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בס"ד

פתח דבר
אנו מודים לה' על כל הטוב אשר גמלנו ,ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו ,החתן התמים
הרב מ' שלום דובער שי' ,עב"ג הכלה המהוללה מרת חי' מושקא תחי' ,ביום השלישי שהוכפל בו
כי טוב ,כ"ח כסלו שנת חמשת אלפים שבע מאות ושבעים לבריאה.
התודה והברכה מובעת בזה לידידינו ומכירינו ,על שהואילו לשמוח אתנו יחדיו ,ביום שמחת
לבבנו ,ולברך את צאצאינו שיחיו בברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.
בשמחה ובטוב לבב ,ובתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו ,נתכבד
להגיש בזה תשורה מיוחדת לזיכרון טוב ,קובץ מיוחד אודות "ייסודו והתפתחותו של שיכון חב"ד
בלוד – ההוראות ,הדיווחים ואגרות-הקודש".
הא-ל הטוב הוא יתברך ,יזכנו אשר משמחת חתונה זו נלך תיכף ומיד ממש לשמחה האמיתית
והשלימה בגאולה האמיתית והשלימה" ,ושמחת עולם על ראשם" ,וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
בראשנו.
מוקיריהם ומכבדיהם

משפחת גבירץ

משפחת וולף

כפר גדעון

נחלת הר חב"ד
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בשער
קובץ ה'תשורה' שלפנינו כולל את החלקים הבאים:
א) "ייסודו והתפתחותו של שיכון חב"ד בלוד ,ההוראות הדיווחים ואגרות הקודש".
בחלק זה מובאים כשלוש-מאות וחמישים חילופי מכתבים ודו"חות בין בונה השיכון ,הלא
הוא הרה"ח וכו' הרב אפרים וולף ע"ה ,סב החתן ,ומזכירות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,העוסקים
בהתייסדות ,הקמת והתפתחות שיכון חב"ד בלוד שנכתבו במהלך העשור הראשון להקמת השיכון,
בין השנים תשכ"ד – תשל"ה.
מכתבים אלו מתפרסמים כאן בחלקם הגדול בפרסום ראשון ,והם מספרים לראשונה את
הסיפור המלא של הקמת שיכון חב"ד בלוד בהוראת הרבי ,ואת העסקנות הציבורית הרבה בשנות
הייסוד.
חשוב לציין כי שיכון חב"ד בלוד הנו הריכוז ההתיישבותי החב"די הראשון שייסד הרבי
באה"ק (קדם לו "כפר חב"ד" שנוסד על ידי כ"ק אדמו"ר הריי"צ) ,כאשר לאחריו נוסדו והתפתחו
שיכון חב"ד בירושלים ,נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי ,קריית חב"ד בצפת ועוד .שיכון חב"ד
בלוד מהווה אפוא "בניין אב" לכל המשך הפעילות וההתעסקות בקריות ושיכוני חב"ד בממלכת
חב"ד באה"ק.
בחילופי מכתבים אלו אנו למדים על המאמצים הרבים של הרבי ,בעמל וביגיעה ,למען
השיכון ,ועד כמה עז רצונו הק' ששיכון חב"ד יהיה לתפארת חב"ד בארץ הקודש ,ויהווה מקום
של קליטה והתיישבות לעולים החדשים העתידים לצאת מאחורי מסך הברזל הסובייטי ,במיוחד
מחבל גרוזיה.
במכתבים אלו אנו מקבלים מושג על העבודה הכבירה של אגודת חסידי חב"ד באה"ק בהקמת
השכונה ,בהתמודדות מול כל הגורמים הרשמיים ובעמידה נחושה על מנת לשמור על צביונו
החב"די של השיכון.
מכתבים אלו מעניקים לראשונה גם מידע היסטורי רב ערך על ימי הבראשית של שיכון חב"ד
בלוד ,אתגרי הבנייה בשנים של מחסור ,חבלי הקליטה של העולים החדשים מרוסיה ומגרוזיה,
התאקלמותם בארץ וקליטתם במוסדות חינוך ,הקמת המוסדות הראשונים בשיכון – בית-הכנסת,
מקווה הטהרה והתלמוד תורה ,הפעילות והקשר המיוחד עם ראש העיר מר צבי איצקוביץ ז"ל
ועוד – כאשר כל פרט מאלה היה כרוך בהשתדלות מרובה שנעשתה לפי ההנחיות המפורטות של
הרבי ובכוח ברכותיו הק'.
כדי להקל על הקורא והמעיין ,המכתבים שבחלק זה לא מופיעים בסדר כרונולוגי אלא
מחולקים ומסודרים לפי הנושאים הבאים:
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ייסוד והתפתחות השיכון; ייסוד והתפתחות בית הכנסת ,התלמוד תורה ומקווה הטהרה; קליטת
עולי גרוזיה בשיכון חב"ד בלוד; ייסוד והתפתחות מוסדות החינוך של השיכון (למעט הישיבה
הקובעת ברכה לעצמה והשייך לה הולך ומתפרסם בסדרת 'ימי תמימים'); עסקנות ציבורית;
הקשר עם ראש העיר מר איצקוביץ; מכתבים ודיווחים אודות הנעשה בשיכון חב"ד.
ב) מילואים לקובץ "ייסודה והתפתחותה של נחלת הר חב"ד ,ההוראות הדיווחים ואגרות
הקודש".
בחלק זה באו כשבעים מכתבים ,מהשנים תשכ"ט-תש"ל ,המהווים מילואים והשלמות לקובץ
שהופיע בחודש מנחם אב תשס"ח ,אודות ייסודה והתפתחות של נחלת הר חב"ד.
וזאת למודעי ,אשר חילופי המכתבים שנתפרסמו בקובץ "נחלת הר חב"ד" ,ושנדפסו בסדרת
"ימי תמימים" כרכים ד-ו ,חסרים את חודשי היסוד של הקמת נחלת הר חב"ד ,חודשי חורף
תשכ"ט שלא היו תחת ידינו באותה שעה (ויופיעו בע"ה בכרך מילואים ל'ימי תמימים' ,יחד עם
מכתבים נוספים שהגיעו לידינו רק לאחרונה).
כיון שכך ,בקובץ זה מתגלה לראשונה ,ובפרסום ראשון ,הסיפור המלא של הקמת שכונת
נחלת הר חב"ד ,החל מחודש טבת תשכ"ט ,בו התקיימו הדיונים בין עסקני חב"ד והגורמים
הרשמיים השונים ,והמשכם בדיווחים מימי הבראשית של נחלת הר חב"ד.
ג) מכתבים שונים מארכיון "ימי תמימים" מהשנים תשכ"ט-תש"ל ,ובהם מכתבים מיוחדים
ממזכירות הרבי ,וכן חילופי מכתבים בין הרב אפרים וולף ויו"ר מזכירות הרבי הרב חדקוב ,אודות
תחילת עבודתו של אבי החתן שי' כמנהל סניף ה'מרכז לעניני חנוך' באה"ק .גם מכתבים אלו
מתפרסמים בזאת לראשונה.
קובץ זה "ייסודו והתפתחותו של שיכון חב"ד בלוד" היו"ל בס"ד עתה ,הנו חלק שלישי
בסדרה ההיסטורית המתעדת את ייסוד התפתחות וביסוס יישובי חב"ד בארץ תחת נשיאות כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו ,ואת ההוראות וההדרכות שנתקבלו מהרבי ומהמזכירות במהלך שנות הייסוד
וההתפתחות של יישובי חב"ד.
חלק ראשון בסדרה זו" ,ייסודה והתפתחותה של שכונת נחלת הר חב"ד – ההוראות הדיווחים
ואגרות הקודש" יצא לאור בחודש מנחם-אב תשס"ח .חלק שני" ,ייסודה והתפתחותה של קרית
חב"ד בצפת – ההוראות הדיווחים ואגרות הקודש" יצא לאור בחודש טבת תשס"ט ,וזהו החלק
השלישי בסדרה זו.
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מברק ששיגר כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע למשפחת פאריז בפתח תקווה ,בל' שבט תש"ב,
לרגל נישואי זקני החתן ,הרב אפרים ע"ה ותבדל"ח מרת פסיא תחי' וולף (בתרגום ללשון הקודש):
"ביילא פאריז ,מזל טוב ,שתהיו בשמחה בגשמיות וברוחניות .רבי יוסף שניאורסאהן".
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שדוק תורגא

אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל נישואי הורי חהתן שי'
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אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל האפשערעניש של החתן שי'
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שדוק תורגא

אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו להורי הכלה תחי'
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אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל לידת הכלה תחי'
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רקע כללי
המידע הראשון על כוונתו של הרבי להקים בארץ ישראל שיכונים מיוחדים לחסידי חב"ד
נמסר כשהרבי החל לדבר על עלייה שעתידה להגיע לארץ מרוסיה ,וזאת בימים שאיש עדיין לא
חלם על כך .ואולם ,היוזמה המעשית הראשונה להקמת שכונה חב"דית בלוד באה מהרבי בשנת
תשכ"ד .כעבור שנה בלבד ,בשנת תשכ"ה ,השיכון קרם עור וגידים והיה לעובדה.
על הרקע לבניית שיכון חב"ד בלוד ,ועל ימי הבראשית של השיכון ,סיפר הרב אפרים וולף
לשבועון "כפר חב"ד" ,בעקבות פטירתו של הרב בנימין אליהו גורודצקי ,מי שהיה בא-כוחו של
הרבי באירופה וצפון-אפריקה ,בתאריך ה' מנחם-אב תשנ"ה:
"היה זה בערך בראשית שנת תשכ"ד .לארץ הגיע אז הרב גורודצקי ,השליח הנודד של הרבי
לאירופה ,כשהוא מצויד בהוראה של הרבי לבניית שיכון .הוא הלך ישירות ליוסף וייץ שעמד
בראש מנהל מקרקעי ישראל ודרכו הושג השטח.
הרב גורודצקי הביא עמו כסף מהרבי ,כמדומני עשרת אלפים דולר .בסכום הזה רכשנו את
הקרקע והתחלנו להכשיר את השטח .התקשינו מאוד להשיג את יתר הכסף עד שבא הנדיב ר'
אברהם פרשן ונעשה כעין שותף .גם את הקבלן מר אדלר צריך להזכיר לטובה.
בהמשך הדרך היו קשיים גדולים .בשלב מסויים כתבתי לרבי על מחשבה להחזיר חלק
מהמגרש .את התשובה קיבלנו במברק בו הרבי שלל לחלוטין את הרעיון הזה.
הנחת אבן הפינה לשיכון התקיימה בעצם פעמיים .בכ' באב תשכ"ה הונחה אבן-הפינה
לתחילת הבנייה ,ובפעם השנייה היה אירוע גדול לאחר מלחמת ששת הימים ,ממש זמן קצר
לאחר המלחמה .התאריך נקבע עוד לפני המלחמה ואחרי המלחמה חששנו 'מי חושב בימים כאלו
על שיכון חב"ד בלוד' .אבל החלטנו לא לבטל את התכנית .הרב זושא וילימובסקי פעל בעניין
במרץ והביא את מנחם בגין ,את שר הדואר ישראל ישעיהו ,וגם ראש העיר צבי איצקוביץ בא
ונשא נאום נרגש.
הרבי השתתף במעמד בדרך מיוחדת – במכתב שנשלח על ידי אחד מבני משפחת קרמר
הידועה .הוא הגיע מארה"ב באותו ערב ,היישר לחגיגה.
כאשר בנינו את בלוק חמש שהוא הגבוה מכולם ,הרבי הורה שהבנייה תהיה באופן משוכלל
במיוחד ובכלל זה מעלית שנחשבה אז לוקסוס .קשיים מיוחדים התעוררו בבניית הבלוק האחרון,
ושוב ,כאשר חשבנו על הפסקת הבנייה ,הרבי שלל את זה והורה להמשיך.
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רקע כללי
מי שעסק רבות בבנייה בפועל היה הרב יוסף בלוי .אני יכול לחזור ולומר שהדבר היה קשה
מאוד לכל אורך הדרך .גם התיאום בין הבנקים למשכנתאות ורוכשי הדירות הוטל עלינו וזה היה
מסובך למדי.
בשנת תש"ל בערך ,כשהייתי אצל הרבי בי"ט כסלו ,הרבי אמר לי ,להפתעתי ,שהוא רוצה
להשקיע אלף דולר נוספים בבניית השכונה .באותו זמן לא היה ביקוש מיוחד לדירות ,אבל
הרבי צפה את היציאה מרוסיה ומגרוזיה וזמן קצר אחר-כך הגיעו לשיכון שלושים משפחות
מגרוזיה .יחד עם ר' שלמה מיידנצ'יק התיידדנו עם מר בן-ציון מילמן ממשרד השיכון והוא נתן
לנו הלוואות והפנה לכאן את העולים .הידידות עם מילמן עזרה גם כשבנו את נחלת-הר-חב"ד
בקריית-מלאכי".
ואכן ,המטרה המרכזית שעמדה לנגד עיני הרבי בהקמת השיכון בלוד ,הייתה כדי ליישב בו
את העולים מרוסיה ,שהחלו לצאת באותה עת ,עם היווצרותם של סדקים ראשונים במסך הברזל
הרוסי .הדבר מודגש במברק ששלח הרבי בי"ב תמוז תשכ"ז ,לקראת הנחת אבן הפינה של השלב
השני של השיכון ,שבתחילתו נאמר (אגרת ט'שלט):
לכל המשתתפים בחגיגת שנת הארבעים בימי הגאולה ובהנחת אבן הפנה בשיכון חב"ד
נוסף באה"ק שליט"א,
הנני משתתף בחגיגה והשמחה ,ויהי רצון שבקרוב יוגמר שיכון זה ושלאחריו וימלאו
בפדויי ה' בשמחת עולם על ראשם כתקוות בעל השמחה...
הרבי מאחל ,אפוא ,אשר השיכון הזה ושלאחריו "ימלאו בפדויי ה'"  -הם היהודים הנגאלים
ועולים מרוסיה.
וכך כותב הרבי גם בט"ו כסלו תשכ"ט ,לראש עיריית לוד מר צבי איצקוביץ ,בקשר עם הנחת
אבן הפינה לבלוק הרביעי בשיכון חב"ד בלוד:
ויהי רצון אשר בקרוב יוגמר בלוק זה ויתמלא דיירים וכן הבלוקים שכבר נגמרו ,דיירים
מאחינו בני ישראל בכלל ועולים מהמדינה ההיא בפרט ובמיוחד ,ויבוא כל אחד ואחת מהם
אל המנוחה ואל הנחלה ,ועדי קיום היעוד שיביא השם ית' את כל אחד ואחת מבני ישראל
אל המנוחה ואל הנחלה ,נחלת עולמים ,בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
הרבי שם לו למטרה כי העולים מרוסיה שבמשך עשרות שנים נכפה עליהם להיות רחוקים
מהשפעה של יהדות ,יתאקלמו בארץ בסביבה יהודית חסידית על מנת שיתקרבו לחיי תורה
ומצוות.
דברים ברוח זו כותב הרבי למר שזר בפסח שני תשכ"ו ,באשר לאכלוס עולים מרוסיה ב"מעון
עולים" בכפר חב"ד (אגרת ט'קלו):
יש הכרח שהעולים החדשים ממדינתנו לפנים ,שבתנאי חייהם לא הורגלו כלל באורח
חיים יהודי מסורתי רגיל ,על אחת כמה וכמה חסידותי ,מחוץ לבתיהם ,ולא ראו רחוב
יהודי וסביבה יהודית כזו שבכפר חב"ד  -שיימצאו לכל הפחות שבועות אחדים באווירה
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ובסביבה של כפר חב"ד העכשווי ,שלהשפעתה זקוקים הם ביותר ,בכדי שמיד כשיגיעו
לאה"ק ת"ו יכנסו למסלול חיים חסידותיים ,מסלול חיים ותיק ומסודר הקיים כבר כח"י
שנה בכפר העכשווי ,שם ימצאו אנשים בגילם ,זקנים ובימי העמידה ,וגם צעירים ,שאז
בסגנון חכמינו ז"ל קמא קמא בטיל ,ויסתגלו לאורח חיים חסידותי בריש גלי ,בלי קשויים
והרפתקאות .שלכן נחוץ ומועיל ביותר להקים הדירות והמלון בשבילם בכפר חב"ד הקיים
דווקא.
כאמור ,בקובץ זו נסקרות רק השנים הראשונות לייסוד והתפתחות שיכון חב"ד בלוד .היו
אלה שנות הייסוד וההתבססות שהיו רוויות התמודדויות ואתגרים שאת כולם ליווה הרבי בעצות,
הוראות והדרכות ובברכותיו הק'.
במהלך השנים שיכון חב"ד התרחב והתפתח בכמות ובאיכות גם יחד ,בשנים הראשונות
בהנהגת המד"א הגה"ח הרב שרגא מיילך קפלן ז"ל ,לאחריו הגה"ח הרב מנחם מענדל ריבקין שי',
ובשנים האחרונות בהנהגת המרא דאתרא הגה"ח הרב ברוך בועז יורקביץ שי'.
כיום ,ארבעים וחמש שנים לאחר ייסודו ,גרות בשיכון חב"ד מאות משפחות חסידיות כן ירבו
והיא מתאפיינת בחיי תורה וחסידות תוססים ,כמו גם באהבת ואחדות ישראל בלתי מצויה ,כאשר
אשכנזים וספרדים ,עולי רוסיה ועולי גרוזיה כולם כאחד חיים בו באחדות נפלאה.
בשיכון פועלים מוסדות תורה וחינוך ,מספר בתי כנסת ,מפעלי רווחה וחסד ,ומגדלור של
תורה ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית לצעירים ,שהשפעתם המבורכת ניכרת היטב בכל
האזור.
הנה כי כן ,חזונו של הרבי בהקמת שיכון חב"ד בלוד התממש ,והוא הולך ומתפתח בגשמיות
וברוחניות ומכין את כל סביבתו לקראת קבלת פני משיח צדקנו בקרוב ממש.
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ייסוד והתפתחות השיכון

תשי"ג
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ט תשרי תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר להקמת שיכון חב"ד בלוד ,שואלים אנו אם כדאי להתחיל כבר בהרשמת אנשים לדירות
בשיכון ולומר לאנשים אלה שמשום שמשלמים את הכסף מראש ,הנה עבור כל שנה יקבלו 6%
חזרה  -אנו נוכל להרוויח מזה שבינתיים יהיה לנו מיד כסף ואולי נוכל למהר התשלום עבור
הקרקע למינהל מקרקעי ישראל וניפטר מתשלום  7%ריבית להם וכן ההצמדה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט"ז כסלו תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ע"ד השיכונים בלוד .בקרתי בחברת רסקו והם אמרו לי שהם מוכנים לקבל על עצמם את
העבודה באותם התנאים שעשו בשיכון חב"ד שבירושלים ,ז.א .שהם מוכנים אף לקנות את המגרש
ולהקים הבניינים יחד עם הכבישים ,התאורה והביוב וכו' ולנו תהיה הזכות שאת המתיישבים
יאשרו רק לפי אישור שלנו (אבל גם זאת תוך הסתייגות שיחכו עד לחצי שנה מגמר הבניינים,
לאנשים שאנו נפנה אליהם ולאחר מכן יישבו בדירות גם אנשים סתם אם כי יתחשבו שיהיו
מתאימים לאנשים דתיים וכו').
המעלה שבדבר הוא שלא נצטרך להשקיע שום כספים בכל העניין כי רסקו תעשה זאת (הם
גם יתנו משכנתא של עשרים אחוז וחושבני שיוכלו ללחוץ עליהם שיתנו עד  30אחוז).
מאידך אצל קבלן פרטי נוכל להקים כמה יחידות שנרצה ולא נהיה קשורים למספר של 50
יחידות בכל פעם.
דומה שחברות קבלניות גדולות אחרות כגון סולל בונה ג"כ תנקוט אותה גישה כמו רסקו.
שואלים אנו בזה חוו"ד כ"ק אד"ש אם להתקשר עם רסקו (או סולל בונה) או להעדיף להתקשר
עם חברות קבלניות פרטיות וקטנות יותר.
• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ימים שבין יו"ד וי"ט כסלו ,ה'תשכ"ד
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה אפרים שי'
ב"ה ,ימים שבין יו"ד וי"ט כסלו ,ה'תשכ"ד :אגרת ח'תשט.
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שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ט"ז כסלו והקודמו.
ובעמדנו בין גאולה (דאדמו"ר האמצעי) לגאולה (דאדמו"ר הזקן),
אשר שתיהן נקבעו למועד ולחג לדורותיהם אחריהם לזכר עולם,
וקשורה הגאולה ותוכנה שייך לדברי דוד מלך ישראל בשם כאו"א מישראל :פדה בשלום
נפשי מקרב לי כי רבים היו עמדי -
יהי רצון אשר מתאים לדרשת רז"ל בכתוב האמור :אמר הקב"ה כל העוסק בתורה
ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות
העולם,
יתחזק כאו"א ,בתוככי כלל ישראל ,בשלשת קווין האמורים :בעסק התורה ,בעסק גמ"ח
(ומצות בכלל) ובעבודת התפלה -
מוארים באור תורתן של הנ"ל  -תורת החסידות,
ויהי' כ"ז במצב של גאולה מכל מניעות ועיכובים,
ובאופן דהלוך והוסיף ואור בכל האמור  -עדי גאולתינו השלימה והאמתית ע"י משיח
צדקנו במהרה בימינו.
בסדרי הכולל  -יש להתחשב (אבל אין מוכרח לחקות בדיוק) עם הסדרים בכוללי
אהקת"ו.
מובן ,בנוגע לשכון בלוד – שאי אפשר לקבל התנאי שלאחרי זמן (שנה?) ישכירו דירות
למי שירצו ,ובמילא אי אפשר לבנות ע"י חברה זו.
בברכת חג הגאולה ולבשו"ט
[חי"ק]

ימים שבין כו' :ראה שיחת יו"ד כסלו תש"ז (לקו"ד ע'  .)976לדרשת רז"ל :ברכות ח ,א .בשלשת קווין:
ראה חדא"ג מהרש"א שם .רשימות אדמו"ר הצ"צ לתהלים שם (נה ,יט) .גמ"ח (ומצות בכלל) :דכל המצות
נק' בשם צדקה (תו"א סג ,ג .ובכ"מ).

• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ז' אדר תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בעניין השיכון בלוד ,אחרי גישושים שונים ומתוך הנחה שלא להתקשר עם חברת רסקו,
מתגבשת אצלנו הנחה לסדר תכניות בינוי של השטח ,תכניות בנייה של הבתים ותכניות עבודה.
התקשרנו עם מר סלייפר (ידיד ותיק של חב"ד שעזר לנו בהקמת בית הספר וכדומה) ולפי דבריו
נוכל לקבל עזרת משרד השיכון לדירות הנבנות בסך של  12אלף לירות עבור עולים (ממש,
מרוסיה או מארצות הברית) ,מזה  6אלף לירות הלוואה תקציבית לזמן יותר ארוך ,ו 6 -אלף
לירות הלוואה בנקאית לזמן של  8או  10שנים .לאלה שאינם עולים חושב הוא שנוכל לקבל
הלוואה של  6אלפים לירות הלוואה בנקאית ב 8% -לשנה לפירעון מ 8 -עד  10שנים.
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מתקבל אצלנו הרושם שע"י השקעה של כמה אלפי לירות בסידור התכניות נוכל להתחיל
בהקמת השיכון בשיתוף מימונו של קבלן איזה שהוא ,ולהקים בתחילה  12או  24דירות מבלי
שנצטרך לקבל על כך עזרה כספית מבחוץ ,וזאת עד לזמן שנצטרך לשלם את התשלום השני
עבור הקרקע.
מכיוון שהסחבת בהתחלת הבניה היא לרעתנו ,שואלים אנו אם לנסות לבוא בדברים עם
קבלנים פרטיים בקשר להנ"ל.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' מנ"א תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לשיכון בלוד ,מקווים אנו שתוך חודש או חודש וחצי יאשרו לנו את התכניות ונוכל אז
אי"ה לגשת לעבודה המעשית של הקמת השיכונים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד מנ"א תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לתכניות הבינוי של השיכון בלוד ישנה התקדמות ,אם כי מתגלים שוב ושוב עיכובים
שונים ,אבל מקווים שכבר לא יארך זמן רב שניגש לבניה הממשית.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח אב תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
במעטפה נפרדת שולחים אנו תכניות של דירות בקשר לשיכון חב"ד בלוד.
אם כי עדיין ישנם קשיים במנהל המחוז הטוענים שהשטח הוא חקלאי ולא למגורים  -הנה
מקווים אנו שהעניין יסתדר בכי טוב ובקרוב ממש נוכל לגשת לבניה הממשית.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' אלול תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לשיכון חב"ד לוד,
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כל עניין השיכון הנו בשלב של הכנות .עיקר העיכוב הוא מצד הועדה המחוזית שמערימה
קשיים שונים .מאידך מקווים אנו שנוכל להתגבר על מכשולים אלה ונבקש ברכת כ"ק אד"ש
על כך.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח"י אלול תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
רצו"ב כמה תכניות של השיכון החב"די בלוד.
תכנית מספר אחד :מראה כל השטח מסביב ,מה שצויין בצבע צהוב הם החלקות שקנינו
ועליהם רוצים להקים השיכון.
צבע החום שצויין בתכנית הם החלקות שרצינו לרכוש או לקבל בחכירה עבור מוסדות
מקצועיים.
למעשה חל שינוי ע"י הדרך המסומן בתכנית מספר שתיים .שלמעשה מקווים אנו עוד שהדרך
תבוטל אבל בינתיים בכדי שנוכל להגיש תכנית שלא יתקבל בקשיים רוצים אנו להגיש את
התכנית מספר שתיים .ע"ד כמות קטנה של בתים בתכנית מספר שתיים הנה זה לע"ע סקיצה
וצריכים לחשוב עוד להכניס יותר בתים בשטח.
לפי החישובים יהיו  24-18דירות בתוך בלוק אחד ,על החלק שלמטה מהכביש לא מגישים
עכשיו כל תכנית כי זה חלק של שטח עם יעוד חקלאי ,ונראה אי"ה איך שזה יתפתח.
תכנית מספר שלוש המצורפת מראה תכנית הבתים כפי שחשבנו מראש אבל לע"ע זה
בוטל.
[אפרים וולף]
נ.ב .באם הדבר אפשרי נא להחזיר לנו את התכנית מספר אחד המצורפת בזה כי לע"ע אין
לנו כל תכנית אחרת כזו.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ג אלול תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בתאריך ( 30.9.64כ"ד תשרי תשכ"ה) תתקיים אי"ה ישיבת הועדה המחוזית לאישור תכנית
השיכון בלוד ,ומבקשים אנו ברכת כ"ק אד"ש שאכן יאשרו את התכנית בלי קשיים.
אגב ,כפי הנראה יבטלו עניין הכביש שהיה צריך לעבור בשטח השיכון ,כי למעשה משרד
השיכון הממשלתי הקים כבר במקום אחר בשטח שהיה מיועד לכביש זה  -אסבסטונים.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ג תשרי תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום כ"ג אלול תשכ"ד כתבנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד שהועדה המחוזית צריכה לדון
בדבר אישור התכנית שיכון חב"ד בלוד ביום  30.9.64כ"ד תשרי תשכ"ה.
הישיבה הנ"ל נדחתה לתאריך יותר מאוחר והוא יום ב' חשון תשכ"ה .בינתיים כבר דיברנו עם
אחדים מהמשתתפים בועדה זו ,והם הבטיחו לנו תמיכתם בתכנית.
אמנם בינתיים נחלה מזכיר הועדה שאתו כבר הי' לנו קשר הדוק וממילא מפחד אני שלא
יכניסו זאת עדיין לדיון הועדה ונוסף לזה גם האדריכל המסדר הדבר הוא סחבן גדול .על עצם
התכנית כמעט וכולם מסכימים ,רק שלא יקלקל מישהו מהצד .ונא שכ"ק אדמו"ר שליט"א יברך
אותנו שכל העניינים יסתדרו בנקל ובטוב.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד כסלו תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הועדה לבנין ערים אישרה כבר את תכניות השיכון בלוד ,ואם כי הגבילו קצת את אחוזי
הבניה אבל לעצם התכנית זה כמעט ולא משנה .והרינו מקווים שכעת נוכל כבר לגשת ביתר מרץ
לעצם הבניה ויתן ה' שיהיה בהצלחה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א כסלו תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
כפי שכבר הודענו ,אישרה הועדה לבנין ערים את התכניות הכלליות להקמת השיכון בלוד.
עתה עלינו להכין תכניות הגשה והמכרז וכן קבלת הרשיון בפועל ממש וכל זה לוקח זמן ,אבל
מקווים אנו שכל זה ייגמר אי"ה עד לחודש ניסן ואז נוכל לגשת לבניה הממשית ,אי"ה.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה .כ"ו כסלו תשכ"ה
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
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שלום וברכה!
מאשרים אנו קבלת מכתבו מכ"א כסלו אשר ,כדבריו ,יש לחכות עוד עד לחודש ניסן בכדי
שיוכלו אז אי"ה לגשת לבני' ממשית.
וכמובן מבהיל הדבר למרות זה שזה כשנתיים ויותר מעת הותחל כ"ז ,אשר בינתיים נבנו כו"כ
קריות וכו' באהקת"ו.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח שבט תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרינו לבשר בזה שנתקבל כבר הרישיון של בניה המפורטת בקשר לשיכון חב"ד בלוד ,ועתה
אפשר כבר לגשת לעבודה המעשית של הבניה ,וייתן ה' שיהיה בהצלחה מרובה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' אדר א' תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ע"ד שיכון חב"ד בלוד ,הנה מכיוון שכיום המצב במכירת דירות בכלל בקושי מימון הקיים,
הציע ר' אברהם פרשן שהוא יצרף אולי שותף שלישי מכיר שלו מחו"ל ,וע"י שיהיו  3שותפים
יהיה יותר קל המימון עצמו ,וזה ממילא יקל על עצם הבניה .בינתיים אין אנו יודעים כיצד ישפיע
החוק החדש בעניין הגבלות של הבניה ומבקשים אנו ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שזה לא יהיה
למניעה.
החישוב שלנו הוא להקים בשלב ראשון בלוק אחד בן  24דירות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ז' אד"ש תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לשיכון בלוד הנה מכיון שלא קבלנו כל ידיעה מר' אברהם שי' פרשן ,הרינו שואלים
לחוו"ד כ"ק אד"ש אם להקים כעת  24דירות או  ,48כי חוששים אנו שבאם נקים בפעם אחת 48
דירות לא יהיו לנו משתכנים במספר מספיק.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א מנחם אב תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ע"ד שיכון חב"ד בלוד ,הנה אי"ה מתכוננים אנו לעשות את חגיגת הנחת אבן הפינה ביום כ'
מנחם אב בשעה  5אחה"צ בשטח של שיכון חב"ד בלוד .אנו חושבים לעשות מזה טראסק גדול
ולהזמין הרבה אנשים ,אבל כפי מיטב ידיעותינו הנה מאנ"ש עצמם אינם כלל וכלל באים לכאלו
חגיגות.
חושבים אנו אולי היה כדאי שמכ"ק אדמו"ר שליט"א תהיה איזו הוראה מאנ"ש להשתתף
בחגיגה זו .באם אפשרי לקבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א ברכה לחגיגה זו.
[אפרים וולף]
• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,חמשה עשר באב ,ה'תשכ"ה
ברוקלין ,נ.י.
כבוד המשתתפים בהנחת אבן הפינה של שיכון חב"ד בלוד,
בארצנו הקדושה תבנה ותכונן ב"ב ע"י משיח צדקנו
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם קבלתי בשורה הטובה על דבר הנחת אבן הפינה של שיכון חב"ד בלוד ,ביום ד'
כ' מנחם אב הבע"ל .ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת.
ידוע גודל ענין בנין בית בארץ ישראל ,ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית שנה ועד
אחרית שנה .ובפרט הקמת שיכון שיהיו בו בתים הראויים שיאמרו עליהם "בית גדול",
כפירושי חכמינו ז"ל בזה ,בית שמגדלים בו תורה ,בית שמגדלים בו תפלה ,בתי כנסיות
ובתי מדרשות ,מקדש מעט ,שיהיו נשמעים בהם קול תפלה וקול תורה (תורת הנגלה ותורת
החסידות) ,ושיאירו מאורם ומגדלותם לכל בתי השיכון ובכל בתי השיכון ,שבכל אחד מהם
יהי' נשמע קול הרינה וקול התפלה.
ויהי רצון שמתאים לימים אלו שלאחרי ימי החורבן ,ימי הנחמה המתחילים בחודש
מנחם אב ,ינחמנו אבינו שבשמים ,מנחם ציון ובונה ירושלים ,נחמה בכפלים ,ונזכה בקרוב
לבנין בית ה' זה בית המקדש על ידי משיח בן דוד,
ומגלגלין זכות ליומין זכאין ,שלא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכו' ,ויום
העשרים בו ,זמן העצים וקרבנם בבית מקדשנו על ידי בני ישי אבי דוד.
ב"ה ,חמשה עשר באב ,ה'תשכ"ה :אגרת ט'טו.
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בכבוד ובברכה אשר כשם שהתחילו בהנחת אבן הפינה כן יברכו בקרוב על המוגמר,
בנין שלם ושיכון שלם ,בו תרבה החכמה הבינה והדעת ,עדי שיקויים היעוד כי מלאה הארץ
דעה את הוי'.
מ .שניאורסאהן

בית בארץ ישראל :ראה שו"ת באר שבע ס"ע .מג"א שו"ע או"ח סתקס"ח סק"ה וביד אפרים שם.
מראשית השנה :ובכל שנה אור חדש עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם אור עליון כזה (אגרת
הקדש לרבנו הזקן בעל התניא ושו"ע סי"ד .עיי"ש) .ובפרט  . .בתי כנסיות ובתי מדרשות :ראה אחרונים
לשו"ע או"ח סרכ"ד ס"י .כפירושי חכמינו :מגילה כז ,א .מקדש מעט :מגילה כט ,א .הרינה  . .התפלה:
רינתי זו רינון תורה תפלתי זו תפלה (ירוש' ר"ה פ"ד ה"ח) .ינחמנו אבינו :עיין פסיקתא דר"כ פ' אנכי אנכי:
דרכו של אב כו' אנא עביד דאב ודאם .נחמה בכפלים :איכ"ר ספ"א ויק"ר רפ"י .וראה לקו"ת נצבים (מח,
א) .על ידי משיח :רמב"ם הל' מלכים ספי"א .שלא היו :משנה סוף תענית .ובחדא"ג שם :שטעמי שמחתו
תלוים בבנין המקדש .זמן העצים כו' בני ישי :תענית כח ,א .תרבה החכמה כו' :ראה רמב"ם הל' תשובה
ספ"ט וסוף הל' מלכים .תניא ר"פ לז.

• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א מנחם אב תשכ"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב התקיימה הנחת אבן הפינה לשיכון חב"ד בלוד.
ע"י מכתב של המזכירות בא קהל גדול של כ 600-700 -איש מכפר חב"ד ,תל אביב ,ירושלים
וכו'.
נאמו הרב קוטנר ,הרב קפלן מלוד (הרב אבוחצירא מרמלה היה חולה ושלח התנצלות) ,ראש
העיר מר שוולבה והרבה נכבדי אנ"ש .האסיפה נוהלה ע"י הר' משה שי' סגל מכפר חב"ד .אבן
הפינה הונחה ע"י ילדי ת"ת (כמו בשיכון חב"ד בירושלים) שנקראו לוי יצחק ע"ש אביו של כ"ק
אדמו"ר שליט"א.
מר קרעמער התאחר והגיע למסיבה רק בשעה  7כי האווירון התאחר ,אבל הקהל חיכה לו
ושמע בסבלנות את נאומו שהיה באנגלית .ר"ש חסקינד הציג אותו וגם תרגם אח"כ דבריו.
היום הוא בא לכפר חב"ד וביקר המוסדות  -הביסל"מ ,הישיבה והסמינר.
העתק מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לאבן הפינה נתקבל ביום ג' בערב ע"י הנוסע והמכתב
דחוף נתקבל היום בבוקר.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה .ו' אלול תשכ"ה
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
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שלום וברכה!
מאשרים אנו בתודה קבלת מכתבו מכ"א מנ"א ,ולפלא שאינו מזכיר כלום איך שניצלו את
מכתבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א לחגיגת הנחת אבן הפינה לשכון חב"ד בלוד ,מכיון שהמכתב
הגיע ע"י שליח בעתו ובזמנו.
הקריאו אותו לפני הנאספים ,פרסמו אותו וכו' וכו' .ונא להודיענו מזה.
בברכת כוח"ט
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
(דיווח מגיליון אלול תשכ"ה של "בכרם חב"ד")
הנחת אבן הפינה לשיכון חב"ד בלוד
במעמד חגיגי של קהל רב של חסידי חב"ד מכל חלקי הארץ הונחה אבן פינה לשיכון חב"ד
בלוד.
את המסיבה פתח והנחה הרב משה סג"ל שציין לשבח את יוזם ומבצע השיכון הרב אפרים
וולף (מנהל ישיבת תומכי תמימים ומוסדות החינוך בכפר חב"ד) ,את הרב בנימין גורודצקי (בא-
כח כ"ק אדמו"ר שליט"א שארגן את רכישת השטח לשיכון) ,ואת הרב אברהם פרשן (מטורונטו
שארגן את מימון הבניה).
נשאו דברי ברכה הרב הראשי של לוד הרב קוטנר ,ראש עירית לוד ,הרב עזריאל זעליג
סלונים בשם "כולל חב"ד" והשיכון החב"די הראשון (בירושלים) ,הרב ישראל ליבוב ,יו"ר הנהלת
צעירי אגודת חב"ד באה"ק – שאיחל הקמת בסיס לפעולות "ופרצת" בשיכון המוקם – רבני חב"ד,
נציגי מוסדות ואישי ציבור.
בסיום המסיבה הגיע למקום העסקן הנכבד מר ש .קרמר ,שבא שעה קלה לפני כן מארצות-
הברית ,והביא ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א למעמד.
סניף צעירי אגודת חב"ד בירושלים ארגן אוטובוס מיוחד לחגיגה.
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ד' תשרי תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שיחי'
שלום וברכה!
באשר סותרות הידיעות שהגיעו לכאן ע"ע בדבר המכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א להנחת אבן
הפינה בשיכון לוד ,בבקשה להודיענו בפרטיות בזה ,והיינו ,מי קרא את המכתב ,מתי קראו אותו
ואיך קראו אותו וכו' ,ות"ח למפרע.
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• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

בברכת גמר חתימה טובה
הרב ח.מ.א .חדקוב

ב"ה .ד' שבט תשכ"ו
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הננו להודיע שידידנו הרה"ח ר' זוסיא שי' וילמובסקי ,הציע הערות מעשיות עבור השיכון
חב"ד בלוד ,ומוכן לעזור ולנצל קשריו מכבר עם המשרדים השונים .לדעתו צריך להגדיל
הפרסומת ולהרחיב התכניות כמו בנית לכה"פ  15-10בלוקים למתיישבים בנות  25דירות כ"א,
בניני צבור ,מוסדות חינוך ,בתי כנסת ,מוסדות חסד כמו מושב זקנים וכד' פארקים ומרפאה,
וע"י התכניות הגדולות אפשר לעניין ולנצל משרדי הממשלה במתן תקציבים והלוואות ,וכמו"כ
יחידים שמעונינים בפתיחת מוסדות חנוך וחסד.
לשם כך חושבים אנו אולי יותר מתאים השם קרית חב"ד בלוד ,והננו בשאלת חו"ד כ"ק
אדמו"ר שליט"א בהנוגע לזה ,וכן בהנוגע לתכנית בכללה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' שבט תשכ"ו
כ"ק אדמו"ר שליט"א
המצב בשכון חב"ד בלוד הוא:
המצב בבני' הוא שע"ע יצקו בקומת קרקע  2שליש מהגג וכן בקומה א' יצקו  2שליש מהגג,
וכן ייצקו בשבוע הבא בע"ה את השליש האחרון בקומת הקרקע ו 2 -שליש נוספים בקומה ב'.
המצב במשתכנים הוא שע"ע נרשמו לרכישת דירות ה'  . .שי' שהכניס סך חמש עשרה אלף
ל"י ,ה'  . .שי' שהכניס סך חמש עשרה אלף ל"י ,ה'  . .שי' שהכניס סך שלש אלף ושלש מאות
וחמשים ל"י ,ה'  . .שי' שהכניס סך שלש אלף ל"י ,ויתכן שיתוסף עוד גם ה'  . .שי'.
המצב הבני' בכללה בארץ חלש ,כי אין קונים לדירות כי אין כסף.
[אפרים וולף]
• • •
ב"ה ,העתק ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מי"א שבט תשכ"ו
במענה להשאלות:
 )2...כמדומני דאנ"ש שי' יש להם חלק בהשיכון בשווה בשני תשלומין ,כי שלמו פעמיים
(ולא תשלום אחד ככתבו).
 )3בטח כל המתקבל עבור הדירות וכו'  -נכנס תיכף לקופת השיכון.
• • •
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ב"ה .כ"ג מנ"א תשכ"ו
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בשיכון חב"ד בלוד נמכרו עד עתה  7דירות ,בינתיים אין תזוזה במכירת הדירות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ג מרחשון תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום ד' בערב י"ט מרחשון התקיימה אסיפת ההנהלה ודנו בקשר למענה כ"ק אדמו"ר שליט"א
בענין הישיבה בלוד ,והוחלט שעפ"י מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א משמע שצריך להתעסק בבניית
הישיבה קטנה בעיר לוד ,והחילונו כבר בגישושים שונים למגרש בלוד לזה ,וכן נראה לסדר בע"ה
להכנת תוכניות לישיבה ,וכשיעזור ה' ויהי' האפשרות הכספית לבנות נבנה בע"ה.
ביום ו' בקרנו יחד עם הרה"ח ר' שלמה שי' מיידנצי'ק אצל מר  . .ממינהל מקרקעי ישראל
בקשר לחובות עבור הקרקע של שכון חב"ד בלוד .אינו מעוניין לשמוע בהצעות השונות ורוצה
שיפרעו את הכסף עבור הקרקע ורק מסכים בתשלומים של  5,000ל"י לחודש.
בודאי יקח אם יתנו לו פחות מסכום זה כל חודש ,אולם רצונם הוא לתשלום החוב במלואו,
ללא הפחתה מהמחיר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,יום ב' י"ג טבת תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח רב הפעלים הנכבד והנעלה
הרב שמואל בצלאל שי' אלטהויז
שלום ורב ברכה!
לפני שבוע חזרתי מביקור של כמה שבועות אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א .אני מאד שבע רצון
מביקור זה .בעת היחידות הדגיש כ"ק אדמו"ר שליט"א בהצורך שיש לעשות מהעיר לוד למרכז
חב"ד ,ונקוה בע"ה שאמנם יהי' הכל בהצלחה גדולה.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט טבת תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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בביקור הרה"ח הרב בנימין שי' גורודצקי באה"ק שאלתיו בדבר פעילות מר שז"ר בשכון
חב"ד בלוד ,ולדבריו אינו זוכר התערבות מר שז"ר לטובת הענין .אולם ,בביקור במינהל מקרקעי
ישראל נמצא שם המלצת מר שז"ר לרכישת שטחים נוספים נוסף על השטחים שברשותנו .כמו"כ
יתכן שהוא דיבר עם מר יוסף וויץ בקשר לקרקעות בשכון חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,יום ד' ז' שבט תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח איש המעש והפעלים
הרב שמואל בצלאל שי' אלטהויז
שלום ורב ברכה!
בעניני הישיבה לא דובר הרבה ביחידות עם כ"ק אדמו"ר שליט"א ,בעיקר דיבר בקשר לעניני
חב"ד בלוד ,דהיינו הישיבה קטנה בלוד ושיכון חב"ד בלוד ,ובע"ה בימים הקרובים חושבים אנו
לרכוש קרקע בלוד לבניית הישיבה קטנה...
בכבוד רב ובידידות נאמנה
אפרים וולף
•••
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' אדר א' תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח וכו'
הרב טוביה בלוי שי'
שלום ורב ברכה!
נא לפרסם ב"כרם חב"ד" המודעה הבאה:
שיכון חסידי חב"ד בלוד בע"מ
הננו להודיע כי בלוק א' בשיכון חב"ד הושלם ,ונשארו עוד מספר מצומצם של דירות בנות
 81מטר מרובע ,ו 92-מטר מרובע.
מחיר דירה בת  81מטר היא  23אלף ל"י ,מחיר דירה בת  92מטר היא  27אלף ל"י .אפשרות
להלואות עד ל 50%-ממחיר הדירה.
ההרשמה במשרדי מוסדות חב"ד שכונת הרכבת לוד ,טלפון  961848ת.ד 46 .לוד.
כמו"כ תפרסם ידיעה כדאי במקום בולט ,שנעשים הכנות קדחתניות להתחלת בניית בלוק
ב' בשכון חב"ד בלוד.
בכבוד רב
אפרים וולף
• • •
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מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,י"ט אד"ר תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שיחי'
שלום וברכה!
שמחנו מהבשורה טובה אשר ביום ז' אד"ש הבע"ל תתקיים אי"ה הנחת אבן הפינה לבלוק
השני דשיכון חב"ד בלוד.
ובזה הננו לבקש את כל אלה מאנ"ש שיחיו אשר בידם לפרסם העניין ,לעשות כל מה
שבאפשרותם בזה בכדי שישתתפו אחב"י שיחיו בחגיגת הנחת אבן הפינה בהמון רב ,ולגרום עי"ז
קידוש שם שמים והתעוררות ועידוד ,הן אצל העוסקים במבצע השיכון להמשיך בעבודתם במרץ
רב ,והן אצל האחרים לעשות כמוהם ,ולהיות הולכים ומוסיפים בהפצת המעיינות.
בטח יודיענו מהנעשה בזה.
בברכת עבודה צלחה וכט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
העתק :לייבוב – כפר חב"ד; צא"ח  -ירושלים ת"ו.
• • •
שכון חסידי חב"ד בלוד בע"מ
ב"ה .י"ט אד"ר תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
שולחים אנו בזה הצעת תכנית לדירות בנות  81מטר בשכון חב"ד בלוד ,בבנין בלוק א' דירות
אלו הם בנות  2וחצי חדרים .עתה ,לפי בקשת ר' אברהם שי' פרשן ,בקשנו את האדריכל שישנה
את התכנית ל 3 -חדרים.
מצורף בזה  2תכניות ,אחת כפי שיש בבנין הקיים ,ואחת כמוצע.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ז אדר א' תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מצרפים אנו בזה  2מפות:
 1מפה מפורטת  -ונוסף בכתב על ידינו פרטים שונים  -משכונת הרכבת שכון חב"ד והסביבה
בלוד ,וכן מיקום בתי הספר שלנו ושל החינוך עצמאי ,וכן השטחים המוצעים לבניית הישיבה
בלוד.
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ו 1 -מפה משכון חב"ד והסביבה .שכון חב"ד בלוד עומד על חלקה  36וחלק מ ,35 -אולם כל
שני החלקות הנ"ל שייכות לשיכון חב"ד .לישיבה מוצעת השטחים או חלקה  27ו  28 -או חלקה
( 32חלקה  29שייכת לערבי בלוד והיא שוממה ,ואין ברצונו למכור אותה)
הננו בשאלת חוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א איזה מהשטחים עלינו לחכור ממינהל מקרקעי
ישראל.
היתרון שבחלקה  32הוא ,השטח ישר ויכולים לבנות עליה ואין מפריע ,אולם המגרעת היא
שזה מרוחק כ 250 -מטר משכון חב"ד והדרך אליה ארוכה ,ויהיו הוצאות נוספות של ביוב חשמל
וכבישים כי זה עומד בשטח שומם.
היתרון שבחלקות  27ו 28 -הם שהם קרובים לישיבה כיום (כי חושבים לבנות קודם אולם
וכתות למוד ,א"כ צריך להיות קרוב לפנימיה) ,אולם המגרעת היא ,שהשטח הוא קטן כי מהשטח
המסומן עוד יירד הרבה עבור כביש רמלה-לוד שיסלל חלק על חלקה  ,27וכן יש מגרעת שזה
מדי קרוב לכביש.
לכן הננו בשאלתנו על איזה מהחלקות הנ"ל עלינו לבנות.
התקשרנו כבר עם אדריכל מר פיין לתכנן את בנין הישיבה.
אמנם חלקה  29היא לעני"ד החלקה הטובה ביותר בשטח  -כי היא מוגבהת יותר מעל פני
השטח  -ומשתדלים אנו לפעול על הערבי שימכור את זה ,אולם עבור השטחים האחרים נוכל
לחכור ממינהל מקרקעי ישראל במחירים סמליים ,ואם נקנה חלקה זו נצטרך לשלם מחיר טוב.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח' אדר שני תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ז' אדר שני התקיימה בשעטו"מ הנחת אבן הפנה לבלוק ב' של שכון חב"ד בלוד.
באו קבוצות אנ"ש שי' מירושלים ומכפר חב"ד וכן מתלמידי הישיבה בכפר חב"ד ואנ"ש שי'
תושבי לוד .נאמו וברכו הרב קוטנר רב העיר לוד ,מר איצקוביץ ראש העיר ,הרב מלך קפלן ,הרב
זוסיא וילמובסקי ,מר יחזקאל כהן (נציגו של ר' אברהם פרשן) ,הרב ליב ליפסקר ,הרב ישראל
ליבוב ,ומר אולשטיין מנהל עמידר באזור לוד רמלה.
לפני הנאומים הקריאו מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א להנחת אבן הפנה של בלוק א' .הנחה את
החגיגה הרב משה סגל.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ה אדר שני תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אנו מקווים שבע"ה נוכל להתחיל בהקדם בבניית בלוק ב' בשכון חב"ד בלוד ,ויתכן כי בניה
זו תעכב בניית בנין בית הספר בביסל"מ ,כי אותו קבלן שבונה בשכון חב"ד בונה גם בביסל"מ,
ובזמנים אלו אינו מעוניין להכניס אליו פועלים נוספים ,ולכן יעכב במקצת בניית הבי"ס ,ויבנה
בשכון חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח אדר שני תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביוזמת מר א .ורדיגר מפא"י סודר פגישה עבור הרב אברהם שי' פרשן אצל מר פנחס ספיר
שר האוצר .ר' שלמה שי' מיידנצ'יק ואני נתלווינו אליו בפגישה זו .השיחה היתה לבבית ולאחר
שהרב פרשן מסר את השליחות ,הזמינו ר' שלמה שי' מיידנצ'יק לכפר חב"ד ,והבטיח לבקר.
כן ביקר ר' אברהם שי' פרשן יחד אתי אצל מר ז .שז"ר .הוא התעניין בקשר לטורונטו ששם
יבקר בקרוב ,וכן בקשר לשכון חב"ד ,והבטיח שישתדל אצל הסוכנות להגדיל את ההלואה עבור
עולים מרוסיה שישתכנו בשכון חב"ד בעוד  2000ל"י ,וכן ביקש מר' אברהם שי' פרשן שיגדיל
ההלואות לאלו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט סיון תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
להנחת אבן הפנה אנו משתדלים שישתתף מר בן ציון מילמן .הוא סגן המנהל הכללי של
משרד השיכון המטפל בהתיישבות עירונית ,והשפעתו מאד רבה ,וביכלתו בע"ה לתת הקלות
מאד גדולות למען השיכון חב"ד בלוד ,הוא ביקר בכפר חב"ד וגם סודר עבורנו פגישה ,ואנו תקוה
שנוכל לענינו בשכון חב"ד בלוד.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א סיון תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
32

