרו"ח שלי 

מאשר. מה, לא צודק?

תשובה: 
את  קבע  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  הטעם  לעיל,  כאמור 
הסדר שעניניו יבואו לידי פועל ע"י ממוצעים, הוא, 
כדי לזכותם בהשתתפות בעבודתו. ומטעם זה קבע 
כ"ק מו"ח אדמו"ר ענין נוסף - שהענינים יבואו לידי 
פועל ע"י ממון דוקא, כדי לזכות אותם מבני ישראל 
שיתנו מממונם לענינים אלו, שענין זה הוא לטובתם 

- כמארז"ל "עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר".

ולפועל, כאשר מבקשים מהם ממון - הם מתווכחים; 
)"ַאקַאונטענט"(,  החשבונות"  "מנהל  את  שואלים 
והוא עורך עבורם "חשבון" - עד סכום פלוני יכולים 
להם  אומרים  יכולים!  אינם   - מכך  ויותר  לתת,  הם 
"עשר בשביל שתתעשר", דהיינו, שככל שיתנו יותר, 
ואעפ"כ  שנתנו;  מה  כנגד  חלקים  תשעה  להם  יהיו 
יותר! הם מוכנים לוותר על  יתנו  אומרים הם שלא 
תשעה חלקים אלו, ובלבד שלא יתנו לרבי חלק אחד! 
וגם כאשר עוסקים במסחר עם אדם רע - אין מתחש

בים בשאלה אם אותו אדם ירוויח מכך, אלא עורכים 
את החשבון האישי; ואילו כאן - מוכנים הם להפסיד 

תשעה חלקים, ובלבד שלא יתנו לרבי חלק אחד!

בווארשא.  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אל  גביר  בא  פעם   -
כשיצא הגביר, אמר לי הרבי שקרה לו )להגביר( אסון 
גדול, ובאמרו את הדברים - צחק. הי' זה אצלי דבר 
פלא: הרי הרבי מספר שקרה לגביר אסון גדול, ומה 
לי שאותו  פשר הצחוק? לאח"ז המשיך הרבי לומר 
והמשיך  הסכום,  את  בציינו  רב,  ממון  הפסיד  גביר 
לי הרבי:  ואז אמר  ושוב התפלאתי על כך.  לצחוק. 
אילו נתן גביר זה מממונו לצדקה - הי' מפסיד פחות, 
ורק כיון שהשאיר את כל הממון אצלו - קרה לו אסון 

גדול זה!...

סבורים הם, שע"י ממונם עושים הם לרבי "טובה"... 
ו- וכי מה חושבים הם, שהרבי, בהיותו בגן-עדן, בר

קיע השביעי, ואפילו בהיותו כאן למטה עמנו, אינו 
ללא  ב"ה  א"ס  ומהות  בעצמות  דבוק  להיות  יכול 
טובה!  להם  לעשות  רוצה  הרבי  שלהם?!  הכסף 
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וואעפ"כ, כשהרבי עומד מצד אחד ודוחף אותם )"טו

ומצד  זיי"( באמרו "עשר בשביל שתתעשר",  רקעט 

שני עומד "מנהל החשבונות" ודוחף אותם שלא יתנו 

- מנצח "מנהל החשבונות"!...

ראיתי פעם על מישהו שביכלתו לבוא לידי הצלחה, 

אלא שכיון שכל דבר צריך "כלי" - הונח אצלי שעליו 

זו  ונתינה  לתת בכל חודש סכום מסויים של ממון, 

תהי' הכלי להצלחה. מלכתחילה לא רציתי לדבר עמו 

על זה, אבל לאחר שהוא עצמו התחיל לדבר על זה, 

סיפרתי לו את כל הענין - שיש ביכלתו לבוא לידי 

הצלחה, ושהכלי לענין זה הוא עי"ז שיתן בכל חודש 

סכום פלוני. בתחילה התווכח על זה, ואח"כ הסכים. 

ואמנם כך הי' במשך כמה חדשים, שנתן בכל חודש 

ואת הסכום הנ"ל, עד שהגיע חודש ניסן, ודוקא בחו

דש זה - לא נתן. לאח"ז חזר לתת את הסכום בכל 

חודש, וכשהגיע חודש תשרי - דוקא בחודש זה לא 

הנ"ל  הסכום  את  נתן  החדשים  שבכל  כלומר,  נתן! 

חדשים  שהם  ותשרי,  ניסן  בחודש  ודוקא  לצדקה, 

כלליים - דוקא בחדשים אלו לא נתן!