ןוכישה תוחתפתהו דוסיי
שלום ורב ברכה!
בקשר להנחת אבן הפנה למרכז החב"די בלוד ,קיימנו היום אסיפה יחד עם ר' שלמה שי'
מיידנצ'יק ור' זוסיא שי' וילמובסקי .קבלנו כמה החלטות בקשר להצלחת החגיגה ,וביניהם:
הדפסת  2,000הזמנות למשלוח לאנ"ש שי' ומכירים 200 ,הזמנות מיוחדות לאישים חשובים,
 200כרוזים בבתי כנסת וברחובות ,נשלח מכתבי בקשה לעסקני אנ"ש בכל ריכוז אנ"ש שידברו
ויעודדו ויבקשו השתתפות אנ"ש בחגיגה זו ,ונעמיד לכל ריכוז אנ"ש מכוניות מיוחדות להסיע
את אנ"ש לחגיגה.
אנו מכינים מאמרים בעיתונות ונשתדל אצל עיתונאים שיכתבו על המרכז העתיד להיבנות,
פרסומת ב"כרם חב"ד" המודפס בשבוע הבא .ביקור ר' זוסיא שי' וילמובסקי ור' שלמה שי'
מיידנצ'יק אצל שרים ומנהלים כלליים ופקידים בכירים במשרדים שונים ולבקש השתתפותם
וכן אצל הרבנים הראשיים.
נקוה להשי"ת שתהיה הצלחה בחגיגה זו.
אולי כדאי לשם זירוז אנ"ש שי' להשתתפות בחגיגה (ובזה תלוי עיקר ההצלחה) שיגיע מכתב
ממזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א עד"ז ,וכדאי בהקדם בכדי שננצל מכתב זה לפרסומת בין אנ"ש
שי'.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א סיון תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח וכו'
הרב יצחק מנדל שי' ליס
שלום רב!
בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ניגשים אנו בע"ה לעריכת חגיגת אבן הפינה למרכז
החב"די בלוד ,שתתקיים אי"ה ביום ד' אור לי"ב תמוז בשעה  5.30בשטח שיכון חב"ד בלוד.
אנו מתכננים חגיגה גדולה ומפוארת ובהשתתפות אלפי איש ,שרים ,חברי כנסת ואישי
ציבור.
כעוסק בצ"צ נודה לכב' אם יואיל בטובו להשתדל ולעורר לבקש ולעודד השתתפות אנ"ש
שי' תושבי כפר חב"ד בחגיגה זו.
אי לזאת ,נשמח מאד אם יואיל להציע הצעותיו להבטחת השתתפותם של אנ"ש שי' תושבי
כפר חב"ד.
בכבוד רב ותודה מראש
אפרים וולף
• • •
33

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"א סיון תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח רב הפעלים וכו'
הרב ישראל שי' לייבוב
שלום ורב ברכה!
בהמשך למכתבנו מאתמול בדבר הנחת אבן הפינה למרכז החב"די בלוד,
היות ואנו מעונינים בהשתתפות אלפי איש בחגיגה זו ,וברצוננו לארגן את כל אנ"ש שי' מכל
חלקי הארץ שיטלו חלק בחגיגה זו ,וכן אנו מקוים להשתתפותם של אישי ציבור ,שרים ,וחברי
כנסת ,ע"כ נודה לכב' מאד אם יואיל בטובו להציע לנו הצעותיו בדבר אירגון חגיגה זו ,כי נסיונו
בארגון היא גדולה ובודאי יוכל לעזור לנו בזה.
בכבןד רב ותשואות חן מראש
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ד סיון תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מצרפים אנו לכאן מודעת הזמנה לחגיגת הנחת אבן הפנה בשכון חב"ד בלוד.
באנו בדברים עם צא"ח שגם מצדם ישתדלו להצלחת החגיגה בהזמנת אישים נכבדים.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,כ"ה סיון תשכ"ז
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שיחי'
שלום וברכה!
לקראת הבשורה הטובה אשר אי"ה ביום י"ב תמוז הבע"ל תתקיים חגיגת הנחת אבן הפינה
לשלב חדש לשיכון חב"ד בלוד.
נוסף על החשיבות בחגיגה כעין זו תמיד ,מעלה יתירה נוספת בפעם זו ומכמה וכמה
טעמים.
אשר לכן נחוץ מאד אשר אנ"ש שיחיו ישתדלו בכל האפשרות לפרסם את הדבר במועדו,
וישתדלו להמשיך לחגיגה זו המון רב בכלל ,וחשובי העדה בפרט.
נבקש להודיענו מכל הנעשה בזה.
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בתקווה להתבשר טוב ,ובברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב

העתק :ועד כפר חב"ד (מיידנצ'יק); צעאגו"ח (לייבוב).
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ז סיון תשכ"ז
לכבוד ידידנו הלבבי
מר לוי אשכול
ראש הממשלה ורעיתו
שלום ורב ברכה!
עם נצחון עם ישראל על אויביו וסיכול מזימותיו ,ויציאתנו בע"ה מן המיצר אל המרחב,
ניגשים אנו לפיתוח והרחבת מוסדותנו ביתר שאת ועוז ,ואי"ה ביום י"א תמוז  19ביולי עורכים
אנו חגיגת הנחת אבן הפינה ל"מרכז החב"די" בלוד.
מרכז זה ישמש כמגדל אור לסביבה ומרכז להפצת מעינות החסידות בעיר לוד וסביבתה
וקירוב לב ישראל לאביהם שבשמים.
יחד עם זאת חוגגים אנו ביום זה שהוא אור לי"ב תמוז ,מלאות ארבעים שנה לגאולת כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה הסובייטית.
ליום זה שהוא גדול לנו ולחגיגה זו ,מתכבדים אנו להזמינכם ונודה לכם מאד אם תואילו
לכבדנו בנוכחותכם בחגיגה זו.
בטוחים אנו שברצון רב תיענו להזמנתנו ותופיעו לחגיגה זו שישתתפו בה אלפים מאוהדי
חב"ד ומוקירי שמה.
בכבוד רב ותשואות חן מראש
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח סיון תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח וכו'
הרב יעקב אלחנן שי' סגל
שלום ורב ברכה!

לכבוד ידידנו הלבבי  . .ראש הממשלה :הזמנות אלו נשלחו גם אל שר השיכון מרדכי בנטוב; שר הבריאות ישראל
ברזילי; שר הסעד יוסף בורג; שר הדואר ישראל ישעיהו; שר החוץ אבא אבן; שר החינוך והתרבות זלמן ארן; שר
הפנים משה חיים שפירא; שר המשפטים יעקב שפירא; שר המסחר והתעשייה זאב שרף; שר הדואר אליהו ששון;
שר האוצר פנחס ספיר; שר החקלאות חיים גבתי; שר ההסברה ישראל גלילי; שר העבודה יגאל אלון; השר מנחם
בגין.
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לקראת חגיגת הנחת אבן הפינה שאנו עומדים לקיים בלוד ,מעונינים אנו בהשתתפות כל
אנ"ש שי' ע"כ סדרנו תחבורה מירושלים לחגיגה.
האוטובוסים יצאו בשעה  4.30אחה"צ מישיבת תורת אמת ומשכון חב"ד ומחיר הנסיעה ללוד
הלוך וחזור הוא  2ל"י.
נודה לכבודו אם יואיל בטובו לעורר את אנ"ש תושבי שיכון חב"ד להשתתף בחגיגה זו ,ונודה
לו אם יערוך הרשמת אנ"ש לנסיעה ויעביר לר' חנוך גליצנשטיין שהוא מזמין המכונות.
בכבוד רב ותודה מראש
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט סיון תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
נתקבל מכתבו המעורר השתתפות אנ"ש שי' בחגיגת הנחת אבן הפנה בשכון חב"ד בלוד.
אנו תקוה שהמכתב ינוצל בע"ה באופן הראוי.
בכבוד רב ותשואות חן
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' תמוז תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לכל הזמנה שנשלחה לאנ"ש שי' להשתתף בחגיגת הנחת אבן הפנה בשכון חב"ד בלוד ,אנו
מצרפים שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א בחג השבועות ,וכן הזמנה לכינוס אנ"ש למען רשת בתי
הספר שתתקיים מיד לאחר חגיגת הנחת אבן הפנה ,וכן העתק מכתב הרב חדקוב שי' בדבר
השתתפות אנ"ש שי' בחגיגת הנחת אבן הפנה.
אנו מצרפים בזה ההזמנה ,קטע משיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,והזמנה לכינוס למען הרשת.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' תמוז תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
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בעניין חגיגת הנחת אבן הפנה בלוד:
הדפסנו  2,200הזמנות שישלחו לאנ"ש שי' ואוהדי חב"ד באה"ק ת"ו (לכל הזמנה תצורף קטע
שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מחג השבועות בקשר לארה"ק ת"ו ,מכתב כב' להשתתפות בחגיגה,
והזמנה לכינוס למען הרשת שיתקיים מיד לאחר החגיגה).
הדפסנו מודעות גדולות שפורסמו בכל בתי הכנסת של אנ"ש באה"ק ובבתי הספר .פנינו
במכתבים לעסקני אנ"ש וגבאים ע"ד זירוז אנ"ש להשתתף בחגיגה .נפרסם כתבות וידיעות
בעיתונות ובפנים אל פנים בקשר לחגיגה שתתקיים ,נפרסם ידיעות ע"י הרדיו.
ר' שלמה שי' מיידנצ'יק ור' זוסיא שי' וילמובסקי קבלו על עצמם לבקר נכבדים ולהזמינם
לחגיגה .נעמיד אי"ה אוטובוסים בירושלים ובכפר חב"ד לאלו שירצו לנסוע לחגיגה.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ר"ח תמוז תשכ"ז
לכבוד ידידנו הלבבי ופטרוננו
נשיא המדינה
מר זלמן שזר
שלום ורב ברכה!
עם נצחון עם ישראל על אויביו וסיכול מזימותיו ,ויציאתנו בע"ה מן המיצר אל המרחב,
ניגשים אנו לפיתוח והרחבת מוסדותנו ביתר שאת ועוז ,ואי"ה ביום י"א תמוז  19ביולי עורכים
אנו חגיגת הנחת אבן הפינה ל"מרכז החב"די" בלוד.
מרכז זה ישמש כמגדל אור לסביבה ומרכז להפצת מעינות החסידות בעיר לוד וסביבתה
וקירוב לב ישראל לאביהם שבשמים.
יחד עם זאת חוגגים אנו ביום זה שהוא אור לי"ב תמוז ,מלאות ארבעים שנה לגאולת כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה הסובייטית.
ליום זה שהוא גדול לנו ולחגיגה זו ,מתכבדים אנו להזמינכם ונודה לכם מאד אם תואילו
לכבדנו בנוכחותכם בחגיגה זו.
בטוחים אנו שברצון רב תיענו להזמנתנו ותופיעו לחגיגה זו שישתתפו בה אלפים מאוהדי
חב"ד ומוקירי שמה.
בכבוד רב ותשואות חן מראש
אפרים וולף
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ב' תמוז תשכ"ז
לכבוד הגאון האדיר איש חי רב פעלים
הרב איסר יהודה אונטרמן שליט"א
הרב הראשי לישראל
שלום ורב ברכה!
עם נצחון עם ישראל על אויביו וסיכול מזימותיו ,ויציאתנו בע"ה מן המיצר אל המרחב,
ניגשים אנו לפיתוח והרחבת מוסדותנו ביתר שאת ועוז ,ואי"ה ביום י"א תמוז  19ביולי עורכים
אנו חגיגת הנחת אבן הפינה ל"מרכז החב"די" בלוד.
מרכז זה ישמש כמגדל אור לסביבה ומרכז להפצת מעינות החסידות בעיר לוד וסביבתה
וקירוב לב ישראל לאביהם שבשמים.
יחד עם זאת חוגגים אנו ביום זה שהוא אור לי"ב תמוז ,מלאות ארבעים שנה לגאולת כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש ממאסרו ברוסיה הסובייטית.
ליום זה שהוא גדול לנו ולחגיגה זו ,מתכבדים אנו להזמינכם ונודה לכם מאד אם תואילו
לכבדנו בנוכחותכם בחגיגה זו.
בטוחים אנו שברצון רב תיענו להזמנתנו ותופיעו לחגיגה זו שישתתפו בה אלפים מאוהדי
חב"ד ומוקירי שמה.
בכבוד רב ותשואות חן מראש
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' תמוז תשכ"ז
לכבוד רשות השידור  -קול ישראל
שלום רב!
נודה לכם אם תואילו לפרסם ההודעה הבאה ברדיו:
אגודת חסידי חב"ד בארץ ,מתכבדת להזמין את כל אוהדי וידידי חב"ד לחגיגת הנחת אבן
הפינה למרכז החב"די בלוד ,שתתקיים בי"א תמוז  19ביולי בשעה  ,5.30בשטח שיכון חב"ד
בשכונת הרכבת בלוד.
חניית רכב בשעת החגיגה תתרכז ליד תחנת הרכבת.
נודה לכם על פרסום הודעה זו במוצאי שבת  15ביולי (בהודעות שלאחר צאת השבת ,אם יש)
וכן ביום ב'  17ביולי בערב ,וכן ביום ד'  19ביולי בבוקר.
את החשבון תואילו לשלוח לפי הכתובת המופיעה בראש המכתב.
בכבוד רב ותודה מראש
אפרים וולף
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ד' תמוז תשכ"ז
לכבוד הגאון האדיר איש חי רב פעלים
הרב איסר יהודה אונטרמן שליט"א
הרב הראשי לישראל
שלום ורב ברכה!
אסירי תודה אנו לכת"ר שליט"א על שהואיל לקבלנו לשיחה בקשר להזמנתנו לכת"ר שליט"א
להשתתפותו בחגיגת הנחת אבן הפינה למרכז חב"ד בלוד.
בטוחים אנו בהשתתפות כת"ר שליט"א אי"ה בחגיגה זו ,ונודה לו מאד אם יואיל להתיר לנו
לפרסם דבר זה להבטחת השתתפות קהל רב.
החגיגה תתקיים אי"ה ביום ד' י"א תמוז בשעה  5.30אחה"צ בשטח שיכון חב"ד שבשכונת
הרכבת בלוד.
בכבוד רב ותשואות חן חן
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' תמוז תשכ"ז
לכבוד ידידנו הלבבי
מר מ .ארם ח"כ
שלום ורב ברכה!
בהמשך לשיחתנו מאתמול ברצוני להודות לך על נכונותך לבוא בדברים עם השרים גלילי,
כרמל ,אלון ,ישעיהו ,להבטחת השתתפותם בחגיגת הנחת אבן הפינה למרכז החב"די בלוד.
ברור ,כי אנו בטוחים בהשתתפותך האישית בחגיגה זו ונשמח מאד שתהיה לנו ההזדמנות
לארח אותך.
החגיגה תתקיים ביום י"א תמוז  19ביולי בשעה  5.30אחה"צ בשטח שיכון חב"ד שבשכונת
הרכבת בלוד.
בכבוד רב ותשואות חן מאש
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' תמוז תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקר אצלנו המפקח מר אמיר והודיע שהוחלט שיהיו תקנים נפרדים לשני בתי הספר בלוד,
דהיינו כפי שהי' בשנה שעברה.
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קבענו ר' שלמה שי' מיידנצ'יק ואנכי פגישה עם מר ב"צ שי' מילמן ממשרד השכון ליום ג' י'
תמוז בביתו ונבקשו תנאים טובים למשתכנים בשכון חב"ד בלוד .הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר
שליט"א להצלחה בענינים אלו.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,י' תמוז תשכ"ז
ברוקלין
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שיחי'
שלום וברכה!
מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק היום לקראת ימי
הגאולה והנחת אבן הפינה:
"לכל המשתתפים בחגיגת שנת הארבעים דימי הגאולה ובהנחת אבן הפינה דשיכון
חב"די נוסף בארה"ק  -שליט"א.
הנני משתתף בחגיגה והשמחה ,ויהי רצון שבקרוב יוגמר שיכון זה ושלאחריו וימלאו
מפדויי הוי' ושמחת עולם על ראשם כתקוות בעל השמחה ,כי יתן הוי' שלום בארץ קדשינו
שניתנה מאלוקים קדושים לנחלת עולם לגוי קדוש ובחוקותיו ילך ומצוותיו ישמור ,ובלשון
הכתוב :אתם ראיתם את כל אשר עשה הוי' לעיניכם בארץ מצרים גו' האותות והמופתים
הגדולים ההם" ,למען תדעו כי אני הוי' אלוקיכם" ,עדי יקוים הייעוד ופרצת ימה וקדמה
וצפונה ונגבה ,בביאת משיח צדקנו.
בכבוד ובברכת הצלחה .מנחם שניאורסאהן".
בברכת חג הגאולה
מזכיר
בוודאי יודיע בפרטיות ע"ד החגיגה וכו'.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י' תמוז תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
ב"ה ,י' תמוז תשכ"ז :אגרת ט'שלט.
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קבלנו את הקונטרס י"ב-י"ג תמוז תרצ"א ומסרנו זאת לדפוס ,בהקדשת שכון חב"ד בלוד
ולזכות משתכני השכון ,לרגל הנחת אבן הפנה בשכון חב"ד בלוד.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .חג הגאולה י"ב תמוז תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
נתקבל מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א לישיבה לי"ב תמוז.
כן נתקבל המברק לחגיגת הנחת אבן הפינה בשכון חב"ד בלוד ,שנמסרה לנו בתחילה ע"י הרב
ע.ז .שי' סלונים בטלפון ואח"כ הגיע בדואר .כמו"כ נתקבל המברק לכינוס הרשת.
קבלנו המאמר קונטרס י"ב-י"ג תמוז שכמה עשרות מהם הצלחנו לסיים ההדפסה באמצע
החגיגה והופצה ,הדפסנוה בהקדשת תושבי שכון חב"ד וחברת שכון חב"ד בלוד .עמוד  14בקונטרס
לא יצא בטוב ,ע"כ נתקן בהקדם ההדפסה ויתוקנו בשאר ההדפסות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב תמוז חג הגאולה תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
חגיגת הנחת אבן הפנה בשכון חב"ד התקיימה בהשתתפות קהל רב (אנו מעריכים מספרם
כאלף) ואנשים נכבדים ואנ"ש שי'.
החגיגה נפתחה בתפילת מנחה ,ולאחר מכן פתח וניהל את המסיבה הרב ר' משה שי' סגל ,הרב
עזריאל זעליג שי' סלונים הקריא מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א .לאחר מכן חילקו את המברק בין
המשתתפים בחגיגה ,המברק הודפס על ידינו.
ברכת הרבנות המקומית של רמלה-לוד הביא הרב יצחק אבוחצירא ,את ברכת העיר לוד הביא
ראש העיר מר צבי איצקוביץ ,אח"כ נאם מר משה ארם ח"כ שהביא את ברכתו של שר העבודה
מר יגאל אלון ,אח"כ הביא את ברכתו מר ראובן ברקת שציין שהוא מתנגד בן מתנגד אולם נכבש
ע"י חב"ד באחווה ואחדות שלהם.
אח"כ הביא את ברכתו הרב ש.ז .גרליק ,ואח"כ נאם מר ישראל ישעיהו שר הדואר ,אח"כ נאם
השר מר מנחם בגין שהביע משאלה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יעלה לאה"ק ,אח"כ הביא את ברכתו
מר יונה כסה.
לאחר נאום זה עזבו השרים וחברי הכנסת את המקום .לפני עוזבם ,מסר ר' זלמן שי' גורארי'
את דבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר להנחת תפילין בזמנים אלו.
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אח"כ הגיעו למקום הרב א.י .אונטרמן והרב ש.י .זוין (הגיעו באיחור בהיותם בחתונה לפני
כן) .אח"כ נאם הרב אונטרמן ,אח"כ נאם ח"כ ר' יעקב שי' כץ שדיבר על פעלם וקירוב של חסידי
חב"ד והזכיר ההנחות תפילין בכותל המערבי ,אח"כ נאם הרב ש.י .זוין.
כן דיבר הרב לוי פורסט מרוטרדם.
את האבן הפנה הניחו כל הילדים הנקראים בשם יוסף יצחק.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב תמוז תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
את המאמר קונטרס י"ב-י"ג תמוז הצלחנו להדפיס כמה עשרות מהם לחגיגת הנחת אבן
הפנה .הדפסנו הקדשה של חברת שכון חב"ד והמשתכנים .בעמוד  14יצאה טעות חסר מילימטר
בשולי העמוד והדבר יתוקן בשאר הקונטרסים שעדיין לא נדפסו.
החגיגה התקיימה ברוב פאר בהשתתפות למעלה מאלף איש כ"י .הרב אונטרמן ,והשרים
ישעיהו ובגין ,חברי הכנסת ראובן ברקת משה ארם ור' יעקב כץ ,ומר יונה כסה ,רבני אנ"ש
ואנ"ש שי'.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט תמוז תשכ"ז
לכבוד ידידנו הלבבי
מר ישראל ישעיהו
שר הדואר
שלום ורב ברכה!
עם התקבל התמונות מחג ההודיה והנחת אבן הפינה למרכז חב"ד בשיכון חב"ד בלוד,
מרשים אנו לעצמנו לשלוח לו תמונה מחגיגה זו בצירוף תודתנו העמוקה על שהואיל לכבדנו
בהשתתפותו.
יחד עם זאת ,מרשים אנו להעביר לו  2מתקליטי חב"ד שהונפקו לאחרונה ע"י חסידי חב"ד
בארצנו הקדושה ,ורוצים אנו לקוות שתקליטים אלו ישרו בביתו רוח ואוירה חב"דית החמה
והיוצרת.
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כן נודה לו אם יואיל להיענות להזמנתנו ולבקר בכפרינו המפואר כפר חב"ד על מוסדותיו
המפוארים ,ויראה כפר חסידי תוסס זה על עשרות המשפחות שעלו לאחרונה מרוסיה ונקלטו
בכפרינו ,ונשמח לקבלו בסבר פנים יפות כראוי לאורח רם מעלה כמוהו.
בכבוד רב ובברכת כל טוב
אפרים וולף
• • •
שר הדואר
לכבוד אגודת חסידי חב"ד
ת.ד 46 .לוד
שלומות וברכות!
מכובדי וידידי,
הנני מאשר בתודה מרובה קבלת התמונה מן החגיגה הנלבבת של הנחת אבן הפינה למרכז
שאתם מתחילים לבנות בלוד .כן קבלתי בסיפוק את שני התקליטים שהואלתם בטובכם לכבדני
בהם ,וגם עליהם תיכון תודתי לפניכם.
מעיקרא שמחתי שמחה אישית ממש על ההזדמנות הטובה שבאה לידי ליטול חלק בטקס
הנחת אבן הפינה הנ"ל ,לא רק משום שאני מעריך את מפעלותיכם בארץ ,בהשראתו של האדמו"ר
מליובאוויץ ,אלא משום הסיכסוך המר שהתחולל בחורף שעבר ביניכם לבין אנשי תוחלת ושבו
בחשו ידיים סכסכניות שהרעילו אוירה ויחסים.
לא רציתי להתערב באותו סיכסוך לא משום שאני "שומר נפשי" או מתיירא מסכסכנים ,אלא
משום שייחלתי לשעה של רגיעה ואז אוכל לנסות להתערב במטרה להשכין שלום וליצור הבנה.
לאחרונה שמעתי שהענינים מתקדמים לקראת פיתרון מניח את הדעת .אם נכון הדבר אשמח מאד
גם אם לא זכיתי ליטול חלק בהסדר הענינים.
אשר לביקורי בכפר חב"ד אני מודה לכם על הצעתכם ,אך הייתי רוצה לקיים אותו באחת
משתי ההזדמנויות הבאות א) ביום שיסתיים הסיכסוך עם תוחלת וישכון שלום .ב) או בהזדמנות
של יום חג של הכפר.
אם אתם כותבים לרבי אבקשכם למסור לו דרישת שלום חמה ולבבית וברכות נאמנות.
ממני המוקירו ומוקירכם,
ישראל ישעיהו
שר הדואר
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ד מנ"א תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לשכון חב"ד בלוד ,מכירת הדירות מתנהלת בעצלתיים ולאחרונה לא נמכרו כלל
דירות ,וכאשר באנו בדברים עם כמה עולים חדשים מרוסיה המתגוררים לע"ע בכפר חב"ד,
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הוברר לנו שאלו מקבלים הסבר שלא כדאי לעבור ללוד אם מטעמים כגון שבעיר יש סכנה יותר
בחינוך הילדים או מטעמים אחרים ,כנראה שיש כאלו שחוששים לתחרות של שיכון חב"ד בלוד
עם כפר חב"ד.
נבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה במכירת הדירות בשיכון חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
מנחם בגין  -לישכת השר
ירושלים ,כ"ד באב תשכ"ז 30 .באוגוסט 1967
לכבוד מר אפרים וולף
אגודת חסידי חב"ד
ת.ד 46 .לוד.
מר וולף הנכבד,
הריני מודה על התמונה הנאה מערב הנחת אבן הפינה לשיכון חב"ד בלוד .תודתי גם ניתנת
לכם על התשורה בה זיכיתם אותנו .טירדותי בימים אלה מרובות הן  -כשאתפנה ,אשמח לבקר
בכפר חב"ד המפורסם ,בו כבר הייתי פעמים מספר ,ועל התפתחותו הרבה שמעתי.
בכבוד רב ובברכה
מ .בגין
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו מנ"א תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' אברהם שי' פרשן ביקש ע"י שליחים שיתחילו לבנות בלוק ג' בשכון חב"ד בלוד,
מצב מכירת הדירות בשיכון חב"ד הוא חלש לע"ע ,עבור בלוק א' אנו חייבים עדיין כ55 -
אלף ל"י לבנק טפחות (שעולה רבית) ו 80-אלף ל"י לקבלן שזמן פרעונם לשלושה החדשים
הקרובים.
בניית בלוק ב' נמצאת בעיצומו ועד עתה הושלם השלד של ג' קומות ,עבור זה שולם עד עתה
 75אלף ל"י ותוך חצי שנה עם התקדמות הבניה עלינו לתת אי"ה עוד  200 -אלף ל"י ,ועם סיום
הבנין יש להשליש שטרות בסך  80 -אלף ל"י שזמן פרעונם לאחר חצי שנה.
בקשר לבלוק ג' עדיין לא אישרו במשרד השיכון הלוואות לבניית בלוק ג' (בינתיים אושרו
רק הלוואות עבור  50יחידות דיור) ועם אישור ההלוואות נוכל להתחיל לבנות בקבלת ההלוואות
שעולים  11%ריבית .היא בערך  60%ממה שעולה הבנין.
ע"כ הננו בשאלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להתחיל בלוק ג' כבר עתה.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ח מנ"א תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
במענה למכתבו מיום כ"ב מנ"א ,הננו בזה להביא את כל הפרטים שבשכון חב"ד בלוד:
בלוק א' הושלם כבר ובו  25דירות 8 ,דירות גדולות בנות  92מטר מרובעים שכוללים  3וחצי
חדרים ועוד מטבח ונוחיות נפרדת ו 3 -מרפסות.
 16דירות יותר קטנות בנות  82מטר מרובעים ,המכילות  2חדרים וחצי ועוד מטבח ונוחיות
כנ"ל ו 2 -מרפסות ,ו 1 -דירה יותר קטנה בת  52מטר מרובעים הכוללת  2חדרים ,מטבח
ונוחיות.
מחירי הדירות בבלוק זה הם כדלהלן :הדירות הגדולות  28,000ל"י ,והדירות הקטנות 23,000
ל"י ,והדירה הקטנה בערך  15,000ל"י.
הממשלה עוזרת לכל קונה דירה בהלואות של  13,000ל"י לקונים מקומיים ו 20,000 -ל"י
לעולים חדשים.
הבנין הוא בן  4קומות ובו נמכרו כבר כ 14 -דירות.
בלוק ב' עדיין בשלבי בניה ,עד עתה הושלם השלד של  3קומות ויש לגמור עוד קומה ואח"כ
מתחילה עבודת הגמר שתסתיים בע"ה בעוד  6-8חודשים.
בלוק זה מכיל  8דירות גדולות כדירות הגדולות בבלוק א' ,וכן  16דירות קטנות באותו הגודל
כדירות הקטנות בבלוק א' ,אולם בשינוי חלוקה ,דהיינו  3חדרים ולא  2וחצי ,וכן  3דירות קטנות
יותר בנות  52מטר ,המחירים הם כבבלוק א'.
עתה שאלנו חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להתחיל לבנות בלוק ג'.
מכירת הדירות מתנהלת לאיטה.
בנפרד אנו שולחים  2תכניות 1 .תכנית מבלוק א' ו 1 -תכנית מבלוק ב' .התכניות הם
מקומות טיפוסיות דהיינו שכל בלוק יש בו  4קומות כתכנית הנשלחת.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ב' אלול תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בעת ביקורו של ראש העיר לוד במשרדנו ,הבטיח שכאשר יוקמו כל ה 5 -בלוקים של שיכון
חב"ד בלוד מתחייבת העירייה לסלול כבישים בשיכון וכן לסדר תאורה בשיכון.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ה' באלול תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח רב הפעלים וכו'
הרב עזריאל זליג שי' סלונים
שלום ורב ברכה!
במענה למכתבנו לכ"ק אד"ש אם להיכנס לחובות לבניית שכון חב"ד ,היה המענה:
יבקשו את הררע"ז שי' סלונים שילמדם  -איך אפשר לבנות שיכון חב"ד:
 )1במשך זמן קצר )2 .מבלי כל שותף )3 .מבלי כל הלואה ועזר מחו"ל )4 .מבלי כל התערבות
מחוגי הממשלה ועד להגבוהים וגבוה ביותר )5 .מבלי כל נחיצות לשלוח כמה פעמים איש מיוחד
מחו"ל אף מינטערען און פירן פארן האנט ולומר עם מי צריך לדבר ומה צריך לדבר וכו'.
(וכמובן תיכף כשנוסע " -נסגר תיק הבניה" עד ביאתו פעם שניה ,או עד יתקבל מכתב רוגזא
ו"גזירה קשה" מכאן)  -ומכאן ולהבא  -הרי ,כנ"ל ,בכל הספקות יקחו לקח מהררעז"ס שי' ויעשו
כהוראתו.
והלואי שסו"ס תחול תזוזה אמיתית בבנית שיכון חב"ד בלוד ,ועד שיהיה מקום לתקוה
שלאחרי שנה ושנתיים וג' שנים וד' שנים ויותר  -יהיה מעין  -עכ"פ  -דשיכון חב"ד בירות"ו.
 עכלה"ק -אני מקוה לבקר בירושלים ולהכנס אליו בענינים אלו בע"ה.
בכבוד ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א אלול תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' אברהם שי' פרשן נמצא בביקור באה"ק .סוכם עם הקבלן על התחלת הבני' של בלוק ג'
בשיכון חב"ד בלוד .הזמנו אצל האדריכל את התכניות ואנו תקוה שבקרוב נוכל להתחיל בבני'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב כסלו תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מצרפים אנו בזה מפה של שטח השיכונים בעיר לוד ואשר על מפה זו סומנו המוסדות בהוה
ואשר יהיו בע"ה .כן סומן השטח שבו אנו מציעים להעביר ביה"ס משכונת הרכבת ואשר בקשר
לזה ביקשנו חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א.
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כן מצורפת מפה של שטח שיכון חב"ד עם תכנית בינוי חדשה ,דהיינו שמקום שעד עתה הי'
תכנית בינוי ל 5 -בלוקים ,כולל תכנית הבינוי החדשה  9-8בלוקים וכן מקוה ביכ"נ וגן ילדים.
אנו חושבים להגיש את תכנית הבינוי לאישור המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר ,ומכיון
אשר חלק משטח זה עדיין שטח חקלאי נבקש הפיכת השטח מחקלאי לבניה .והננו לבקש ברכת
כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בענין.
[אפרים וולף]
•
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה :להחזיר .אזכיר עה"צ
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ה' שבט תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום ביקרנו יחד עם ר' שלמה שי' מיידנצ'יק אצל מר ב"צ מילמן מנכ"ל משרד השיכון,
וביקשנו לאשר בנייה נוספת בשכון חב"ד בלוד נוסף על ה 2 -בלוקים שהם אישרו .הוא הסכים
לאשר בינתיים בניית בלוק נוסף .בלוק זה נמצא בבניה כבר  -ובקשר לבניה נוספת ביקש
שידברו אתו לאחר זמן.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט"ו אייר תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בשיכון חב"ד בלוד מכרנו בשבוע שעבר דירה להת' משה שי' לויטין ,וכמו"כ מתעניין לקנות
דירה ר' נחום שי' קפלן.
באנו בהסכם עם הקבלן מר אדלר לבניית הישיבה קטנה בלוד ,ובע"ה בסוף שבוע זה מתחילים
לבנות .הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה.
היום ביקר בכפר חב"ד ובמוסדות וכן בשיכון חב"ד יהודי בשם מר רפפורט מטורונטו קנדה,
חושבנו שנשלח ע"י ר' אברהם שי' פרשן.
הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בכל הנ"ל.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א מנ"א תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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בקשר לשכון חב"ד בלוד ,אי"ה תוך שבועות אחדים מסתיים בנית בלוק ב' בשכון חב"ד,
והדירות יהיו מוכנות לכניסת משפחות .כמו"כ בבלוק ג' התחילו בעבודות גמר שיסתיימו אי"ה
תוך כמה חודשים.
בקשר למכירת הדירות כמעט ואין כל התקדמות ,ועד עתה נמכרו בשכון חב"ד  21דירות
מתוך  70דירות שיהיו בג' בלוקים אלו.
הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה רבה במכירת הדירות ,ושנוכל בע"ה להמשיך
בבניית שאר השלבים בשכון חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ח מנ"א תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום ו' ביקר ר' אברהם שי' פרשן אצל ראש העיר מר צבי איצקוביץ בליווי ר' יוסף בלוי .הוא
תבע ממר איצקוביץ סלילת הכביש לשכון חב"ד .מר איצקוביץ התקשר במקום עם משרד השכון
והם הבטיחו לו תוספת לתקציב מחיר סלילת הכביש ,ולפי זה הבטיח מר איצקוביץ שתוך כמה
שבועות יתחילו בסלילת הכביש.
מר איצקוביץ תבע ממנו ענין התעשיה והוא אמר שעד עתה לא יכל להתפנות לזה מחמת
סיבות שונות אבל מקוה בשבועות הקרובים לטפל בזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ב' אלול תשכ"ח
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
למרות שעומדות כ 50 -דירות ריקות ולמרות שמחיר הבניה עתה יקר ,ולמרות שלע"ע לא
אושרה הלוואה לבניה ,כפי כותבו עומדים אנו הכן לקיים שיטת ה"ופרצת" והננו לבקש חו"ד כ"ק
אדמו"ר שליט"א אם להתחיל להשתדל לבנית בלוק ד' בשיכון חב"ד.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' אלול תשכ"ח
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
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שלום ורב ברכה!
בהמשך למכתבנו מאתמול ,שלחנו תמונה משיכון חב"ד בלוד המראה קיום  3בלוקים בשיכון
חב"ד בלוד ,וכמו"כ שלחנו תמונה מבניית בניין הישיבה בלוד ,ונודה לכת"ר אם יואיל להעביר
את התמונות לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב אלול תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול דנה הוועדה המחוזית בתכנית המתאר של שכון חב"ד שלפיו יכולים לבנות עוד 6
בלוקים בשכון חב"ד בלוד .הוועדה אישרה את התכנית בתנאי שיביאו אישור מוועדת שמירת
הקרקע המאשרת שכל השטח הוא אדמת בניה .נתחיל עתה לטפל בקשר לקבלת אישור הפיכת
השטח מחקלאי לבניה ,והננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לכך.
כמו"כ בכ"ה אלול תדון הוועדה המקומית בהצעה לייעד הקרקע ליד השיכון עבור בנית בית
הספר שנמצא עתה בשכונת הרכבת .הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י' חשון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקשנו ממר י .שיינברגר שיכין עוד תכניות להמשך הבניה בשכון חב"ד בלוד ,ואי"ה ביום ד'
אנו נפגשים עם מר ב"צ מילמן ונשאל אותו אם מוכן לתת הלוואות להמשך הבניה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י' חשון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אנו שולחים בזה תמונה של שטח שכון חב"ד ושכונת הרכבת:
החלקות במספרים  35ו 36-זה שכון חב"ד.
המספר  27הוא בית הספר בשכונת הרכבת.
המספר  28בניני הישיבה קטנה בלוד.
המספר  68הזאל שבו לומדים בערב התלמידים ,ומתפללים.
ליד המספר  69בית הכנסת חב"ד שבשכונת הרכבת.
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ליד המספר  18בנין הפנימייה והמשרד של הישיבה והמטבח.
הנקודה בפרדס ,הבנין של הישיבה המשמש ככתות לימוד.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

[אפרים וולף]

ב"ה ,כ"א חשון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב התקיים הכנס השמיני של צעירי חב"ד ,הכנס התקיים באולם הישיבה בלוד
בהשתתפות  500-400איש כ"י...
לפני הכנס זומנה פגישה בין מר צבי איצקוביץ ומר פוטעק ובינינו ,והוסכם שמלבד הכביש
שיסללו עד לשכון חב"ד בלוד ,יסללו גם את הכבישים שבתוך השיכון ,והם בעצמם יגבו במשך
 8-5שנים את הכסף עבור הכביש שבתוך השכון מהשכנים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ג' כסלו תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בקשר לבניית הבלוק ד' בשיכון חב"ד בלוד ,ברצוננו לתאר המצב כהווייתו ולשאול חוות
דעתכם בכדי שלא תהיינה כל אי הבנות:
בשיכון חב"ד בלוד עומדים עתה  2בלוקים גמורים ובהם כ 30-דירות פנויות שעדיין לא
נמכרו ,וכמו"כ הולך ונשלם בניית בלוק ג' שבו כ 18-דירות ריקות ס"ה כ 48-דירות שעדיין
לא נמכרו.
עד להשלמת בנין בלוק ג' נצטרך לתת כ 290-אלף לירות היינו במשך השנה הקרובה.
לכיסוי הסכום הזה מונח עבורנו הלוואה בבנק טפחות  100אלף לירות.
יוצא לפי זה שמלבד ה 100-אלף ל"י שנמצאים עבורנו יהי' עלינו לדאוג לכיסוי עוד 190
אלף ל"י.
עתה ,עבור בניית הבלוק הרביעי שהרב אברהם פרשן כותב ומודיע שעלינו לבנותו רוצה
מר אדלר  500,000ל"י (היינו התייקרות ב .)25%-מר מילמן ממשרד השיכון אמר לנו שכל זמן
שהעולים לא מגיעים אינו רוצה לתת אישור לבניה ,וממילא לא ייתן הלוואות נוספות לבניית
בלוק ד'.
לעומת זאת ,מר אדלר אומר שהפעם הוא מוכן להתחיל לבנות בסכום של  35,000ל"י שהרב
פרשן הבטיח לתת כהלוואה.
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שאלתנו היא לפי התיאור הנ"ל ,נא להודיענו חוות דעתכם האם להתחיל לבנות מיד בלוק
רביעי או לא.
אנו מצפים לתשובה דחופה ומהירה כי אם לבנות ברצוננו להתחיל מיד בי"ד כסלו הבעל"ט.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
נ.ב :באם החוו"ד היא חיובית נא להבריק לנו.
• • •
שכון חסידי חב"ד בלוד
ב"ה ,ו' כסלו תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום ב' י"א כסלו תדון הועדה לשמירת קרקע חקלאית בקשר לבקשה להפוך בשיכון חב"ד
אדמות חקלאיות לאדמות בנין בכדי שיוכלו לבנות את שיכון חב"ד כפי התכנית ,הרינו לבקש
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
האדריכל מר שפירא כבר סיים תכניות בניית המקווה בשיכון חב"ד בלוד והעבירם כבר
אלינו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ז' כסלו תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אנו מקוים שבע"ה בימים הקרובים יאותר מקום בניית בלוק ד' בשיכון חב"ד ויוכלו להקים
שנורגריסט ולהתחיל בבניה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ב כסלו תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הת'  . .שי' הודיע שבידו הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לרכישת דירה בשיכון חב"ד בלוד,
התחלנו לטפל לקבל עבורו ההלוואות המתאימות מהסוכנות היהודית.
הועדה לשמירת קרקע חקלאית במשרד הפנים הסכימה לאשר את תכניות הבניה של שיכון
חב"ד ולהפוך האדמות מחקלאיות לאדמות בנין.
ביום ה' אי"ה מאתרים המקום לבניית בלוק ד' בשיכון חב"ד ויעשו השנורגריסט ,שהיא עבודה
מעשית לבניית הבלוק.
[אפרים וולף]
• • •
51

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה ,טו"ב כסלו ה'תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
אל תושבי לוד ,שיכון חב"ד ,מוסדות חב"ד
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המברק מיום י"ד כסלו.
ות"ח על הברכות  -בקשר לתקופת הארבעים שנה.
ובלשון חז"ל :מלתך כבר אמורה ,פירוש כו' שברכתך כתובה ,מואברכה (הקב"ה)
מברכיך.
ויה"ר שתהא באופן של תוספת ,שתוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר.
נעמה ביותר והביאה שמחה רבה הידיעה אשר רבים מהמברכים צרפו להברכה וחזקו
ואישרו אותה ע"י ענין של תומ"צ – תרומה לצדקה ,לימוד ענין בתורה וכו'.
ושלש מעלות בזה ,זו למעלה מזו :עשיית מצוה – מוסיפה (בזה ובבא) לא רק באדם
העושה ,כ"א בכל העולם כולו .יתרה מזה – באדם הגורם לעשייתה (ואפילו בלא הודע).
והעולה על כולנה – באם העשייה לזכותו ובעדו.
ובאתי בהצעתי – בקשתי אשר כל אחד מציבור המברכים יעשה שניהם ,תלמוד ומעשה,
גם יחד – שהרי יש בזה מה שאין בזה .ולא עוד אלא שמעשה הצדקה מוסיף עילוי "בכל
מעשה המצוות ות"ת כנגד כולן" ,ות"ת שהיא חיי בנ"י וכדוגמת דגים במים – מובן שע"י
הוספה בה בחיות האדם – נתווסף חיות עי"ז בכל מעשיו.
ובפרט שהימים  -בין ימי הגאולה של אדמו"ר האמצעי – יו"ד כסלו  -ושל אדמו"ר
הזקן  -י"ט כסלו  -שגאולת שניהם הייתה (ושייכת) לקריאת (ותוכן) הכתוב :פדה בשלום
נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי ,וביארו חז"ל פירושו :אמר הקב"ה כל העוסק בתורה
ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין או"ה.
בברכת חג הגאולה ולבשו"ט תכה"י
[חי"ק]

ובלשון חז"ל :ירושלמי הובא בתוד"ה ואברכה (חולין מט ,א) .ועיין ד"ה אריב"ל כל כהן שמברך
(תרכ"ט) על השינוי מירוש' שלפנינו (ברכות ספ"ח) .שתוספתו מרובה על העיקר :ב"ר פס"א ,ד .וי"ל שזוהי
דרגא נעלית ביותר על המד"א (דב"ר פא ,יג) יתרה מן העיקר .ואכ"מ .בכל העולם כולו :כגירסת הרמב"ם
הלכות תשובה פ"ג ה"ד .ואפילו בלא הודע :במכש"כ ממידה הפכית (משנה סנהדרין נד ,א) .לזכותו ובעדו:
וכהתפילה מי שברך וכו' הוא יברך כו' בעבור כו' לצדקה בעדו .וגם בת"ת שייך זה במתנה קודם הלימוד
(עיין שו"ע יו"ד סרמ"ו סוס"א) .יש בזה  . .בזה :ראה קידושין (מ ,ב וש"נ) .נתבאר בארוכה בדרושי הצ"צ
ד"ה ושננתם (אוה"ת ואתחנן) .בכל  . .כולן :אגה"ק לרבינו הזקן סוס"ד .ועייג"כ שם סוס"ג .דגים במים:
ב"ה ,טו"ב כסלו ה'תשכ"ט :אגרת ט'תריב.
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ראה ברכות (סא ,ב) .וראה זבחים כב ,א .וש"נ .ובשו"ע אדמור הזקן חאו"ח סק"ס סי"ד .נתווסף חיות:
עיין תניא ספ"ה .הייתה  . .פדה :כידוע באגרות ושיחות רבותינו נשיאי חב"ד (די"ט כסלו ,ובכ"מ) .וביארו
חז"ל :ברכות (ח ,א) .וראה ד"ה פדה בשלום (לאדמו"ר האמצעי – בס' שערי תשובה ח"א .ולהנשיאים אחריו
בכל דור ודור).

• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,כ"א כסלו תשכ"ט
לר' אפרים שי'
שלום רב!
 )1אתמול התקיימה סעודת י"ט כסלו בביהכ"נ שבשכונת הרכבת בלוד ,השתתפו כ 50-איש.
נאמו הרב גלזר הרב של רמלה ,הרב פרנקל יו"ר המועצה הדתית ברמלה שהזכיר ששמע ממר
אמיר באסיפת מנהלים גדולתו של האדמו"ר שליט"א וכו' ,וכן הר"מ קפלן ,ומר שיטרית.
 )2ניגש אלי  . .ורוצה לרכוש דירה בשכון חב"ד .לא ידעתי מה לומר לו כי אינני יודע אם אנו
רוצים למכור לאנשים כאלו או לא .בכל אופן זו גם הזדמנות לברר חוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א
מה דורשים ממתיישב בשכון חב"ד ,אם דוקא חסיד או שהי' לו קשר עם ליובאוויטש ,או סתם
יהודי דתי גם טוב ,בקשר ליהודים בלי זקן וכו'.
...אמרתי לו שאמנם הדירות ריקות אולם יתכן ואתה תמכור דירות באמריקה ,ולכן אי אפשר
למכור לו עד שתחזור לארץ .ע"כ בודאי לאחר שתחזור יבוא בקשר לענין זה ,לכן כדאי שיהי'
עמדה קבועה בקשר לזה.
בכבוד ובידידות
יוסף בלוי
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ט"ז טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בשבוע העבר בקרתי אצל מר איצקוביץ ואמר שבקשר לכביש גישה לשכון חב"ד בלוד ,הרי
הבטיח ומבטיח שעד סוף החורף יסודר הדבר ,וכן ישתדל להעביר הסך  30,000ל"י שמשרד הפנים
הקציב לבנית המקווה בשכון חב"ד.
כמו"כ פנה למשרד הפנים בהמלצה שיתנו מענק בסך  20,000ל"י עבור הישיבה בלוד.
כמו"כ שוחחנו איתו בקשר ליפוי הכניסה לעיר לוד אשר הישיבה שוכנת בכניסה ,בכוונתינו
שכאשר ייפו את הכניסה לעיר ממילא ידאגו ליפוי הסביבה של הישיבה בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ט"ז טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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כאשר חזרתי לאה"ק ת"ו התקשרנו עם מר  . .שהוא בעל הקרקע הגובל בקרקע של שכון חב"ד
בלוד ,ועתה הינו מעונין למכור את הקרקע לפי  8000ל"י הדונם (כפי שרצה למכור לפני כמה
שנים) אלא הוא רוצה לקבל עבור כל חדר שבונים סך  1500ל"י.
עבור הקרקע שעתה בידינו נדרשנו לשלם כ 300-ל"י לכל חדר שבנינו.
ברור שאיננו יכולים להסכים למחיר כה גבוה ,ונמשיך במו"מ איתו ,ובינתיים הוא נסע לחו"ל
לכמה שבועות.
העתק ממכתבינו זה אנו שולחים אל הרב אברהם שי' פרשן.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,י"ב שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ביקר מר פלד סגן גזבר משרד השיכון בשיכון חב"ד בלוד בקשר לרכישת הדירות
ע"י משרד השיכון .עדיין לא ענו תשובה ,והבטיח שתוך ימים מספר יודיע מה הוא המחיר שהם
מוכנים לשלם .הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
מר איצקוביץ הודיע לנו שמשרד הפנים אישר  20,000ל"י עבור בניית הישיבה בלוד וכן 30
אלף עבור המקווה בשכון חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ב שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
באה"ק נמצא הר"א פרשן וסיכמנו על התחלת בניית בלוק שישי .כמו"כ נפגש הר"א פרשן
עם מר מילמן ממשרד השיכון ובהמשך לזה יקויים פגישה בין מר מילמן ומר איצקוביץ ופרשן
ומיידנצ'יק ואנו (בינתיים מספר הר"א פרשן שיקנה רק  5ביתנים לתעשיה).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום שישי ביקרתי אצל מר מילמן במשרד השכון וכן אצל עוזריו שם ,בקשר לדירות בשכון
חב"ד בלוד ,ביקשו להוריד  5%מהמחיר שביקשנו ,הסכמנו לזה .כמו"כ ביקשנו בינתיים עד
להסדרת החוזה אתם איזה סכום ,והסכימו לתת –  100,000ל"י.
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כמו"כ הסכים להכניס סעיף בחוזה בינינו שאע"פ שמשרד השכון הינו בעל הדירות שרכש
בשכון חב"ד ,בכל זאת אינו יכול להפנות לשם דיירים (במקרה ויתפנה דירה) אלא ברשות שכון
חב"ד ,ואם אין לשכון חב"ד דייר מיידי תשלם שכון חב"ד את השכר דירה.
כן אנו ניגשים לבקשת קניית שאר הקרקע הפנוי שליד שכון חב"ד בלוד ,דהיינו חלקות 32
ו.37-
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ו ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
יתכן שבע"ה נצליח לרכוש גם את החלקה  32שליד שכון חב"ד בלוד עבור השכון כך נראה
גם ממינהל מקרקעי ישראל.
בהקשר לזה צריכים אנו להימנע מלבנות את הבלוקים  5-6בשיכון חב"ד בשלב זה עד
שיתברר בקשר לחלקה הנ"ל ,כי אם נבנה את הבלוקים הנ"ל כפי שהם מתוכננים על השטח
הקיים ,אזי לא יהי' כביש גישה לחלקה  32מתוך השטח הקיים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ו ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
סיכמנו עם מר צבי איצקוביץ שמכיון שלדבריו מתעכב סלילת הכביש לשכון חב"ד מפני
שאין באפשרותו להשיג עובדים וכד' ,סיכמנו שאנו נסלול את הכביש ונחייב חשבון העיריה
מכך.
בשביעי של פסח קוימה בלוד התהלוכה כבכל שנה .עברו בשיכונים בלוד ,ונאמו לפני
מתקהלים בענין החינוך.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ה אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הבניה של הבלוק הששי בשכון חב"ד בלוד מתעכב כי יש להחליט על צורת הבניה של הבלוק.
לאחר בירורים שונים נשארו  2ברירות ,או לבנות את הבלוק הששי ב 2-בלוקים קטנים (מפני
צמצום השטח אי אפשר לבנותו כפי הבלוקים שנבנו עד עתה) ,או לבנות אותו בגובה של  6קומות
עם מעלית ,אולם בזה הקושי הוא בשבת שצריכים לעלות ולרדת  6קומות.
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הננו לבקש חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א מה לבחור בין ברירות אלו.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