רואים איפוא בעיני בשר עד כמה אין זה אלא ענין של 

העלם והסתר )ולא ענין המתקבל בשכל(, ואעפ"כ - 

ממשיכים להתווכח )"הַאלט מען זיך אין דינגען"(!

)משיחת ש"פ בראשית תשי"ד(

 שאלה: אני רוצה להבין משהו.
 האם זה הקו של הרבי באופן קבוע,

שכשאין פרנסה טובה, אז לתת צדקה, 
וככה עולים על דרך המלך עם הגדלת 

 ההכנסות?
תשובה: 

שמחתי לקבל פ״ש ממנו ומשפחתו שיחיו ע״י הרה״ח 
וינברג,  הלוי  שי׳  יוסף  מו״ה  בצ״צ  עוסק  נו״נ  אי״א 
ושכותב לי גם שלמרבה הצער לאחרונה מצב הפרנ

סה אצלו )=הנמען( אינו במיטבו.

ידועה עצת חכמינו ז״ל, שבמצב כזה צריך לתת יותר 
צדקה ובמידה רבה יותר וכל המרבה הרי זה משובח, 
והצדקה שמחליטים לתת, אפשר לתת זאת בפעמים 
המתאים  והזמן  אחת,  בבת  לתתה  קשה  אם  רבות, 
לתת זאת, אם באופן של כתיבת המחאה או להניח 
מזומן במקום מיוחד, הוא בכל יום חול לפני הנחת 
תפילין והתפילה, וכאשר עושים זאת מתוך הבטחון 
החזק בהשם יתברך שנתן לנו את המצוות והבטיחנו 
על זה, שוחי בהם, שזה מביא חיים ובאופן טוב רואים 
את הברכות מהשם יתברך במה שנחוץ, וע"י מצות 
ואשמח  הפרנסה,  בענין  זאת  רואים  בפרט  הצדקה 
ולשמוע בשורות טובות שעושה כן, ורואה את הבר

כות מהשם יתברך במה שנחוץ לו.

)אגרות קודש כרך טו עמוד שנט, אגרת ה'תרפו(
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שאלה: יש איזו הבטחה מהרבי במפורש שאם אני נותן 
 בהרחבה, אז אני מקבל פי 4 או פי 5?

תשובה: 

שאלה: האמת שאני ממש רוצה לתת, אבל החובות 
 שלי גודלים. לא יודע מה לעשות.

תשובה: 

 שאלה: המשפחה שלי גדלה, ויש המון הוצאות.
 אתה באמת חושב שזה הזמן להגדיל את התרומות? 

 חייך קודמים.
תשובה: 
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'התאחדות החסידים' מתעסקת זה כמה וכמה שנים 

בהחדרת רוח חיים חסידית, אמיתית, ''ותחי רוח יעקב 

ושונות  רבות  בפעולות  ב"ה,  ובהצלחה,   – אביהם'' 

שקצרה הידיעה מלפרט אותן.

נקודת  גדולה,  פריצה  נהייתה  הזה,  בזמן  עכשיו, 

''ותחי רוח  ישן בנושא הזה של  חידוש, עניין חדש- 

יעקב אביהם'' – של החדרת רוח אמיתית של הדרך 

של הרבי והאופן שבו צריכים להיות הדברים.

הבית היהודי זה מבצר של הרבי. אנחנו לא צריכים רק 

להתעסק בהגנה שלו וב"כיבוי שריפות". בית יהודי-

העולם  וכיבוש   – העולם  לכיבוש  מבצר  זה  חסידי 

בשביל הרבי, ברוח של הרבי, באופן של הרבי.

ארגון 'התאחדות החסידים' היא המקום האמיתי לכל 

משפחה חב"דית. כל אחד צריך להיות חלק מזה.

ר' מענדל היה מספר על "הסוס הקוזקי". הוא היה 

כנראה באחת הגלויות עם מי שהוא שהיה לו עסק 

בנושא הזה. הוא שאל אותו:

"למה הוא עולה פי כמה וכמה מסוס רגיל?". אז הוא 

סיפר לו איך מאמנים אותם, איך מרימים אותם וכו'. 

בסוס יש לו מידה של ביטול. והוא היה מספר שכאשר 

חצו את הנהר היו מביאים עדר של סוסים, יש סוסים 

וחוזר  חוצה  שהיה  סוס  אבל  קצת.  נסחפים  שהיו 

ב'התאחדות  לוקחים.  היו  אותו   – אחר  לסוס  לעזור 

החסידים' יש ''קוזקים'', שבאו לעזור לאחרים.