[אפרים וולף]

ב"ה ,ל' סיון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הבלוק השישי בשכון חב"ד בלוד ייבנה כנראה בגובה של  6קומות עם מעלית בע"ה .אנו
חושבים כי יש מקום להימנע מלבנות בשלב זה עוד בלוקים בשכון חב"ד (מלבד ה 3-הנבנים
עתה) כי בודאי כל זמן שתהיינה דירות בשכון חב"ד בלוד ימנע הדבר מהתפתחות נחלת הר
חב"ד.
כל הנ"ל זה רק בגדר מחשבה ,כי ההוראות שבידינו עתה ,הם בניית  3הבלוקים והשתדלות
לרכישת קרקע נוספת מסביב לשכון חב"ד ,ובזאת אנו משתדלים עתה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ו' תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקרנו ביום שישי אצל מר צבי איצקוביץ ,בקשר לסלילת הכביש בשכון חב"ד בלוד ,וסיכמנו
כי בסלילת הכביש יש  2חלקים ,חלק אחד שהעיריה צריכה לסלול ,וחלק שני שתושבי השכון
צריכים לסלול ,ומכיון שהעיריה אינה רוצה או אינה יכולה להוציא סכום מזומן לסלילה עתה,
לכן סוכם שעבור החלק שהתושבים צריכים לסלול ,תממן חברת שכון חב"ד את הוצאות סלילת
הכביש ,והעירייה תגבה את הכסף מהשכנים ותעביר אותם לידי החברה.
לפי הזמנתנו הביע מר איצקוביץ רצונו לבוא להתפלל בשבת הבאה בביהכנ"ס בשכונת
הרכבת.
כאשר נפרדנו ממנו אמר שהוא מקווה שבבחירות הקרובות נצביע עבורו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י' תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בפעולותינו למען רכישת קרקעות נוספות עבור שכון חב"ד בלוד ,נפגש מר י .שיינברגר
האדריכל של שכון חב"ד ,עם מר הרמלין מהועדה המחוזית לבניה ותכנון במשרד הפנים ,והוא
הציע לו שהיות והחלקות  32 ,34 ,50 ,48 ,37שמסביב לשכון חב"ד הם קרקעות השייכות לממשלת
ישראל והם מיועדים לחקלאות ולא לבניה ,לכן לדעתו כדאי להציע למשרד הפנים ולבקש רשיון
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לבניה על חלקה  ,32ולאחר שיאשרו זאת ואמנם יבנו עליה ,אזי נפנה שוב ונבקש הפיכת גם שאר
החלקות מחקלאיות לבניה.
נוסף על כך ,כל עוד שלא נראה תכנית ברורה לתכניותנו למינהל מקרקעי ישראל ,לא
יחכירו לנו את הקרקע .ולכן לפי כל הנ"ל ,הכין מר שיינברגר הצעה לתכנית המגרשים המראה
חלקה  32בבניה (העמיד עליה  4בנינים 3 ,בני  6קומות ו 1-בן  4קומות) .בתכנית זו הוא מראה
את שאר כל החלקות כמיועד לצרכי ציבור.
תכנית זו נגיש לעירייה לאישור ואח"כ על משרד הפנים לאשר זאת ,ואחרי אישור משרד
הפנים נוכל להגיש זאת למינהל מקרקעי ישראל ולדון אתם על רכישת הקרקעות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"א תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בשכון חב"ד בלוד מתקדמת העבודה בבניית  3הבלוקים הנוספים ( 2הם בשלבי בניה ממשיים
ו 1-בשלבי תכנון).
היות ונחלת הר חב"ד עדיין לא אוכלסה ,חוששים אנו שבאם נסכים להכניס עולים חדשים
בבלוקים הנוספים ,ממילא לא יסכימו ללכת לנחלת הר חב"ד ,הן מאנ"ש שיבואו אי"ה והן העולים
מגרוזיה.
ולכן חושבים אנו אולי אין מקום להציע למשרד השכון והקליטה קניית הדירות בשכון חב"ד
בלוד ,בכדי שלא תהי' אפשרות הכנסת עולים חדשים לשכון.
לכן ,הננו בשאלת חוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אמנם להימנע מלהציע למשרד השכון
רכישת הדירות .ואם אמנם לא למכור למשרד השכון ,הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
להצלחה במכירת הדירות לאנ"ש ולזוגות צעירים מאנ"ש באה"ק.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ו תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקר היום במשרדנו המהנדס ציציק סגן מנהל המחוז של מע"צ במשרד העבודה ,יחד עם
הר"ש מיידנצ'יק .מכיוון שבזמנו כתבנו והתרענו על הסכנה שבכביש העובר ליד משרדנו בלוד,
שהוא כביש מסוכן וילדים מתרוצצים בו ,לכן ,עתה בעת ביקורו בא לידי החלטה לעשות גדר
מברזל בשפת הכביש בכדי שהילדים לא יוכלו לעבור במקומות מסוכנים.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,ב' מנ"א תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הבוקר טילפן אלי הר"א פרשן וביקש שאשתתף אתו בפגישה אצל מר מילמן.
בעת הפגישה שוחחנו על עניני שכון חב"ד בלוד והבטיח עזרתו בהעברת הקרקע מאדמה
חקלאית לאדמת בנין .אח"כ אמר לו הר"א פרשן כי יש לו בירושלים ענין פרטי בענין אדמותיו
שהופקעו ורוצה לבנות וכו' .מר מילמן אמר לו הרי כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר שתבנה בלוד
(הר"א פרשן סיפר לו זאת בעת פגישתו בבית ההבראה) ,אמר לו הר"א כי מעונין בקרקע ליד
שיכון חב"ד בירושלים .מר מילמן הבטיח לו לעזור בענין זה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י' מנ"א תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
במשרדנו ביקר בח' מנ"א מר איצקוביץ לפי בקשתנו ,לברר אפשרות להקים מחיצה בכביש
העובר ליד משרדנו בכדי למנוע סכנות ח"ו .בהזדמנות זו אמר שאיננו אשם בענין התלונות שלנו
שיצא מפה ללא שכון חב"ד ,ובהזדמנות ידבר בענין זה.
לבלוקים ההולכים ונבנים בשכון חב"ד בלוד הזמננו חשמל ,וחברת החשמל תובעת שנשלם
עבור טרנספורמטור שזהו השקעה של כ 13-אלף ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ל' מנ"א תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ביקרנו יחד עם הר"ש מיידנצ'יק בצפת במקום הבראתו של מר ב"צ מילמן.
בקשר להלואה נוספת עבור מוסדותנו בסך  75,000ל"י אמר שיפגש אתנו במשרדו ויתדבר
בזה ,וכן בנוגע לרכישת קרקע נוספת ליד שכון חב"ד בלוד ,בקשנוהו שמשרד השכון יקנה דירות
בשכון חב"ד בלוד כפי שקנו עד עתה .הוא הבטיח לטפל בזה וגילה התענינות בזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ה' תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
העברנו היום את משרדנו לבנין הפנימיה החדש בלוד ,גם במקום זה המשרד הוא ארעי כי
אנו מתכננים אי"ה לבנות משרדים קבועים בבנין חדר האוכל של הישיבה קטנה .מקום משרדנו
הקודם אנו מקוים אי"ה למסור לעולים מגרוזיה עבור בית כנסת להם.
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בעניני בניית הבלוק הששי בשכון חב"ד בלוד ,כבר נקבע מקום לכך ונבנהו אי"ה בגודל
הבלוקים הקודמים דהיינו  24יחידות דיור.
ממשרד השכון הודיעו לנו היום כי עקרונית מסכימים לרכוש הדירות בשכון חב"ד בלוד
עבור עולים חדשים ,ורוצים שנודיעם התנאים לרכישה וכו' .אנו שוחחנו בזמנו עם מר מילמן
והצענו הדירות במחיר של  4000ל"י יותר על כל דירה מהמחיר שמכרנו להם בזמנו.
בשכון חב"ד יש קשיים בהשגת הרשיון בניה לבלוקים שכבר נבנו ,כי לדעת הנוגעים בדבר
המקלטים מדי קטנים .כנראה שנצטרך בבלוקים הבאים לעשות מקלטים גדולים גם עבור
הבלוקים הקודמים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
שוחחנו היום עם מהנדס העיר בקשר לבעיית המקלטים בשכון חב"ד בלוד ,והציע שאנו נספר
בהג"א (הגנה אזרחית) כי הבנינים כבר נבנו וכנראה שנצטרך להשתתף בבניית מקלט ציבורי
גדול ליד שכון חב"ד ,בגלל קוטן המקלטים בשכון חב"ד.
הבוקר קבלנו מברק מהר"א פרשן בקשר לשאלתנו לבניית הבלוק עם הדירות היותר גדולות,
ואשר הקבלן רוצה לבנותו במחיר יקר .לא הובן כ"כ תוכן מברקו ,והתקשרנו אתו טלפונית ,ובו
מסר שחוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא שאין לבטל תכניות לבניית דירות יותר גדולות .אמרנו
לו שישנה הצעה לבנות הבלוק במקום אחר בערך במחיר שהי' עד עתה והדירות בגודל דעד עתה.
לבסוף סוכם כי הבלוק הששי נבנה עתה בגודל הדירות דעד עתה ,והתכניות לבניית הבנין בן 6
קומות והדירות הגדולות לא לבטל ,ובבוא הזמן לבנותו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ג תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקרנו במינהל מקרקעי ישראל המאשרים הרחבת שכון חב"ד בקרקעות הסמוכות שבבעלותם,
אולם עלינו לחתום אתם עתה על חוזה רכישה.
ממשרד השכון נמסר לנו כי המחירים שרכשנו עבור הדירות בשכון חב"ד בלוד הם מדי יקרות
ושנוזיל אותם .אנו אין לנו כל אפשרות להוזיל יותר ,וכנראה שנצטרך בזה עזרתו של מר ב"צ
מילמן והננו תקוה שיסכים לשלם כפי שדרשנו ,דהיינו בדיוק כפי המחיר שעלה בזמנו לפני שנה,
רק ההוספה ששילמנו להקבלן שישלמו גם הם.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ג תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מטעם משרד השיכון הודיעו לנו כי יהיו מוכנים לשלם עוד  3000ל"י עבור כל דירה ולא
 4000ל"י כנדרש על ידינו .אני מקוה להיפגש עם מר ב"צ מילמן ולדבר אתו שיפעל ויסכים
לתת  4000ל"י.
בקשתינו לרכישת חלקות הקרקע שליד שכון חב"ד בלוד ממינהל מקרקעי ישראל ,מקוים
אנו שיובא לדיון בהקדם ואי"ה יסתדר הדבר ,וכמו"כ הדבר בקשר לבקשתינו להפיכת הקרקעות
מאדמות חקלאיות לאדמת בניה.
שוחחתי עם מר איצקוביץ ע"ד הכביש בשכון חב"ד בלוד ומבטיח כי בימים אלו תתכנס
מועצת העיר לאשר את המכרז עבור סלילת הכביש.
לפני סוכות ביקר מר ווינשטוק מטורונטו ,התעניין במהלך הענינים בשכון חב"ד ,וגם הר"א
פרשן כתב שיבקר ושנראה לו את כל הענינים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ד תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקרתי היום אצל מר ב"צ מילמן ע"ד מחיר הדירות בשכון חב"ד בלוד ,וסיפרתי לו כי אנשי
משרדו מציעים רק תוספת של  3000ל"י ואנו רוצים  4000ל"י ,והוא הבטיחני לדבר עם אנשי
משרדו בענין זה ,אנו מקוים אי"ה להחלטתם בהקדם.
אנו חושבים אולי כדאי להציע למשרד השכון קניית  40דירות במקום  20דירות שהצענו להם
(פשוט זקוקים לכסף להמשך העבודה).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו תשרי תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בשכון חב"ד בלוד תוכנן בין השאר לבנות גם בנינים מרובעים בגובה של  6קומות ,האדריכל
שתיכנן את הבנין הזה עשה דירות גדולות בהרבה מהדירות הקיימות ושנבנו עד עתה בשכון
חב"ד.
נודה לכת"ר אם יואיל לברר עבורנו חוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לגשת לבנות הבלוק
המוגדל הזה – לאחר גמר בניית בלוק מס'  – 6או אם להקטין הדירות.
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שאלתנו נובעת משום שעד עתה אין נראית התענינות של קונים אנשים פרטיים אפילו
בדירות הקיימות ,לכן חוששים אנו שלא ירצו לקנות דירות גם בבלוק בדירות הגדולות ,ומה
עוד שמחיר הדירות יהיו בהרבה יותר ביוקר ,וכן חוששים אנו שגם משרד השכון לא ירצה לקנות
דירות אלו משום גודלם ומחירם היקר – לפי הפרסומים נמנעים הם מלקנות דירות גדולות.
הדירות הקיימות עד עתה בשיכון חב"ד הם בערך  90מטר מרובעים כל דירה ,והדירות
הגדולות המתוכננות הם כ 120-מטר מרובע.
המחירים של הבניה הם :עבור בלוק  6שהוא בלוק רגיל אנו משלמים  540אלף ל"י ,ועבור
הבלוק המוגדל מבקשים כ 650-אלף ל"י.
כמו"כ בבלוקים הקיימים יש  24יחידות דיור בבלוק ,ובמוגדלים  23יחידות דיור ,ואם המענה
הוא שאמנם נבנה הבלוק המוגדל ,שאלתנו היא אם כל הבלוקים המרובעים לבנות דירות גדולות
או רק הבלוק שכבר תוכנן בניתו.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום ביקרנו אצל מר ב"צ מילמן (הר"ש מיידנצ'יק גם הגיע לפגישה אולם מכיון שלא
התקיימה בדיוק בשעה היעודה לא יכל להמתין ולא השתתף בשיחה) ,ושוחחנו עמו ע"ד בקשתנו
שיוסיף  4000ל"י עבור כל דירה .הוא אמר שבכלל הרי רכישת הדירות בשכון חב"ד היא הגבלה
עבור משרד השכון היות וזה מיועד דוקא עבור איכלוס דתי ולא דתיים אי אפשר לאכלס בדירות
הללו ,אולם בכל זאת מסכים לתת תוספת של  3250ל"י ,הוא יהי' מוכן לתת עוד  100ל"י ,אבל
לא עד  4000ל"י לכל דירה.
לא עניתי לו כל תשובה וסיכמנו עם הר"ש מיידנצ'יק שהוא ינסה להשתדל בזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ז' חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אנו מכינים תכנית יעוד קרקע בשכון חב"ד בלוד שלפיו נוכל לחכור עוד קרקעות במשך
הזמן ,ואנו מקוים שתכנית זו תאושר ע"י הועדה המחוזית לתכנון.
הר"ש מיידנצ'יק יפגש אי"ה השבוע עם מר ב"צ מילמן וינסה לבקשו שיתן התוספת של
 4000ל"י עבור הדירות בשכון חב"ד בלוד .חושבני שבמדה ומר מילמן ירצה דוקא במחיר שנקב
עד עתה ,נגמור אתו ונמכור את הדירות בשכון חב"ד בלוד ,כי המצב הכספי אצלנו לחוץ במאד
61

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
ולפי הנראה יתגבר הלחץ בשבועות הקרובים ,הן בהתקדמות העבודה בשכון חב"ד והן בעניני
המוסדות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...היום התחילו בעבודה ממשית בבניית בלוק  6בשכון חב"ד בלוד .כמו"כ אותר מקום הבניה
של המקוה וכבר סודרה מסגרת ואנו מקוים שבאמצע בניית בלוק  6יתחילו לבנות המקוה.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,י' מרחשון תש"ל
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
במענה למכתביו מכ"ו תשרי וא' מ"ח ,בשאלתו ע"ד הגדלת הדירות וכו' ,הנה באם התדבר
כבר בכ"ז עם הר"א שי' פרשן מהי השאלה?
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הר"ש מיידנצ'יק שוחח ביום ו' שוב פעם עם מר מילמן בקשר למחיר הדירות בשכון חב"ד
בלוד ,והסכים להוסיף עוד  100ל"י לדירה ,דהיינו תוספת של  3500ל"י לדירה מעל המחיר
ששילם בבלוקים הקודמים .אני מקוה בימים אלו לסכם את המכירה של הדירות במחיר שהוצע
על ידו .אגב ,בלוד יש מרכז קליטה של משרד הקליטה ובו יש גם עולים דתיים מארה"ב ,הר"ז
פוזנר יש לו קשרים עם חלק מהם ומקיים אתם שיעור בגמ' וכד' .לבקשתנו מדבר אתם שיקחו
דירות בשכון חב"ד בלוד ולפי תנאינו ,יש סיכויים להצלחה מענין זה.
סלילת הכביש בשכון חב"ד תחל אי"ה השבוע ביום ד'.
[אפרים וולף]
• • •
62

ןוכישה תוחתפתהו דוסיי
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ד' כסלו תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום התברר כי בקשר לביוב של הבלוק השישי וכן המקוה ושאר הבלוקים בשכון חב"ד אין
כל אפשרות לחברם לביוב העירוני הקיים ,והצעת עירית לוד היא שיתחילו לבנות קו ביוב חדש
וקו זה יוכל לתפוס את שכון חב"ד.
אולם קו זה שיתמשך לאורך של  3קילומטר יעלה לערך  200,000ל"י ,ועירית לוד מציעה
שמכיון שעבור כל בלוק שאנו בונים אנו חייבים עבור אגרת ביוב  10,000ל"י ולכן שנתחייב עתה
לשלם האגרות ביוב העתידים להשתלם על ידינו ,ומכיון שבתכנון לבנות בע"ה עוד  10בלוקים
או יותר ,לפי זה תוכל העירייה לצאת ולהתחיל לעשות הקו החדש.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כפר חב"ד ,ח' כסלו תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר למקלטים בשיכון חב"ד בלוד בבלוק השישי ,סוכם הדבר ואפשר להמשיך לבנות כמו
עד עכשיו.
בקשר לרכישת הדירות ע"י משרד השיכון בשיכון חב"ד בלוד ,נשארו כמה עניינים להסדיר
כגון אישור ממשרד הקליטה המסכים לרכישת  44הדירות וכד' .לפי החישובים נקבל עבור 44
הדירות כמיליון ושלוש מאות אלף ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' כסלו תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לעניני הבניה בלוד,
בשכון חב"ד עתה עומדים בעיצומו של בניית בלוק הששי ,הבלוקים הרביעי והחמישי עומדים
עתה למכירה למשרד השכון עבור עולים .בהקשר להמשך הבניה כפי שסוכם עם הר"א פרשן יש
לבנות גם הבלוק השביעי דהיינו הבלוק בגובה  6קומות ודירות גדולות .שאלתנו אם יש להתייחס
עתה להמשך בניה נוספת דהיינו בלוק שמיני וכו'.
הדבר נוגע הן בקשר להכנות לבניה הלאה ,והן בקשר לתכנון הביוב ,מאחר ועתה נראה
שאין עצה לחבר את הבלוק הששי וחלק מהחמישי לרשת הביוב הקיים אלא יש להשקיע רבבות
לירות ויותר בתעלת ביוב חדשה .לפי החוק ,עלינו לשלם עבור כל בלוק אגרת ביוב בסך 10,000
ל"י ,אם אמנם בתכניתנו הקרובה לבנות עוד כמה וכמה בלוקים אזי יש מקום וכדאיות לחשוב
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להשקיע רבבות לירות בביוב ,אולם אם התכנית היא בשלב זה רק לבלוק אזי יש אפשרות של
פתרון בעיית הביוב לזמן ארעי בחפירת בורות וכד' (את אגרת הביוב שאנו חייבים לשלם ,יש
אפשרות לנצל כסף זה לחפירת רשת ביוב ,ותלוי במספר הבלוקים העומדים להיבנות בכדי
לחשוב על התקציב העומד לרשותנו עבור רשת הביוב).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .מוצש"ק חג הגאולה תש"ל
לר' אפרים שי'
שלום רב!
...בקשר לביוב מתברר שזה עסק ביש (הכוונה בשכון חב"ד).
לאחר בירור התברר כי אי אפשר לעשות קו ביוב משכון חב"ד עד לאגן החימצון מבלי לעבור
בתוך פסי הרכבת ,ולפי הנראה (עכ"פ כך מסבירים אנשי העיריה) אין אפשרות לקבל הסכמה
מהנהלת רכבת ישראל לעשות קוי ביוב בתחום הפסים ,ומשום כך הם מציעים לעשות אצלנו
בשכון חב"ד תא שאיבה .זהו בנין קטן העומד על בור עצום שבו יתאספו הביוב מכל הבלוקים
שלא יכלו להכנס לביוב העירוני וכן מהישיבה ומהמקוה וכו' ומשאבות תפעלנה ותעבירנה את
הביוב לביוב העירוני ,ההוצאות בזה יכולות להסתכם בכשבעים אלף לירות.
בכבוד ובידידות
יוסף בלוי
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט טבת תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
סיכמנו עם מר איצקוביץ שישתתף במחצית ההוצאות בהתקנת תאורה בשכון חב"ד בלוד.
בקשר לשטחים נוספים עבור שכון חב"ד בלוד ,באנו בדברים עם מינהל מקרקעי ישראל בקשר
לחלקות  ,50 ,49 ,48והם מבקשים המלצה מעירית לוד.
כמו"כ שוחחנו אתם בקשר לשטחים שעל יד השכון אולם בתחום שיפוט עירית רמלה ,וכנראה
שגם שטחים אלו באים בחשבון לרכישה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' אדר א' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
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בהמשך לשיחה הטלפונית בדבר הדירות בשכון חב"ד בלוד ,בא לפנינו הת'  . .הת' הנ"ל
התארס ועומד להתחתן ,אנו עומדים לסדר עבורו דירה בנחלת הר חב"ד ויתגורר אי"ה שם
וילמוד בכולל האברכים ,אולם המחותנים (אינם מאנ"ש) אם כי שמסכימים שיתגוררו בנחלת הר
חב"ד אבל אומרים שמכיון שצד החתן הבטיח לתת דירה עומדים על כך שירכוש דירה (שתעמוד
כרכוש) ,הנ"ל פנו אלינו בבקשה שנמכור להם דירה בשכון חב"ד בלוד .הם מבקשים לרכוש דירה
בבלוק  6אשר בנייתו תסתיים בעוד למעלה משנה אי"ה .נא להודיענו אם יכולים אנו למכור
להנ"ל דירה או לא.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' אדר ב' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול ,ששאלתי ע"ד בלוק מס'  6אשר בנייתו יסתיים בעוד
כשנה אי"ה אם למכור את הבלוק למשרד השכון ,שאלוני בדבר עולי גרוזיה אשר בלוק  4אנו
נמנעים מלסיים בגלל זה.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה .ט"ו אד"ש תש"ל
ברוקלין ,נ.י
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
במענה להעתק מכתבו שקבלתי היום (ושחסר בהקטע התאריך) שזה ממחרת השיחה הטלפונית
בנוגע לבלוקים ששה  -שבעה ,הנה מה שבעיקר יש להעיר הוא אשר כמדובר כמה פעמים מופרך
שינהלו מלחמה נגד ביסוס נחלת הר חב"ד כי זוהי מלחמה (גם) נגד  770ועניניו (ורחמנות על
כמה מאנשי כפר חב"ד שמנהלים מלחמה זו .וד"ל) .ובמילא מופרך מסירת דירות בלוד וכיו"ב
להגרוזינים וכיו"ב.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
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ב"ה .י"ח אדר ב' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בקשר למכתב מיום ט"ו אדר ב' שנתקבל היום:
אנו מבינים ממכתב זה שאין למסור הדירות שנגמרו בבלוק הרביעי לידי משרד השיכון
וכמו"כ לא למכור את הבלוק השישי למשרד השיכון.
המועמדים לכניסה לדירות בבלוק הרביעי הם ארבע דירות מכורות לאנשים פרטיים ועוד
 6עולים שהם :ר"נ ברקמן ,ר"פ ברזין ,ר"ז סקובלו (ג' אלו מרוסיה שהובטחו להם דירות בשיכון
חב"ד בלוד מיד עם בואם לאה"ק ואודותם קבלנו הוראות באופן כללי) ,משפ' ( . .זוג צעיר הוא
מארה"ב והיא מתוניס) ,משפ' ( . .שבע נפשות מארגנטינה) ,משפ' ( . .שבע נפשות ממרוקו-צרפת)
ג' אלו אינם מאנ"ש אולם יהודים חרדים ,דהיינו יחד  10מועמדים מתוך  24הדירות שיש בבלוק
הרביעי.
אם לא נמסור עתה הדירות למשרד השיכון ,ממילא לא יוכלו הנ"ל להיכנס לדירות וממילא
קיימות שתי בעיות שאנו חושבים לפותרן כדלהלן:
בעיית הכסף ,אנו חייבים לקבלן כ 200 -אלף ל"י .הפתרון המוצע על ידינו:
גמר טיח פנים בבלוק החמישי וכן טיח חוץ ,ממילא ישוחררו עבורנו ממשרד השיכון כ  . .ל"י
שיכסה החוב לקבלן וכן עבור ביצוע הטיח פנים וחוץ.
בעיית  10המועמדים הקיימים ,הפתרון המוצע:
להודיעם כי מסירת הדירות מתעכבת ועליהם להמתין עד שיתלקטו  24מועמדים (עוד 14
מועמדים אנו חושבים ללקט בהוסטעל בכפר חב"ד או ע"י הסוכנות וכדו') ,ולאחר שכבר ימתינו
 24דיירים עבור הבלוק הרביעי ,אזי למסור הבלוק למשרד השיכון ולהכניס  24הדיירים.
פתרון שני:
מסירת שש דירות למשרד השיכון עבור המועמדים הקיימים ,ושאר הדירות בבלוק הרביעי
לא למסור .לאחר מסירת הדירות בבלוק הרביעי כנ"ל (כשיהיו  24מועמדים) נקבל כספים עבור
זה ,ובכסף זה ניגש לסיום בניית הבלוק החמישי ,וגם כנ"ל בשיטת לקיטת מועמדים מהחוץ
ולאכלסם בפעם אחת.
לאחר אכלוס הבלוק החמישי לגשת לסיום הבלוק השישי.
הבלוק השביעי שבנייתו צריכה להתחיל השבוע ,לא להתחיל כלל מחוסר כסף ,עד לאכלוס
הבלוק השישי.
סיכום תוכניתנו היא:
בלוק  4לעכב מסירת הדירות למשרד השיכון עד ללקיטת  24מועמדים.
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בלוק  5להמשיך לבנות בכדי לקבל שחרור כספים ,אולם לא לסיימו (לסיימו רק לאחר אכלוס
בלוק  4ולקיטת מועמדים לבלוק .)5
בלוק  6להפסיק הבניה עד לאכלוס בלוק .5
בלוק  7כלל לא להתחיל לבנות אלא עד לאחר אכלוס בלוק .6
השאלה העומדת לפנינו היא אם מתקבלת תוכניתנו זו ,ואם אמנם כן ,איזה מ 2-הפתרונות
המוצעים על ידינו מתקבלת (לגבי אכלוס המועמדים כבר לבלוק  )4או אולי כלל לא להכניס
המועמדים לא עתה ולא לאחר זמן אפילו אלו שאינם מאנ"ש.
אנו חושבים לטלפן בשבוע הבא בכדי לברר חו"ד בקשר לזה.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט אדר ב' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול שפרטיה היו:
...בקשר להמשך הבניה בשיכון חב"ד בלוד ,השאיפה הכללית היא לבנות יותר ,אולם באם יש
כסף הרי יש לבנות ובאם אין אזי לא ,ובכלל בעניין זה להתייעץ עם הר"א פרשן.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
משרד השיכון אישר רכישת הבלוק השישי בשיכון חב"ד ,בתנאי שמשרד הקליטה יאשר
זאת.
[אפרים וולף]
• • •
ב"ה .כ"ה ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
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...ר"ש מיידנצ'יק נפגש עם מר יוסף גבע מנכ"ל משרד הקליטה ,וביקשו שמשרד הקליטה
והשיכון ירכשו בלוק  6בשיכון חב"ד בלוד .אמר לו כי זה שייך למשרד השיכון ואין כסף .כן
שוחח אתו שיקציב עוד דירות בנחלת הר חב"ד ,שאינם מעונינים עתה בזה כי אינם רואים תועלת
להשקטת הרוחות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר'  . .שמקבל דירה בשיכון חב"ד בלוד ,היו קשיים בקשר להשגת כספי המשכנתא עבורו
ממשרד השיכון ,הדבר כבר סודר ואי"ה בשבוע זה יקבל דירתו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
עם סלילת הכביש בשיכון חב"ד בלוד יש כמה פרצות בנסיעות בשבת וזאת משום שהכביש
היה פרוץ לצד אחד ויכולים לקצר הדרך ע"י זה .ביקשנו מהעיריה לסגור את הפירצה ולסיים
המדרכות שלא יוכלו לנסוע בכביש המעבר.
מר איצקוביץ הבטיח לנו השתתפות במחצית ההוצאות לתאורת הרחוב בשיכון חב"ד וזה
מגיע ל 4,000 -ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
עתה כאשר משרד הקליטה אינו מוכן לקנות בלוק  6בשיכון חב"ד בלוד ,אנו שוקלים אם תהי'
לנו אפשרות להמשיך ולבנות עוד ,בימים אלו נעשה חשבון מפורט ונראה מה הכספים העומדים
לרשותנו בקופת שיכון חב"ד ונראה מה האפשרויות לבניה ,ולפי זה נחליט אם לבנות עוד.
מר י .גבע מנכ"ל משרד הקליטה :וראה גם באגרת אליו מי"א ניסן תש"ל ,אגרת ט'תתפא" ,בעתו נתקבל מכתבו,
ומרוב הטרדות לא אושר עד כה ,ואת כ' הסליחה .ובתוכן מכתבו ,הרי נכנסנו לחודש הגאולה ועינינו נשואות
לגואל ישראל שישלח גאולה האמיתית לכל אחינו בני ישראל באשר הם שם ,ובפרט לאחינו הנתונים בצרה
ובשבי' ,ויוציאם מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה.
בנועם קראתי על דבר התענינותו של מר באנשי חב"ד אשר בכפר חב"ד ,בלוד ובנחלת הר חב"ד ,ובודאי גם להבא
יהיו ניכרים אותות התענינותו ועזרתו להם ובאופן דמוסיף והולך"...
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אתמול נפגשנו עם מר לביא ממשרד הקליטה ,הוא הממונה על האכלוס ,ביקשנו ממנו בקשר
לרכישת בלוק  ,6והוא אמר שהמדיניות עתה היא בניה בירושלים והפניית עולים לשם ,וכן בכלל
בשיכונים הדתיים אין אכלוס וכנראה שהעולים הדתיים מבכרים לגור לא בשיכונים דתיים.
אח"כ הוא שוחח בקשר לגרוזינים ותבע שנכניסם בשיכון חב"ד בלוד ,והדגיש כי הדירות הם
בבעלות משרד הקליטה (לפי זה כתבנו לו היום מכתב) .חזרנו על עמדתנו בענין זה (פרטי השיחה
כתבנו לו במכתב והעתקו שלחנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
שוחחנו אתמול עם הקבלן של שיכון חב"ד בקשר להמשך הבניה ,והוא מציע שנסיים בניית
בלוק החמישי ,וגם לסיים בניית בלוק השישי אע"פ שיצטרך לעלות כ 300,000-ל"י.
אולם לדעתו אם ישאירו את הבנין כפי שהוא עתה ,יגרמו נזקים לבנין ,וכן לסיים בניית
השלד של הבלוק השביעי הגבוה .בשלב זה סיכמנו אמנם כך שנקבל הצעתו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
פנה אלינו הת'  . .הרוצה לרכוש דירה בשיכון חב"ד בלוד .אמרנו לו כי עקרונית איננו
מוכרים דירות בשיכון חב"ד בלוד ללא הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ואם כי סיבותיו אינן דומות
לשאר האברכים מאחר והוא עובד כמורה לכתות הגרוזינים שבישיבה בלוד וכן משמש כמדריך
בישיבה בלוד ,אולם כנ"ל ,אנו זקוקים להסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א מנ"א תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בהמשך לטלפון מיום ה' בערב:
...בהנוגע לענין דירת  . .לשיכון חב"ד בלוד ,יש טעם מיוחד ע"כ יסכימו לבקשתו.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
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ב"ה .ב' חשון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ממשרד השיכון הודיע לנו אחד הפקידים כי לענ"ד כדאי שנחדש בקשתנו למכירות בלוק
השישי בשיכון חב"ד בלוד ,וחושב שהם יקנו את הבלוק.
לשיכון חב"ד בלוד קבלנו עולה מצרפת בשם זבילי.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ט"ז כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...מר אדלר הקבלן משיכון חב"ד בלוד מציע שיש לסיים בניית בלוק השישי ולא להשאירו
באמצע הבניה (חסר לגמר כ 175,000 -ל"י).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ו' טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
סיכמנו עם הקבלן מר אדלר שימשיך בגמר הבלוק השישי בשיכון חב"ד ,אם כי בינתיים אין
אנו יודעים איך נוכל לפרוע החשבונות ,אולם אנו מקוים שבעז"ה יסתדרו הדברים .הננו בבקשת
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לכך.
מר קעטש התפלל בשבת בבית-הכנסת בשכונת הרכבת בלוד .לאחר התפילה התקיימה
התוועדות ומר קעטש מסר התרשמויותיו מביקורו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ה טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום ביקרנו אצל מר עמוס לביא במשרד הקליטה ע"ד רכישת בלוק השישי בשיכון חב"ד
בלוד .עד עתה דחה אותנו תמיד ,ואילו היום לא דחה והתעניין פרטים בקשר לכך מחירים וכו'
ומסרנו לו הפרטים והבטיח מתן תשובה .הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לכך.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ט' ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' יצחק ליפשיץ מחדרה הגיע אלינו לביקור יחד עם קבלן כבישים מר רוכמן (שאתו כבר
עמדנו בקשרים בקשר לתרומה) ,וסיכמו שמר רוכמן מקבל על עצמו לעשות כביש משיכון חב"ד
לישיבה בלוד .שווי העבודה כמה אלפי ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' אייר תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום א' היתה התייעצות במשרד השיכון בת"א ע"ד הדירות בשיכון חב"ד לוד ,והמנהל מר י.
מרכוס אמר שאינו מוכן (מטעמים ציבוריים או עניניים) לבוא אתנו לבג"צ .אנשי משרד הקליטה
(ומר ציגלר) מוכנים לקבל הדירות חזרה ,ולמר איצקוביץ אין מענין איזה דירות יקבל ורק מעונין
במספר דירות ,וכן מר ווינקלר מעמידר שבידו הסמכות לחלוקת הדירות ,נוטה לצדנו .לכן נראה
לנו המצב כמתקדם לקראתנו.
בינתיים קבלנו לכאן כמה עולים ,וכן מר פולאק מההוסטעל בכפר חב"ד שלח אלינו עולים.
כמו"כ נראה שבע"ה יסתדר גם ע"ד הקרקע לשיכון חב"ד בלוד ,שנקבלה אפי' במחיר מוזל
כנראה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א אייר תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...נקבעה לנו פגישה אצל מר אבוחצירה ראש עירית רמלה בקשר לבקשתנו לחכור קרקע
הנמצאת על גבול שיכון חב"ד לוד ורמלה  -בשטח רמלה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ח"י אייר תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקרנו אצל מר אבוחצירה רה"ע רמלה ע"ד השטח מרמלה הגובל בשיכון חב"ד ,ואמר שזהו
רכוש של הכנסיה ,וגם מיועד לשטח בניה צבורית.
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הייתי היום אצל מר איצקוביץ ע"ד הדירות בלוד ,והוא מסכים להחלפה דהיינו שיתן לאנשי
לוד שהוא מעוניין לשכנם ,בדירות שיתנו בהחלפה ממשרד הקליטה.
אמר שלשיכונים הנוכחיים יכול לבנות  2גני ילדים (בתקציבי משרד הקליטה) והתעניין
בתכנית לבנית השיכונים הנוספים ,כי גם שם יוכל לבנות עוד גן.
שוחחנו גם על מגרשים נוספים לשיכון חב"ד במקום.
סיפר שהוא מעונין לנסוע לארה"ב לחודש תמוז עם בנו ,ומצא קרובים (משפ' פרידמן) שהם
גרים באזור ובסביבת .770
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ר"ח סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...המצב במכירת הדירות בשיכון חב"ד בלוד טוב יותר ,ופונים הרבה לרכוש דירות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ז סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...משתי המשפחות שמשרד השיכון הפנה לשיכון חב"ד בלוד הצלחנו לסדר העברה לרמלה
לאחת מהן ,ועוד משפחה אחת מתעקשת עדיין לקבל דירתם דווקא אצלנו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...לע"ע קבלנו בשיכון חב"ד לוד את ה' אקסלרוד וה' בער שיף.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' מנ"א תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הייתי היום עם ר' אברהם פרשן אצל מר צבי איצקוביץ ,וסיפר שכ"ק אדמו"ר שליט"א ביקש
ממנו שיזרז אותנו להמשיך בבניה הלאה ,וכן לקבל עולים מרוסיה (גרוזיה).
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למעשה נמצאים אנו באמצע מו"מ עם מינהל המקרקעין על המחיר לקרקעות שאנו עומדים
לבנות המשך שיכון חב"ד .מר איצקוביץ מצדו יפגש עם השר על מנת שיכוון את עלית הגרוזינים
ללוד.
כיום אין דירות ריקות בלוד ,ורק נמצאות עתה באמצע הבניה .כפי הנראה מר איצקוביץ
מעונין שאנו נקדים ונבנה לפניו ,ושהגרוזינים ייקלטו אצלנו.
השטח המיועד עתה לבניית המשך השיכון הוא עבור  160-170יחידות דיור .לגבי שטח נוסף
נמצא גובל בשיכון שטח השייך לעירית רמלה (והבעלות לא כ"כ ברורה ,אולי שייך לכנסיה ,אולי
למינהל) ,ומאידך מציע מר איצקוביץ שטח מעבר לפסי הרכבת (סחנה) .כיום מצויים שם דיירים
ערבים בפחונים ,ועלינו יהי' לדאוג להסרת הפחונים ופיתוח הקרקע ,התעסקות בפינוי הערבים
(עם כל הסיבוכים הכרוכים בזה) ואחר כל זאת תשאר זו סביבה עם שכנים ערבים ,סמוך במאד
לשיכונים של לוד ,ופסי הרכבת באמצע.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י' מנ"א תשל"ב
ידידנו הנכבד והנעלה עוסק בצ"צ רב פעלים
הרה"ח כו' רחמ"א שי' חדקוב
שלום וברכה!
...בשיחת הטלפון הורו במענה על שאלתנו לתכנית הבניה של מר איצקוביץ באיזור סחנה,
שמובן שכל זה אינו ענין.
בכבוד רב ובברכת כט"ס
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ג מנ"א תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
עם מר פרחי מעירית לוד שוחחתי על הקמת המבנים הטרומיים ואופן חלוקתם ,וכן על
השטחים מצפון לשיכון חב"ד .עם מר איצקוביץ דברתי על השטחים שממערב לשיכון ,וכן על
ילדי רמלה .טענתו שאין הם מעונינים לתמוך ברמלה ולהחזיק ילדיהם על חשבון עירית לוד.
וכאן סיפר שבאו אליו בטענות מדוע אין הוא מאפשר פתיחת בריכת השחיה בלוד ביום הש"ק
ובלילו ,וטענו לו מדוע ברמלה פתוחה בריכת השחיה ,והרי ראש עירית רמלה הוא אדם דתי וכו'.
ולפיכך פנה מר איצקוביץ למר אבוחצירה שיפרסם גילוי דעת שאין פתיחת הבריכה בש"ק (ושאר
חילולי הש"ק (מוזיקה ,בידור וכו') הנעשים במצורף לפתיחת הבריכה) נעשית מטעם העיריה,
והנ"ל ענה לו שאין הוא צריך לתקוע עצמו לבעיות עירית לוד ולנסות לחלצו מסיבוכיו.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ח אלול תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בעוד אנו מתכננים הרחבת שיכון חב"ד ,מסתבר כי המצב בשוק הדירות הוא חלש ,והביקוש
פחת בהרבה (אף כי היו לנו תקופות חלשות הרבה יותר).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד מרחשון תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ישבנו ביום ו' עם הקבלן אדלר והוא רוצה  500ל"י לכל מטר מרובע לבניית עוד בלוק
בשכון חב"ד בלוד .נראה מה יהיו הצעות של קבלנים אחרים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ג מרחשון תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
סיכמנו עם האדריכלית הגב' פרחי (בעלה הוא מהנדס העיר לוד) שתתכנן בניית חנויות
בשכון חב"ד בלוד .יש אמנם מקום לבניית  10חנויות אולם אנו בקשנו בינתיים בנית  5חנויות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' כסלו תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בקשר לבניה העתידה בשכון חב"ד בלוד ,ביקר האדריכל שלנו בועדת בנין ערים ונאמר לו
כי ברצונם שהבנינים שיבנו יהיו ללא דירות בקומות הקרקע .האדריכל ביקש שיזמינוהו לועדה
להסביר את הנחיצות של בניית דירות בקומות הקרקע ג"כ.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א טבת תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...הבנין השמיני שבונים בשכון חב"ד בלוד יעלה סך  925.000ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ו תמוז תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הבלוק ה 8-בשכון חב"ד לוד הכולל  16דירות עלה לנו בסכום  925.000ל"י .עד היום מכרנו
מתוכו  13דירות .בניית בלוק נוסף כזה צריך לעלות בכ 20%-יותר כיון שמחיר הקרקע הבני'
וכו' התייקרו .כיום אנו מוכרים דירה קטנה ב 70.000-ל"י ודירה גדולה ב 85.000-ל"י .בדעתינו
להמשיך אי"ה לבנות בלוקים נוספים ומקוים שהדירות ימכרו בעז"ה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ב' מנ"א תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקרנו בהג"א בענין המקלטים בשכון חב"ד ,הם מסכימים שנקים את החנויות בלי מקלטים
בתנאי שנתחייב לעשות לביהכנ"ס מקלט גדול יותר שיוכל לקלוט גם את החנויות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א מנ"א תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ר' אברהם שי' פרשן מציע לבנות בשכון חב"ד  2בלוקים בבת אחת ,אבל אינני יודע אם
נוכל לעמוד בזה כי אנו מאד דחוקים בכסף .בקרוב אנו עומדים לבנות אי"ה את החנויות בשכון
חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ' אדר תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בזמנו בקרנו אצל מר אבוחצירה ראש העיר של רמלה ,ושוחחנו אתו ע"ד אפשרות הרחבת
שיכון חב"ד לעבר רמלה .הוא אמר שהשטחים הגובלים לא רחוק משיכון חב"ד והשייכים לעירית
רמלה מתוכנן להקים בהם בית חולים וכן בי"ס תיכון לערבים וכן ישיבה תיכונית.
לאחר מכן התברר כי עירית לוד מתכננת תוכנית מתאר לעיר לוד ,אשר לפי תכנית זו יחצה
כביש בין לוד ורמלה ,ואשר מפאת זה יוגדל שטח עיריית לוד בכמה דונם קרקע ליד שיכון חב"ד
לוד .שוחחנו באופן עקרוני גם בעירית לוד וגם במינהל מקרקעי ישראל אשר השטח שיתוסף
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יירכש ע"י שיכון חב"ד ושני הגורמים הנ"ל מסכימים לזה ,וזה יהווה תוספת של  100יח"ד בערך
בשיכון חב"ד.
יחד עם זה התברר לנו כי השטח שליד הישיבה בלוד והגובל גם בשיכון חב"ד והנמצא בתחום
שיפוט עיריית לוד ייהפך לאדמה צבורית (השטח שייך לפרטיים ,ופעם שוחחנו אתם ע"ד מכירת
הקרקע ורצו הרבה כסף ,עתה כשייהפך לציבורי יוזל מחירו ,ואולי אח"כ נוכל לטפל לאחר
הרכישה שייהפך חזרה לבניית שיכונים).
אנו מצרפים למכתבנו זה תכנית סקיצה ,המסומן בשחור הם בנינים בשיכון חב"ד שכבר נבנו,
המסומן בצהוב הם בנינים שיבנו בע"ה ,ויחד יהיה בע"ה בשיכון חב"ד כ 430 -דירות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ד סיון תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בביקורם של מר איצקוביץ ומר  . .אצלנו ביום א' ,דברנו אתם ע"ד הגינון סביב הישיבה ושכון
חב"ד בלוד וכנראה שיתנו השתתפות בזה בסך  150,000ל"י.
בענין ההצעה להמשיך בבני' בשכון חב"ד בדירות קטנות יותר אנו מקוים לקבל בימים אלו
תכנית מוכנה לדירות מסוג זה ונוכל למכור אותם בכ 120,000 -ל"י .הגם שהרווחים מזה יהיו
קטנים יותר אבל תהי' הרשמה גדולה יותר לדירות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט סיון תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בשיכון חב"ד בלוד עומדים אנו בעז"ה לבנות דירות קטנות יותר מאלו שבנינו לאחרונה
בנות  3חדרים ,ומחיר הדירה יהיה  115,000ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
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מודעות מטעם אגודת חסידי חב"ד בארץ-הקודש אודות מכירת דירות בשיכון חב"ד בלוד
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הנחת אבן הפינה לבניין הראשון של שיכון חב"ד בלוד ,כ' מנחם אב תשכ"ה

במעמד הנחת אבן הפינה בשיכון חב"ד ,י"ב תמוז תשכ"ז .עומדים מימין לשמאל :הרב נחום טרבניק,
הרב לוי פורסט ,הרב זלמן גורארי' ,ח"כ יונה כסה ,הרב ישראל לייבוב ,הרב דוד חנזין ,הרב זעליג סלונים,
הרב שניאור זלמן גרליק ,ראש עיריית לוד מר איצקוביץ ,השר מנחם בגין ,השר ישראל ישעיהו,
הרב אבוחצירה ,ח"כ ראובן ברקת ,ח"כ משה ארם
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בניית אולם הלימודים החדש בישיבה בלוד

מראות משיכון חב"ד בלוד ,ראשית שנות הלמ"ד
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שיכון חב"ד בלוד בבנייה ,ראשית שנות הלמ"ד

במשרד הישיבה בלוד .מימין הרב יהושע מונדשיין ,במרכז הרב אפרים וולף
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בית כנסת ,תלמוד תורה ,מקווה

תשי"ג
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ט תשרי תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
קיימתי היום שיחה עם ראש העיר לוד מר צבי איצקוביץ במשרדו ודובר...:
ע"ד מקווה בשיכון חב"ד בלוד ,הוא גם ידבר עם מר רותם ממשרד הפנים.
ע"ד בית כנסת בשיכון חב"ד בלוד ,הוא אומר שמר ארליך ממשרד השיכון הבטיח לו סכום
של  25,000-30,000ל"י עבור בניית בית כנסת.
אנו מקוים שבע"ה יעלה בידיו לקבל ממשרד הפנים עבור מקווה כך שנוכל לבנות יחד מקווה
ובית כנסת.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י' חשון תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בעיר לוד בונה משרד הפנים עם העירייה מקווה ,ומקוים אנו שנוכל להשפיע שיבנו מקוה זו
כשיטת רבוה"ק .לכן הננו בשאלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א למי לפנות שאפשר לסמוך עליו
בקשר להנ"ל ולהכניסו בענין בניית המקוה בעיר לוד.
תקותינו שנקבל עזרתו של מר צבי איצקוביץ באם תהיינה איזה מניעות ועיכובים בקשר
להנ"ל.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח' כסלו תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום ביקרתי אצל מר צ .איצקוביץ ראש עירית לוד .הוא סיפר לי ששוחח עם מר רותם
ממשרד הפנים והנ"ל הבטיחו לבניית מקוה בשכון חב"ד בלוד .הזמנו אצל האדריכל מר שיינברגר
שיאתר השטח לבניית המקוה בשכון חב"ד וכן יכין תכניות לבניה ,ולדבריו אפשר לגשת מיד
לבניית המקוה.
כמו"כ סיפר מר איצקוביץ ששוחח עם מר רותם בדבר מענק לישיבה בלוד ופעל למענק בסך
 10,000ל"י.
כן סיפר שכתב מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .י"א כסלו תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך למכתבנו משבוע העבר בקשר לפגישתנו עם מר צבי איצקוביץ שהודיע כי פעל
למענק ממשרד הפנים עבור הישיבה בסך  10,000ל"י ,וכן בקשר לבניית מקוה בשכון חב"ד ,הננו
להודיע כי ביקשנו מהאדריכל שיכין את התכניות למקוה ובית כנסת בשכון חב"ד בלוד ,ועם
השלמת התכניות נקבל הוראות ממר איצקוביץ איך לקבל את הכספים לבניה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ב שבט תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מהועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הפנים והדת הודיעו לנו שאישרו סך של 45,000
ל"י להקמת מקוה בשיכון חב"ד בלוד.
אנו עומדים לערער על קביעה זו ולבקש הגדלת הסכום בכדי לאפשר גם בניית מקוה לאנשים,
והרינו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בבקשתנו.
[בהעדרו של ר' אפרים הנמצא באירופה באתי על החתום – י .בלוי]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' סיון תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
סידרנו פגישה ליום ג' הבא עם המהנדס שפירא בקשר לבניית מקווה בשכון חב"ד בלוד,
מאחר שהשתדלותנו להגדיל התקציב מעל  45,000ל"י לא הצליח ,וע"כ אנו ניגשים לבניית
המקווה והיא לא תהא גדולה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ד מנ"א תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לוטה בזה התכניות לבניית המקוה בשכון חב"ד בלוד .התכנית נעשתה ע"י המהנדס שפירא
בהתייעצות עם הרב דוד מינצברג (בהקשר למנהגינו).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ה' חשון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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בקשר לבניית המקוה בשיכון חב"ד בלוד ,הממשלה הבטיחה השתתפות בסך  45,000ל"י אולם
מתעורר קשיים בזה ,כי המועצה הדתית בלוד צריכה לדרוש תקציב זה ,אולם המועצה הדתית
אינה רוצה לדרוש זאת ,כי מטעם העירייה עושים להם קשיים לבניית מקוה מרכזית בלוד .לכן
הם אומרים שלא יאשרו בניית מקוה בשכון חב"ד כל זמן שהעירייה לא תספק דרישותיה בקשר
למקוה המרכזית .שוחחנו עם משרד הדתות וכן עם מר איצקוביץ ואמרו שיתערבו בדבר.
כמו"כ ר' אברהם שי' פרשן כתב שיורידו מחשבונו שבשיכון חב"ד סך  4000ל"י ויעבירו זאת
לטובת בנין המקוה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ד חשון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
המועצה הדתית בלוד באסיפתה מאתמול אישרה את בניית המקוה בשכון חב"ד בלוד והחלה
בפעולה להעברת הכספים מהממשלה.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,כ"ד מרחשון תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
מאשרים אנו בתודה קבלת מכתביו מט"ז ,י"ז וי"ט מ"ח.
ת"ח על הבשו"ט ע"ד ההתקדמות בבניית המקוה בשיכון חב"ד בלוד ,ועל השתתפותו של ר'
אברהם שי' פרשן בתמיכת הנ"ל ,ובטח ימשיך בזה במרץ הראוי ,ויודיענו מהנעשה בזה...
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ד אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בקשר למקווה בשכון חב"ד בלוד ,הודיע לנו הקבלן כי יש הגבלות בבניה ציבורית ,אולם
אנו מקווים לבנותו ונראה מה יהי'.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ט"ז תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקר היום בבוקר מר ווסנר ,והבטיח עזרה (כנראה ע"י הרש"ג שי') .התעניין בקשר למקוה
והצענו לו בניית המקוה בשיכון חב"ד בלוד ,ואנו חושבים לשלוח לו אי"ה תכניות המקוה ונראה
אולי ייצא מזה משהו בע"ה .לדבריו הוא שותף בעסקים עם מר יוסף גרוס.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ב מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ביקרנו יחד עם ר' שלמה מיידנצ'יק אצל מר שכנא רותם .הוא סיפר שנתקבל ליחידות
אצל כ"ק אד"ש ...כן דיברנו אתו בקשר למקוה בעיר לוד שיזרז את איצקוביץ להשלים בנית
המקוה .הוא אמר כי איצקוביץ לבד דיבר אתו על זה וסיפר לו כי מסר את העבודה לקבלן חדש
ומקוה להשלימה (המקוה החדשה ממוקמת בקרבת מקום לגרוזינים שבלוד).
[אפרים וולף]
• • •
אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה
ב"ה .י' טבת תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לרשיון בניה למקוה בלוד עדיין לא אושר ,אולם בע"ה אנו מתחילים לבנות את המקוה
בימים הקרובים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' ניסן תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
משלחת של מרוקאים המתגוררים בשכון חב"ד באה שוב אלינו ע"ד תביעתם לבית הכנסת
שלהם בשכון חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י' חשון תשל"ד
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
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בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול...:
המקוה בשכון חב"ד בלוד לדאוג לגמור בהקדם הזמן עם כל ההידורים.
• • •
אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