שיש  יודע  כשאתה  רגל,  על  רגל  לשבת  אפשר  איך 

מקום שצריך להוסיף בו ולתקן אותו? זו זכות שלנו 

להיות שייכים לרבי, ''להחזיק בידית''. זו זכות נפלאה 

שמה  הרבי;  של  חסידים  שאנחנו  למקום  להגיע 

שאנחנו  לנו,  נוגע  שזה  לנו.  אכפת   – לרבי  שאכפת 

רואים את הדברים. זה 'התאחדות החסידים'.

מה עלינו ללמוד 
מהסוסים של הקוזקים?

 ''התאחדות החסידים מסייעת לבנות את המבצר הביתי"
משפיע הארגון הרב עופר מיודובניק
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הנני מקבל על עצמי לגרום לכ"ק נחת רוח ולתת 
מידי חודש בחדשו לצדקה - כשותפות בפעולות 

'התאחדות החסידים' בסך חודשי של:

ב"ה.
מוצאי שבת מברכים חודש השביעי ה'תשפ"ג.

הוד כבוד-קדושת אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א

כהכנה ו"כלי" לברכת השי"ת בכל ענייני הפרטיים במשך כל השנה כולה, לי ולבני משפחתי שיחיו, 

בבני חיי ומזוני ובכולם רוויחי, "באופן של עשירות", ולכתיבה וחתימה טובה, וגמר חתימה טובה 

לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה, ועד לפעול את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש!

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י רב ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו אד י  ח י

על  ההכנה  עבודת  כבר  נפעלת  השביעי  חודש  מברכים  שבשבת  מה  "וזהו 
כל השנה הבאה - בפשטות הענינים: נתינה לצדקה על חשבון מה שישתכר 
בכתב,  ומתחייב  שמבטיח  היינו,  "פלעדזש",  לתת   .  . כולה  השנה  כל  במשך 
שמידי חודש בחדשו יתן סכום כך וכך לצדקה . . מכיון שרוצה שהקב"ה יתן 
לו . . באופן של עשירות דוקא, עליו להתנהג . . שיתן לצדקה בהרחבה באופן 
גדול  סכום  לתת  עצמו  על  ומקבל  מחליט  יהודי  .כאשר   . דוקא  עשירות  של 
לצדקה . . הנה אפילו אם סכום זה אינו לפי ערכו - פותח לו הקב"ה צינורות 

חדשים שיוכל לקיים את הבטחתו במילואה ובשלימותה"

"
ׁ

ֶלעְדְזש שטר ה"ּפְ
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בסך:____________________ מידי חודש • ובסה"כ:______________________________

שם ושם האם: ________________________________________________________________

משפחה: _________________________________________________________________________

כהוראתו הקדושה בשיחת ש"פ נצבים-וילך כ"ה אלול תשמ"ג וזה לשונו הקדוש:
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058-460-1770
charidy.com/hisachdus

ב"ה

עבודת ההכנה על כל השנה הבאה 
- בפשטות הענינים: נתינה לצדקה 
כל  על חשבון מה שישתכר במשך 
"פלעדזש",  לתת   .  . כולה  השנה 
בכתב,  ומתחייב  שמבטיח  היינו, 
סכום  יתן  בחדשו  חודש  שמידי 
שרוצה  מכיון   .  . לצדקה  וכך  כך 
של  באופן   .  . לו  יתן  שהקב"ה 
 . להתנהג  עליו  דוקא,  עשירות 
באופן  בהרחבה  לצדקה  שיתן   .
יהודי  .כאשר   . דוקא  של עשירות 
מחליט ומקבל על עצמו לתת סכום 
אם  אפילו  הנה   .  . לצדקה  גדול 
פותח   - ערכו  לפי  אינו  זה  סכום 
לו הקב"ה צינורות חדשים שיוכל 

לקיים את הבטחתו
)שיחת נצבים-וילך ה'תשמ"ג( ₪ 12112

חודשים

x שותף

₪ 28012
חודשים

x הצלחה

₪ 35812
חודשים

x גאולתי

₪ 77012
חודשים

x מקושר

₪ 1,00012
חודשים

x לכתחילה 
אריבער

₪ 3,60012
חודשים

x עשירות

₪ 7,77012
חודשים

x עשירות 
מופלגה

₪ 10,00012
חודשים

x
רווחים

ללא
הפסקה

₪ 1,80012
חודשים

x  למעלה
ממדידה 
והגבלה 

בחר את אחד ממסלולי 
העשירות שלך!

ו נ י רב ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו אד י  ח י
ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ

ׁ
ֶלעְדְזש ּפְ

ב"התאחדות"
נוסחה שמייצרת רווחים

קח עכשיו חלק
בפלעדזש של התאחדות החסידים

הצטרפו לאלפים
שכבר ראו ניסים
עם 'התאחדות'!