[אפרים וולף]

ב"ה .כ"ב טבת תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ר"י בלוי ביקש ממר איצקוביץ שימסור עבור הת"ת בשיכון חב"ד דירה של העיריה העומדת
ליד שכון חב"ד .מר איצקוביץ אמר שלתמידות אין בסמכותו לתת אולם יכול באופן ארעי וכך
סוכם.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' שבט תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...לגבי השלמת בניית המקוה בשיכון חב"ד בלוד ,הודענו לאנ"ש בלוד כי אנו נממן המשך
הבניה אולם עליהם להמציא לנו אברך מתאים שיתעסק בעניני הבניה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א שבט תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בתכנית שיכון חב"ד בלוד רוצים להקים  2בתי כנסת  )1גרוזינים  )2אשכנזים .למעשה גם
המרוקאים טוענים להקמת ביהכ"נ עבורם (למרות שמספר הדירות שנקנו ע"י אנשי מרוקו הם
מספר מועט ביותר) .לע"ע מסרנו דירה אחת בבלוק הראשון למתפללי נוסח מרוקו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ז אדר תשל"ד
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
הנני בזה לאשר קבלת הטלפון מהיום כדלקמן:
ע"ד מכתבו של ר' נתן שי' ברקמן בענין בנית בנין עבור הת"ת במחיר  70.000ל"י ,לברר אם
הבנין הוא מתאים וכדבעי וכו' ,ואם כן תהי' השתתפות בסך  20%ושיתחילו בזה בזריזות.
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• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

בכבוד ובברכה
אפרים וולף

ב"ה .י"ז ניסן תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' יהושע שי' לוי הודיע לנו שעבור המקוה בלוד או שיסדר לנו את החימום במקוה או שיתן
לנו עבור זה  10,000ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ג סיון תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום סיכמנו וגמרנו עם הקבלן בענין גמר בניית המקוה בשיכון חב"ד לוד וזה יעלה לנו כ-
 250אלף ל"י .דברתי ע"כ עם מר איצקוביץ אם יוכל להעביר למטרה זו הקצבות שחושב לקבל
ממשרד הפנים ואמר לי שידבר בענין זה עם מר רותם .מר רותם נמצא בימים אלו בחו"ל.
המדובר לנצל ההקצבה של  400אלף ל"י שמר איצקוביץ חושב לקבל עבורנו השנה ממשרד
הפנים ,כי הקצבה זו מיועדת אך ורק לדברים מוניציפליים ולכן הוא רוצה לקבל אישור ממר
רותם.
בענין בניית בתי הכנסת בשיכון חב"ד בלוד ,התכנית שלנו היא לבנות  2בתי כנסת אחד ליד
השני לעדה האשכנזית ולעדה הגרוזינית.
בתי הכנסת ייבנו בשטח שבין חדר האוכל והמטבח של הישיבה לבין הבנינים של שכון חב"ד.
כניסה לבתי הכנסת אחד יהי' מצד מזרח ,הצד של שכון חב"ד ושל השני מצד מערב הצד של
המטבח.בדעתנו לבנות את הבית כנסת של האשכנזים מצד המטבח ושל הגרוזינים מצד שכון
חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ה תמוז תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ר"י שי' בלוי נפגש היום עם מר איצקוביץ ומר ארליך בקשר לתקציב לבניית ביהכנ"ס
בשכון חב"ד ,ויתכן שעוד השבוע נוכל לקבל מהם איזה תקציב.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ו' ניסן תשל"ה
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
לפני מספר ימים פנינו אל הר"י שי' וויינבערג והר"א שי' פרשן ובנו ר"ד שי' בענין המקוה
שנבנתה בשיכון חב"ד בלוד ובענין ביהכנ"ס לעדה הגרוזינית המוקם בשיכון חב"ד ,וכן בענין
שחושבים בעז"ה על בניית ביכנ"ס לעדה האשכנזית בשיכון חב"ד בלוד ,ובקשנו במדה שימצאו
איזה תורם שיהיה מוכן להקדיש שמו על שם בית הכנסת או המקוה שיודיעונו.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ז אייר תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ביום ו' האחרון פתחו את המקוה החדשה בשכון חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א מנ"א תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בענין ביהכנ"ס האשכנזים בשכון חב"ד בלוד ,בתחילה אמר ר"א שי' פרשן שיתן לבניית
ביהכנ"ס  100,000ל"י ועכשיו אומר שיתן  50,000ל"י .בעת ביקורו של הרב מרכוס אתמול אמר
שיתכן שגם הוא יוכל להשתתף בבניית ביהכנ"ס .גם הת"ת תתן חלק לבני' זו שיהי' ביהכנ"ס
בבנין א' עם הת"ת .הקבלן מעריך שהבני' צריכה לעלות כשלשת רבעי מליון ל"י.
לבנות הת"ת בבנין נפרד ,לדעתינו אין שטח עבור זה בשכון חב"ד ובמיוחד שאם יבנו בנפרד
הת"ת וביהכנ"ס יעלה זה הוצאות הרבה יותר גדולות מאשר שיבנו בבנין אחד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו מנ"א תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בענין בניית בית הכנסת לעדה האשכנזית בשכון חב"ד לוד ,יתכן שמשפ' ליפסקר רוצה לתת
עבור הבני'  100,000ל"י שבית הכנסת יקרא ע"ש אביהם ז"ל "בית ארי'".
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הווקמ ,הרות דומלת ,תסנכ תיב
כמו כן הבטיחו אנ"ש דלוד לתת כל אחד סך  2,000ל"י עבור הבני' שיסתכם בכ100,000 -
ל"י .ר"א שי' פרשן הבטיח סך  50,000ל"י ומקוים לקבל גם עזרה ממשרדים ממשלתיים ,ובעז"ה
נוכל לבנות את ביהכנ"ס.
בענין בנין הת"ת בשכון חב"ד לוד ,אנו מקוים שר"נ שי' ברקמן יעמוד בהבטחתו להביא
הכספים ,ונבנה בקומה א'  8חדרי כתות עבור הת"ת ובקומה ב' הביכנ"ס.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ז מנ"א תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום ביקר אצלנו מר צבי בן פנינה איצקוביץ.
הסך  250,000עבור בניית בית הכנסת לעדת גרוזי' ברח' חשמונאים בלוד כבר אושר במשרד
הפנים והכספים ישוחררו לפי מהלך הבני'.
אגב סיפר לי מר איצקוביץ שהצליח להשיג תקציב בסך  100,000ל"י עבור הכולל של הרב
חדד בלוד ,ואמר שאם לנו הי' כולל בלוד ,כפי שהי' פעם ,הי' מעביר תקציב זה אלינו ,והציע
להעביר את הכולל מכפר חב"ד ללוד .כיום אנו מקבלים ע"י המועצה האזורית בכפר חב"ד גם לא
באופן קבוע  10,000ל"י לשנה עבור הכולל.
הננו לשאול את חוו"ד כ"ק אדמו"ר האם להעביר את הכולל מכפר חב"ד ללוד בכדי שנוכל
לקבל עי"ז את התקציב הנ"ל ,ואולי לקשר את זה גם עם בואו של ר"נ שי' זוין לכהן כרב בלוד
שיהי' לו גם כולל אברכים בעיר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ו' אלול תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול נפגש ר' יוסף שי' בלוי עם ועד בית הכנסת בשיכון חב"ד בלוד ר' ברוך שיף ,ר' יעקב
שי' מינסקי ור"י שי' פרסי ,וכן השתתפו ממשפחת ליפסקר שהבטיחו סך  100,000ל"י שבית
הכנסת יקרא ע"ש אביהם ז"ל ,ומסר להם את פרטי התכנית לבניית בית הכנסת.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ' אלול תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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...בענין הבני' של ביהכנ"ס והת"ת בשכון חב"ד לוד ,אנו מצדדים לבנותם במבנה אחד כדי
שלא ליצור תקדים שהת"ת הוא רכוש פרטי .הקצבנו למבנה זה מגרש ליד המקוה בשכון חב"ד,
אבל אנ"ש במקום טוענים שהמגרש שהוא בן חצי דונם קטן מדי ,במיוחד אם ישמש גם את ילדי
הת"ת שצריכים גם מגרש למשחקים וכו'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' דר"ח אלול תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בענין אחראי לכתות הת"ת וביה"ס בלוד ,נראה שר'  . .שי' אינו מוכן לקבל התפקיד ואנו
רוצים לקבל לתפקיד זה את ר' מנשה שי' חדד שיהי' אחראי על  3כתות בביה"ס ו 2 -כתות בת"ת
ועל הכתות בלימודי חול.
[אפרים וולף]
• • •
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קליטת עולי גרוזיה בשיכון חב"ד בלוד

תשי"ג

97

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ח' תשרי תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בכפר חב"ד הגיע אתמול מברק מגרוזיה ובו בשורה טובה על שקיבלו כמה משפחות היתר
לצאת מרוסיה ,ולדברי אנשי כפר חב"ד הם  10משפחות.
בהתאם לזה יש לקוות שבע"ה יגיעו משפחות אלו בעוד כמה שבועות.
היות ,ובכפר חב"ד אין דירות מוכנות לקליטת אנשים ,ומכיוון שבלוד עומדים ריק  25דירות
גמורות ,ועוד  20בשלבי בניה אחרונים ,לכן ברצוננו להציע שמשפחות אלו יכנסו לדירות
המוכנות בשיכון חב"ד בלוד .אולם ישנם כמה בעיות שהם מניעות ועיכובים לזה ,והם:
א) בכפר חב"ד כבר גרות  3משפחות מגרוזיה ובוודאי הם מכירים אחד את השני ולכן בודאי
ירצו העולים החדשים להיכנס לכפר חב"ד (ואפי' יסכימו להתגורר בתנאים קשים בזמן הראשון),
ובכלל לכפר חב"ד יש כח משיכה יותר מאשר לוד ,ואם ועד כפר חב"ד יהי' מעוניין שיגורו בכפר
חב"ד אזי ודאי שיישארו בכפר חב"ד.
ב) בשיכון חב"ד בלוד ,לרכישת הדירה צריכים לחתום על משכנתא שסידורה עולה כמאתיים
לירות ,וכן צריכים לשלם מיד עם הכניסה ,משא"כ בכפר חב"ד.
בקשר לבעיה השניה ברצוננו לפתור אותה ע"י סדרת פגישות עם הפקידים האחראים לכך
ולסדר בע"ה שיקבלו הלוואה נוחה בגובה תמורת הדירה ושלא יצטרכו לשלם בשנה הראשונה
עד להסתדרותם.
אולם בקשר לבעיה הראשונה ,אין לנו עצה ,אלא א"כ ועד כפר חב"ד יסכים לכך ויסכים
גם לעזור לנו ,וכאשר כפר חב"ד יבהיר לאלו מעולי גרוזיה הנמצאים שבכפר חב"ד אין דירות
מוכנות ויש לשלחם לשיכון חב"ד בלוד ,אזי בתיאום אתם מיד עם בוא העולים מגרוזיה נעבירם
לשיכון חב"ד בלוד ונכניסם לדירות.
אולם על כך צריכה לבוא איזו הוראה או מכתב לועד כפר חב"ד מכת"ר .לכן ,באם אמנם
כת"ר חושב את הצעתנו לנכונה ,נודה לו אם יעשה כן.
בכבוד רב וגמר חתימה טובה
אפרים וולף
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,י"א תשרי תשכ"ט
ברוקלין נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שיחי'
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שלום וברכה!
במענה למכתבו מח' תשרי ואשר מדבריו יש האפשרות לפתור את בעיית הכספים הנחוצים
להעולים החדשים המתיישבים בשיכון לוד ,ע"י התדברות עם הפקידים המתאימים שיקבלו
הלוואה נוחה וכו' וכו'.
הנה באם יעשו בזה במרץ המתאים ובהקדם – בוודאי יוכלו להשיג תנאים טובים כל כך
– שבזה יוכיחו להשוכנים שמתעניינים בטובתם ושגם לעת"ל יתעניינו – ובאם יהיה בשיכון
שבלוד בית הכנסת וכו' – במילא מעצמם ירצו להתיישב גם.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ב' חשון תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בקשר לדירות בשיכון חב"ד ,נפגשנו עם מר בן ציון מילמן סגן מנכ"ל במשרד השיכון ,והוא
הבטיח שבע"ה מיד עם בוא העולים מרוסיה יקנה משיכון חב"ד דירות עבורם ,והם יקבלו את
הדירות מהממשלה כפי שכל עולה חדש מקבל.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ט' חשון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרה"ח ר' שלמה שי' מיידנצ'יק מסר לנו תוכן שיחתו עם הרב חדקוב שי' בקשר ליהודי גרוזיה
שיעלו בע"ה לאה"ק ת"ו ושיתיישבו בלוד אי"ה .בהקשר לזה נפגשנו ר' שלמה שי' מיידנצ'יק,
ר' שמואל שי' פרוס ,ר' שמחה שי' גורודצקי ,ר' יעקב שי' מיכלשוילי ואני ,והסברנו לר' יעקב
מיכלשוילי שהעולים הללו יגורו בשכון חב"ד בלוד אי"ה .הוא קיבל את הדבר לא בשביעות רצון
כי חושש שאם יגורו לא בכפר חב"ד אזי יכולים להתקלקל ח"ו .הצענו לו שהוא ואחיו יעברו כבר
עתה לגור בשכון חב"ד בלוד.
כמו"כ שוחחנו בקשר למשלוח הויזות שר' יעקב שולח ליהודים בגרוזיה .לדברי אנשי כפר
חב"ד הוא מקבל כל יום בקשות למשלוח ויזות ועד עתה מספר ששלח  150ויזות וזה עולה 10
ל"י לכל ויזה וכן המשלוח  2ל"י ,וכן צריך לרוץ ולהתרוצץ בארץ ולמצוא אנשים ששמותיהם
מתאימים לשמות המבקשים וכו' וכו'.
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בהקשר לשיחה הנ"ל הציע ר' שלמה שי' מיידנצ'יק שאנו נציע לר' יעקב שי' משכורת
חודשית למשך שנה ,והוא ישלח את הויזות ,וכן יוכל לעבוד ולהתעסק בכל הענין רשמית עבור
שכון חב"ד כי יקבל מאתנו משכורת ,וכאשר יבואו העולים אי"ה ידבר אתם שישתכנו בשיכון
חב"ד בלוד.
הננו לבקש חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א להצעה זו וברכה להצלחה בזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש לוד
ב"ה ,ח' טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
שוחחנו עם ר' יעקב מיכלשוילי והצענו לו שהוא יהי' המדריך על העולים מגרוזיה ואנו נדאג
לו למשכורת בתור מדריך ורב וכו' ושהוא גם יעבור לשכון חב"ד בלוד ,עדיין לא ענה תשובה
חיובית .נשוחח עם ר' יצחק שקולניק שישפיע עליו בענין זה.
בין השאר ,סיפר לנו מיכלשוילי שמהסוכנות קראו לו ואמרו לו שהם הכינו  600יחידות דיור
בנצרת עלית עבור עולים מגרוזיה .הר"ש שי' מיידנצ'יק יתקשר עם מר ליובא אליאב סגן שר
הקליטה להסדרת הדבר שלא תהיינה הפרעות מהממשלה להיכנסם של העולים לשכון חב"ד
בלוד.
הפגישה עם מר מילמן בקשר לבניית ה 2-הבלוקים הנוספים ורכישת חלקה  29ליד שכון
חב"ד ,והסדר קניית הדירות עבור העולים ,נקבעה לעוד שבועיים אי"ה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ט"ז טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרב דוד שי' שקולניק בא אלינו בהצעה שבכדי שנהי' בטוחים שהעולים מגרוזיה יבואו לשכון
חב"ד בלוד ולא למקומות אחרים ושלא יהיו נתונים להשפעת זרים ,מציע שישלחו אותו לוינה
לקבל את פני הבאים והוא ידבר אתם ויבטיח בואם לשכון חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ז טבת תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
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בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול בערב ,הריני לעלות על הכתב פרטי השיחה:
שאלתי אם יש מקום לשלוח איש לוינה לקבלת העולים מגרוזיה ,המענה היה שלילי ,והודגש
שיש לקבל את העולים מגרוזיה ,ושיקבלו אותם הגרוזיים שבכפר חב"ד עם נשותיהם בקבלת
פנים שמחה...
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
אקספרס
ב"ה ,כ"ו טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב הגיעו  6משפחות מהעולים החדשים מגרוזיה 5 ,מהמשפחות הם קרוביהם של
משפ' מיכאלשוילי בכפר חב"ד והם מקולאשי ,ומשפחה אחת שהגיעה הם מעיר אחרת מגרוזיה –
שמה ( . .משפחה זו הם זוג בני  60ומעלה).
מיד כשנגמרו הסידורים בשדה התעופה העברנו את כל ה 6-משפחות לשיכון חב"ד בלוד (הם
רצו דווקא כפר חב"ד ,אולם משפ' מיכאלשוילי מכפר חב"ד הסבירו להם שזה אותו הדבר וכו').
כאשר הגיעו לשיכון חב"ד סידרנו אותם בדירות שהכינונו עבורם ,המשפחה  . .ייעדנו להם דירה
בקומה א' ,אולם האשה התחילה לעשות סקנדלים וצעקות שלקרובי מיכאלשוילי יש פרוטקציה
ונותנים להם דירות בקומות יותר גבוהות והיא בשום אופן לא רוצה להכנס לדירה התחתונה
(יש לציין ,שמשפחה זו לא קיבלה ויזה ממיכאלשוילי מכפר חב"ד ,אלא מקרוביה שבקרית גת,
וקרוביה דיברו על ליבה שתיסע לגור בלוד) .לבסוף ,כאשר עמדה בפניה ברירה או לגור תחת
כיפת השמים או להיכנס לדירה התחתונה ,נכנסו לדור בדירה התחתונה.
היום בבוקר הסברנו להם שסידור הדירות שייך לסוכנות וכדאי שתסע לסוכנות בשדה
התעופה ולבקשם לסדר במקום אחר .כאשר באו לסוכנות חזרה מדבריה ואמרה שמוכנה להכנס
לדירה התחתונה .כאשר נסעו חזרה לביתה ,התברר שבניה ובנותיה (נשואים) עומדים להגיע אי"ה
בעוד חודשיים ,וכאשר הסברנו לה שאין לנו מקום עבור ילדיה ,ואם היא רוצה לגור עם ילדיה,
הרי עליה לעבור לקרית גת ,הסכימה לכך ,וחזרו לשדה התעופה והעבירו אותם לקרית גת .אנו
תקוה שיסתדרו שם.
לפי הנ"ל נקלטו בשכון חב"ד בלוד  5משפחות ,זוג זקנים ששמם יצחק ומלכה מיכאלשוילי,
בנם שמואל מיכאלשוילי וזוג' רבקה ,וילדיהם רחל בת ה ,9-אברהם בן ה 8-שמחה בת ה6-
ורפאל בן ה .5-חתנם יעקב ציקוושוילי וזוג' שרה ,וילדיהם דוד בן ה ,10-אברהם בן ה ,9-שלום
בן ה ,7-צפורה בת ה ,6-רחל בת ה ,5-מאיר בן ה ,4-יוסף בן ה 3-ודינה בת שנה.
חתנם אברהם מיכאלשוילי וזוג' אסתר (הם זוג צעיר) ,וכן קרובם גבריאל בוטרשוילי וזוג'
צפורה וילדיהם צפורה בת ה 12-ובוריס בן ה.10-
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(בן ציון מיכלשוילי האח הצעיר שבכפר חב"ד הנו גם חתנו של הזקן ר' יצחק).
לדברי הבאים ,עומדים לצאת מרוסיה בשבוע הבא עוד משפחות.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
אקספרס

[אפרים וולף]

ב"ה ,כ"ו טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך למכתבנו ע"ד ביאת העולים מגרוזיה ,הרינו להודיע על פרטים נוספים בזה.
בעת בואם היו בשדה התעופה קבוצה גדולה של תורמים במגבית המאוחדת שעשו תמונות
שהם אוחזים את ילדי העולים וכד'.
הבוקר שוחחנו עם מר ב"צ מילמן בקשר לעולים שבאו ,והוא אמר שעלינו לסדר פגישה
משותפת של אנשי הגזברות והוא ואנחנו ,ולסדר את רכישת הדירות על ידם ושהעולים רק
ישלמו דמי שכירות חודשית.
אנו חושבים לעמוד בתוקף שבחוזה שבינינו לבין משרד השיכון יהיה סעיף שבו יהיה כתוב,
שאפילו כאשר מי מהעולים יעזוב את דירתו ואע"פ שמשרד השיכון הוא בע"ב על הדירה ,לא
יהיו רשאים למכור או להשכיר את הדירה לאחר ללא רשותנו והסכמתנו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ז טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אנו שולחים בזה תמונותיהם של העולים החדשים מגרוזיה שהשתכנו בשכון חב"ד בלוד (מכל
התמונות חסרה התמונה של דינה בת שרה ציקוושוילי שהיא בת שנה).
בהקשר לקליטתם באה"ק שוחחנו עם מר איצקוביץ בנוגע לעבודה עבורם ,ולדבריו בא
בדברים עם בית חרושת לקרטון קרגל והם מסכימים לקלטם בעבודה .כמו"כ סידרנו רישום
התלמידים בבית הספר ובישיבה ובגן הילדים ,ואי"ה ביום א' יתחילו הילדים ללמוד .כמו"כ יסודר
עבורם ענין קופת חולים ,וכן כתת אולפן ללימוד עברית בע"ה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ז טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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בהמשך למכתבנו ע"ד העולים מגרוזיה ,יש להוסיף כי בשדה התעופה בלוד נכחו האחים
מיכאלשוילי מכפר חב"ד ונשותיהם וחלק מילדיהם ,וכן כשני מנינים מאנ"ש שי'.
בהגיעם לשכון חב"ד בלוד (ב 2-בלילה) המתינו חלק מתושבי שכון חב"ד בלוד ונשותיהם
שעזרו לסדרם בדירותיהם .נשי חב"ד בלוד סידרו קודם לכן דירותיהם והכינו עוגות עבורם ,וכן
משתדלות לעזור להם בימים הראשונים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,ח' שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך לשיחה הטלפונית שטלפנו אודות העולים מגרוזיה הננו לשאול חו"ד כ"ק אדמו"ר
שליט"א:
האם הבלוקים  4ו 5-שעליהם קבלנו הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א לבנות ,האם יש למהר
בבניה ,והאם זה גם מיועד לעולים חדשים.
האם להתחיל לבנות גם בלוקים נוספים.
האם לשם ביצוע מהיר של הבניה כדאי לבנות את הבלוקים בצורה טרומית (דהיינו מביאים
קירות גמורים) הדירות האלו יוצאים יותר קטנים.
האם לתת לעולים מגרוזיה האפשרות לייסד עבורם לבדם בית כנסת (הביעו רצון לכך).
עד עתה נכנסו  10משפחות עולים מגרוזיה ,היום צריכים להגיע עוד  6משפחות יש לנו עוד
 8דירות פנויות עבורם.
עבור העולים מגרוזיה נסדר כתה ללימוד השפה עברית ,לבקשת העולים יסודר הדבר לאחר
שיסתדרו בעבודה .את האולפן ללימוד השפה יממן משרד החינוך.
ישנם קשיים בסידורם בעבודה מאחר שהם בררנים בזה ואינם רוצים פרנסה מועטת ,ואין
בידם מקצוע ,רובם היו סוחרים בגרוזיה .הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להסתדרות
טובה ומהירה עבורם.
בקשר לשיעורים בתורה המועצה הדתית תתן  200ל"י לחודש עבור מורה ,נשתדל לסדר
עבורם מגיד שיעור (אולי יסכים ר' יעקב מיכאלשוילי מכפר חב"ד).
[אפרים וולף]

ב"ה ,ט' שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א

• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
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אתמול בערב הגיעו עוד  6משפחות מגרוזיה:
דוד מיכאלשוילי וזוג' צפורה .בנם שלמה וזוג' שרה וילדיהם סימה בת  ,5יוכבד בת  ,4שבתאי
בן  ,2ואברהם בן  9חדשים.
רפאל מירילשוילי וזוג' רות .בנם בן ציון וזוג' חנה וילדיהם רוזה בת  ,11שלום בן  ,9שמעון
בן  ,6לאה בת .4
יוסף מיכאלשוילי וזוג' מרים וילדיהם אסתר בת  ,17ולאה בת .14
יעקב מיכאלשוילי וזוג' טינה וילדיהם מיכאל בן  ,9ואהרן בן  6חדשים.
כל המשפחות הנ"ל הם קרובים וכן הם קרובים להאחים מיכאלשוילי שבכפר חב"ד ולקבוצה
הראשונה שהגיע מגרוזיה .כמו"כ הם נראים עדינים כקבוצה הראשונה.
בקשר לעבודה ,רובם אינם בעלי מקצוע ולהם מציעים עבודה בביח"ר קרגל בלוד (בית
חרושת ליצור ניר קרטון וקרטונים) .העבודה שם היא עבודה פשוטה וההכנסה היא  15-14ל"י
ליום עבודה ,אלו שבעלי מקצוע משתדלים אנו למצוא עבורם עבודה במקצוע שלהם ,וכן הם
מתקשים מאד בהבנת עברית (הם קוראים עברית אולם לא מבינים מה שאומרים) .מהיום בע"ה
יתחילו ללמוד עברית בשיעור שעשינו ,את השיעור ימסור מר אברהם פופלבסקי האחראי
ללימודים בביה"ס שלנו בשכונת הרכבת.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ב' אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב הגיעו  7משפחות מגרוזיה שהם  25נפשות ,הם לנו בשדה התעופה (כרגיל).
אנשי משרד הקליטה לא ניסו לשכנע אותם כלל ושאלו אותנו אם ניקח אותם ללוד ,אמרנו שכן,
והבוקר הובאו ללוד ונתקבלו לתוך בתיהם של העולים הותיקים שגרים בשיכון חב"ד .הסברנו
להם שיצטופפו למשך כמה ימים מתוך תקווה שבפגישה של הרב גורודצקי עם מר אלון יסודר
הדבר.
לדברי הבאים עומדים להגיע ביום ד' בשבוע הבא כ 20 -משפחות עולים מגרוזיה ,ונוסף על
כך יש בגרוזיה ל 50 -משפחות פספורטים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ג ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בלוד בשיכון חב"ד היה אתמול איזה קושי ,חילקו את הדירות בבלוק השלישי ,ומשפחה אחת
זוג זקנים שעבורם יועדה הדירה בקומת קרקע דירה בת  2חדרים פלשה לדירה גדולה בת 3
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חדרים בקומה יותר גבוהה ,הוצרכנו להביא משטרה ,אולם המשטרה לא הוצרכה להתערב ,כי
הוצאו אח"כ לבד בטובות.
בענין זה טוענים זוג הזקנים שמקפחים אותם כי אינם משפחת מיכאלשוילי (הזוג הזקנים יש
להם בלוד בשיכון חב"ד כמה משפחות כגון אח בן בת) .הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
שלא יהיה מעניינים אלו כל סכסוכים ומחלוקת.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ב' אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
עתה ,כאשר כבר עברו כמה חדשים מאז באו העולים החדשים ללוד מתחילה להתעורר בעיית
חינוך הילדים .בין קבוצת העולים יש כאלו שהם בוגרי אוניברסיטה וכד' והם תובעים לחנך את
בניהם בדרך זו.
באופן כללי במסגרת חב"ד ,כמעט ואפשר לפתור את הבעיה ,היינו א) בי"ס במתכונת כל
בי"ס רגיל ,יש בלוד .ב) בי"ס יחד עם ישיבה – כפי שאצלנו בלוד .ולעל יסודי יש :א) בתי ספר
מקצועיים ב) ישיבה (מה שחסר הוא מגמה עיונית בבסל"מ ,היינו כעין ישיבה תיכונית).
הבעיה החינוכית מתייחסת לקראת השנה החדשה ל 23-משפחות מתוך  45המשפחות הגרות
בלוד ,ל 23-משפחות אלו יש ילדים או בגיל בי"ס או בגיל בי"ס על יסודי.
אילו היינו עושים משאל בין ההורים איזה חינוך הם רוצים ,יתכן וכ 10-משפחות מבין  24היו
מסכימים שילדיהם יתחנכו כפי שאנ"ש מחנכים את ילדיהם ,היינו בישיבה קטנה ואח"כ הישיבה
בכפר חב"ד וכו'.
אולם ,חושבים אנו שלא כדאי לשאול לחוות דעתם בענין זה ,אבל באו  2מההורים אחד תבע
שילדו יתחנך במתכונת בי"ס רגיל ,והשני תבע גימנזיה (בנו הוא בן  .)15לשני אלו יכולים היינו
לפתור את הבעיה ,לשלוח את הילד לביה"ס שלנו שבכאן (ולא במסגרת הישיבה) ,והשני ,אם יהי'
לנו מסלול עיוני בבסל"מ אזי טוב ,ואם לא ,אזי אולי איזה ישיבה תיכונית (מקצוע אינו רוצה
ללמוד וגם לא בישיבה).
ממילא מתעוררת הבעיה א) אם אחד ילך לביה"ס – ולא במסגרת הישיבה – בוודאי זה ימשוך
אחרים ,וממילא האם להרשות זאת כי גם ביה"ס הוא במסגרת חב"ד ומי שרוצה יילך לביה"ס .ב)
אם לפתוח מגמה עיונית בבסל"מ בכדי שיהי' לנו להציע חינוך במסגרת חב"ד לכל אחד ,או אם
להנחותם לישיבה תיכונית אחרית ,לאלו שמעונינים.
הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א לענין זה.
הענין הנ"ל מתייחס בינתיים רק ללוד ,ורק לבנים כי לבנות התעניינותם אינה כ"כ חזקה כמו
לבנים ,וכן לבנות החינוך שלנו הוא כרגיל בכל הארץ.
[אפרים וולף]
•
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מענה הרבי על מכתב זה:
פשוט שאין מקום למשאל מה צריך להיות חינוך חב"די וזהו קבוע מאז ע"י נשיאינו.
מאז נודע שאין לחב"ד באה"ק ת"ו שייכות לישיבה תיכונית (אפילו באם יכנו זאת בשם
אחר  -כיון שהחששות אינן מתמעטות עי"ז).
כנראה ממכתבים המתקבלים אין איש מתעניין כלל וכלל בהשפעה רוחנית על
המתיישבים בשיכון חב"ד בלוד  -ואיך לדעת אנ"ש ישמר צביון חב"ד בו?!
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ד אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אי"ה בשבוע הבא מתחילים לבנות את ה 8-הכתות הנוספות בביה"ס חב"ד השני בלוד ,לאחר
שהשבוע הגיע עירית לוד עם ר' יעקב גרוסמן להסכם על הבניה (ר"י גרוסמן הוא קבלן הבניה
שזכה במכרז).
עם התקבל מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד ההשפעה הרוחנית על המתיישבים בשיכון חב"ד
בלוד ,כינסנו אסיפה של נכבדי התושבים בלוד ,ומקוים אי"ה לעבד תכנית לפעולה בע"ה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ז אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך למענה כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד ההשפעה הרוחנית על המתיישבים בשכון חב"ד
בלוד ,קוימה אסיפת אנ"ש במוצש"ק פר' אמור בלוד ,והוחלט שכל אחד מאנ"ש מקבל על עצמו
"אימוץ" משפחה מהמתיישבים החדשים ויבקרו פעמיים בשבוע ויראה איך לטפל בהם ,דהיינו
ללמוד הלכה ,או משנה או עין יעקב וכד' וכן לשוחח ולהשתדל לקרבם.
הוכנה כבר רשימת המתיישבים שחולקו בין אנ"ש ,והננו תקוה שבע"ה בימים הקרובים
יתחילו בפעולות.
למחר יתקיים אי"ה התוועדות ל"ג בעומר שיתחיל אי"ה לאחר תפלת מנחה עם המתיישבים
החדשים .כמו"כ יזמו נשי חב"ד בלוד כתה ללימוד עברית לעולות החדשות.
לבקשתנו קיבלה הסוכנות היהודית את הגב' צבי' גרוסמן כמדריכה בחצי משרה לעולים
החדשים ,שתפקידה יהי' לעבור בבתיהם של המתיישבים ולדאוג בעניינים הרפואיים וכד' ,בודאי
יוכלו לנצלה אי"ה להשפעה רוחנית.
ר' נטע ברקן שכר דירה בשכר חודשי (הסוכנות משתתפת במחצית השכ"ד) בשכון חב"ד בלוד
(תקוותו לקבל דירה בבלוק ד' בשכון חב"ד).
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה ,כ"ז מנ"א תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בענין התלמידים מעולי גרוזיה שרוצים לעבור ללמוד במקומות אחרים ,ביררנו הדבר ששנים
מהילדים עם הורי אחד מהם ביקרו בעירית לוד ואמרו שאינם מעונינים ללמוד בישיבה ורוצים
בית ספר .דיברנו עם מבקרים אלו ומקוים אנו שהענין סודר ,והבטחנו להם שהילדים לא ילמדו
פחות מאשר בכל בי"ס אחר אלא גם ילמדו יותר לימודי קודש .הר"מ קפלן סובר כי מכיון שיש
מהגרוזינים המתפללים בבתי הכנסת של עולי מרוקו בלוד ממילא משפיע הדבר עליהם בעניני
ביה"ס ,וכפי ששמע מתנהל תעמולה בין מתפללים אלו שישלחו ילדיהם ללמוד בחינוך העצמאי
בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ז' חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב התוועדו הר"ש ברעזין ,הר"נ בערקמן ,הר"ש גלפרין והר"פ ברעזין עם העולים
החדשים מגרוזיה הגרים בשכון חב"ד בלוד ,ומסרו להם ד"ש וההתרשמויות מההתועדויות
ומשהותם אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בחודש תשרי.
השבוע מסרנו לידי העולים מגרוזיה שבשכון חב"ד בלוד את  2החדרים ששמשו עבורנו עד
עתה כמשרדי הישיבה .הם כבר התפללו השבוע שם ,והם מקוים לשפץ ולהרחיב את המקום
ולסדרו כבית כנסת קבוע.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ב טבת תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
במפעל "צנורות" נסתיים יציקת צינור הנפט אילת אשדוד וממילא פוטרו הרבה עובדים,
ביניהם כ 15-מהעולים מגרוזיה המתגוררים בשכון חב"ד ,ומתקשים בהשגת עבודה מתאימה
עבורם ,הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אחד מעולי גרוזיה שבלוד ,העביר ילדיו לביה"ס הממלכתי בלוד .כמה מאנ"ש דיברו אתו
אולם בינתיים ללא תועלת .ר' יצחק מיכאלשוילי ור' שמואל מיכאלשוילי (החכמים שלהם)
אומרים שעניין זה לא פשוט ,כי זו החלטה של כמה משפחות להתנתק מהשפעה ,וזה יתדרדר גם
לענייני צניעות והליכות הבית ,לכן הם הציעו שיכנסו כמה מאנ"ש לבית הכנסת שלהם ולנאום
ולהכריז כעין "מי לה' אלי" .אנ"ש לא קבלו הצעה זו ומנסים עוד לדבר.
הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לכל העניינים הגרוזיניים ולעניין הנ"ל להצלחה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ג אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...אתמול בערב הגיעו  4משפחות מגרוזיה 2 .משפחות (זוג צעיר וזוג זקנים) נסעו לנחלת הר
חב"ד (זוג הצעירים עדיין לא הסכים לחתום על קבלת הדירה) ,ו 2 -משפחות (כל משפחה של 4
נפשות) נסעו ללוד אצל קרוביהם (יש להם בשיכון חב"ד בלוד הורים ואחים).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט"ו תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' משה מיכאלשוילי הודיע לנו ,כי שמע שיש עוד איזה משפחות מעולי גרוזיה שבנחלת
הר חב"ד שרוצים לנסוע למשרד הקליטה בירושלים ולבקש העברתם לשיכונים שבעיר לוד
( 5משפחות כבר קבלו אישורים לכך בזמנו) .כמו"כ מוסר כי הגרוזינים מתלוננים אשר נשיהם
העובדות במתפרה מגיעות למשכורת עד  140ל"י ,בזמן אשר נשים בעבודה בכל מקום בארץ
מקבלות מחיר הסתדרותי מינימאלי של כ 12 -ל"י ליום.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לדברי הרבא"ג אם יש מקום לטפל שגרוזינים מלוד יעברו לנחלת הר חב"ד ,ננסה
לראות אם יש אפשרות לדבר זה ,אולם כנראה שבהכרח שזה יהי' מלווה בהצעה של עבודה ושכר
חודשי .נראה בע"ה מה להציע ומה תהיה ההיענות לכך.
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה .ו' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
נפגשנו עם מר איצקוביץ ושוחחנו אתו בקשר לגרוזינים שעברו מנחלת הר חב"ד ללוד ,והוא
אמר כי כלל לא יגיש להם עזרה כפי שהגיש העזרה לגרוזינים שבשיכון חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ה כסלו ,נר א' חנוכה תשל"א
לר' אפרים שי'
שלום רב!
בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול:
בקשר לגרוזינים ,האי שביעות רצון של הגרוזינים בלוד העיר הולידה אצל הגרוזינים שנשארו
בנחלת הר חב"ד ,ההחלטה שלא להתפתות ולעבור ללוד העיר ,אולם מאידך החריפה את הבעיה
של לעמוד על כך דווקא לעבור לשיכון חב"ד בלוד ,וכפי שסיפרתי הם היו כולם (כולם ממש)
במשרד הקליטה  . .ומנעו מאלי אמיר לצאת מחדרו עד שיבוא אליהם שר הקליטה .ואמנם נתן
פלד הופיע בפניהם ואמר להם כי מוכן לתת להם דירות בלוד העיר אולם בשיכון חב"ד הרי
הבעה"ב הנו הרב גורודצקי ולא משרד הקליטה.
לפי המשתמע מדבריהם הסכימו לעזוב את המקום לאחר שהבטיח להם לחשוב שוב בבעיה
שלהם .בכל אופן הם מאיימים לקיים הפגנה ביום ב' ליד משרד ראש הממשלה .ביממה האחרונה
אני מאד מודאג מענינים אלו וחושש מהתפתחויות .נא לבקש ברכה מיוחדת למצב זה.
בידידות
יוסף בלוי
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לקבוצה של כ 70 -משפחות גרוזינים שגרים בעיר לוד ,ר' יוסף בלוי קיים איתם
אסיפה בקשר לבית הכנסת .העיריה הקציבה עבורם שטח קרקע לבניית בית הכנסת ,ועתה עלינו
לטפל בביכנ"ס ארעי וכן להשתדל לבניה מהירה של המקווה שם ולטפל בעניין גן ילדים וכו'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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...לאחרונה קלטנו ילדים גרוזינים חדשים מרמלה ולוד ,ובכדי לקלטם הוצרכנו להעביר
תלמידים גרוזינים שנמצאים כבר שנתיים לישיבה בראשל"צ.
כן סידרנו עם הגרוזינים הגרים בלוד שיקיימו תפילותיהם בשבתות בחדר האוכל של ביה"ס
שלנו שבלוד ,וכן אנו מעמידים להם מדריך לשעות אחה"צ עבור הילדים .כן סיכמנו כי הילדים
הגרוזינים בגיל ביה"ס הנמצאים ברמלה נעמיד תחבורה עבורם לקחתם כל יום לביה"ס שלנו
שבשכונת הרכבת בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' אייר תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' יוסף בלוי העלה סברא שחכם יעקב וחכם רפאל יכתבו מכתב לשר העבודה ושר הקליטה
וכו' על שמפנים כוחות צעירים לעבוד בשדה התעופה  -עבודה המרגילה לעצלות וטפילות
וכו'  -במקום להפנותם לעבודה יצרנית ,כך שרבים שעבדו כבר שנים בעבודה במפעלים ,עוזבים
ועוברים לשדה התעופה ע"מ לקבל משכורת יפה (המלווה במתנות יד) ללא מאמץ .ואף אקדמאים
מעדיפים עבודה זו על פני עבודה מכובדת שמאמץ בצדה.
והכוונה שלא יניחום לעבוד בשדה התעופה ולא יעבדו בשבת קודש ,שכיום אף אלו שנחשבו
לטובים ומעולים שבהם ,גם הם עוברים לעבוד בש"ק.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ז אייר תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ר"י ירוסלבסקי הי' כאן בשבת לדבר באוזני הגרוזינים ובעיקר בענין העבודה ביום הש"ק.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו אייר תשל"ב
ידידנו הנעלה עוסק בצ"צ רב פעלים
הרה"ח וכו' רחמ"א שי' חדקוב
שלום וברכה!
בשיחת הטלפון דאמש  . .ע"ד אי התלהבותו של מר איצקוביץ לקבל גרוזינים ,יש לפעול
אצלו רצון לזה ,ובאותיות המתאימות יוכלו להצליח בזה ,וזה מקום להתגדר בו.
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה .ג' סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
חכם יעקב וחכם רפאל קבעו פגישה עם שר הקליטה מר פלד ליום א' הבא ,ויעלו בפניו
הטענות על שלוקחים אנשים צעירים המסוגלים לעבודה יצרנית ומעמידים אותם לעבודה
נצלנית בשדה התעופה ועיניהם אל הבטלה ואל מתנות היד (מטרתם למנוע עבודה של גרוזינים
בשדה התעופה בכדי שלא יעבדו בש"ק).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט"ו תמוז תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום הייתי בעירית לוד בענין המבנים הטרומיים לביה"ס ,העמדתם ומיקומם בצורה שלא
תתנגש עם התכניות של בנין מטבח הישיבה.
כמו"כ דובר על בית-הכנסת הגרוזינים שנראה מקום חדש למיקומו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ' סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ביקר חכם יעקב את התלמידים הגרוזינים בלוד ,בתור התחלה לקביעות אי"ה ללמוד
אתם בכל יום חמישי ,הוא הי' שבע רצון מהתקדמותם.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט"ו אלול תשל"ב
ידידנו הנכבד והנעלה עוסק בצ"צ רב פעלים
הרה"ח כו' רחמ"א שי' חדקוב
שלום וברכה!
בטלפון י"ג אלול...
שאלו ליחסו של מר איצקוביץ לגרוזינים (מתייחס בחיוב לענין בנין בית-הכנסת לגרוזינים,
וקבע סידור פגישה אצל מר  . .ממשרד השיכון (שהתאונן שאינו יודע אם ישב עוד בשנה הבאה
על כסאו)).
הורו לעשות פרסום מפעולות אלו ,בפרט עם הגרוזינים.
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• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

בכבוד רב ובברכה
אפרים וולף

[ח"י אלול ,ה'תשל"ב]
לכל המשתתפים בחגיגת הנחת אבן הפנה לבית הכנסת לעולי גרוזיה בלוד שליט"א
תהא ההנחה בשעה טובה ומוצלחת בזירוז הבני' וגמרה בקרוב.
ומגלגלין זכות ליום זכאי -
יום הולדת שני המאורות הגדולים ,אדמו"ר הבעש"ט שלימד והורה
צהר תעשה לתיבה בא אל התיבה,
שעל האדם להאיר תיבות התפלה והתורה ולהיכנס כולו בהן,
והולדת אדמו"ר הזקן בעל סידור התפלה והשו"ע.
ויהי רצון שיהי' בית הכנסת בית גדול שמגדלין בו תפלה ותורה
ומתוך התלהבות וחיות ורצון תקיף במרחב דארץ הקודש ומכש"כ מהתנהגותם בזה
בהיותם במיצר.
בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה
[חי"ק]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח"י אלול תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום תתקיים אי"ה הנחת אבן הפנה לבית-הכנסת הגרוזינים בלוד .המועצה הדתית בלוד
רגזה מאד .כנראה שהתרגזו כי לא השארנו להם מקום שיופיעו כמארגני בניית בית הכנסת.
בתחילה רצו למנוע השתתפות רבני לוד ,אבל אח"כ כנראה שהתחרטו מזה ,הם טענו כי הרב
מרקוס מנהל המחלקה לבתי כנסת במשרד הדתות מרוגז ששם מחלקתו לא מופיע ,התקשרנו עם
הרב מרקוס והזמנו אותו.
הדפסנו מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן בתרגום לגרוזינית ,וכן נחלק שיחת כ"ק אד"ש בקשר
לערי מקלט מתורגם לגרוזינית.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט אלול תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
[ח"י אלול ,ה'תשל"ב] :אגרת י'תעו.
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אתמול התקיימה חגיגת הנחת אבן הפנה בלוד לבית-הכנסת לעולי גרוזיה .הקראנו מברק
כ"ק אדמו"ר שליט"א וחילקנו בין הנוכחים תרגום המברק בגרוזינית ,וכן תירגם המברק בעת
החגיגה ר"ש מיכאלשוילי.
נאמו הרב קוטנר והרב חדד רבני לוד ,מר איצקוביץ ,הרב מרקוס ממשרד הדתות ,ר' יעקב
דבראשוילי ור' רפאל אלשוילי .ר' רפאל אלשוילי דיבר בענין "מיהו יהודי".
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח אלול תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...החכמים הגרוזינים נסעו על חשבוננו לכ"ק אדמו"ר שליט"א .עם חכם רפאל נוסע בנו אהרן
בן  16בערך ,כשרוני ביותר (במשך חצי שנה למד בישיבה החל מא"ב והגיע עתה ללימוד גמ'
וראשונים).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב מרחשון תשל"ג
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום רב וברכה!
השיחה הטלפונית מיום ד':
החכמים הגרוזינים יוצאים ביום ה' בשעה  1וכנראה בטיסה  .24להכין קבלת פנים עם כל
הקנאק.
צריכים לעשות גמ"ח באה"ק כשיבואו ,למסור שיש לנו הוראה מכ"ק אד"ש על כך ,ושכ"ק
אד"ש נתן  5000ל"י ,ולברר על איזה שם לכתוב ,ממילא יספרו מענין היחידות שלהם.
ובענין הגמ"ח צ"ל רשמי כי זה נוגע גם לארה"ב ושזה יהי' ע"י הבי"ד של ה 3-ושהם יהיו
הבע"ב ,ועד לסידור הרשמי שיהי' בחשבון מיוחד וברשותם .מכיון שיש מקום לחשוש שלא
יתערבו אחרים (או מזרחי) וכד' אם יציעו שנעזור להם ,לא לסרב לבקשה .עד לסידור הרשמיות
החשבון המיוחד יהי' על שמנו בכדי שלא יכנס למקומות בלתי רצויים.
השיחה הטלפונית מיום ה':
בשעה  1נסעו החכמים ,היו ביחידות זמן ממושך והיו שבעי רצון ,למסור לי .בלוי .כ"ק אד"ש
הוסיף ענינים על אלו שהיו ,שי"ב ישאל מהם ע"ד יחידות מאתמול ומה כתבתם להם .אגב ,על
היחידות הקודמות ג"כ נרשם הגהות כ"ק אד"ש.
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מהענינים שדברו אתם ,כולל אברכים של גרוזינים ,כ"ק אד"ש הבטיח שנסייע אם לא יקבלו
מהמוסדות ,ועלינו לסייע ,והמקום שיהי' בלוד או בנחלת הר חב"ד .פעולתנו בלי בליטות עכ"פ
שיידעו ועיקר העיקרים שיהי' בידינו ,ולעשות בנידון בזריזות ,ואפשר לעשות פרופגנדה ולפיכך
האברכים לא יילכו בטל ,ואחרים לא יזדרזו לעשות .כן ,רשות ע"ד תקציב ל 10-בטלנים ,בכל
אופן לסייע בכל ענין של פועל ועל ידם וזה יוסיף להשפעה.
ההלואה של ה ,24-וכן הכרטיסים ,וכן ה 5-לגמ"ח לעשות בזריזות.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ח מרחשון תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
שלשום קיימנו אסיפה עם חכם יעקב וחכם רפאל ,הם מסרו מהיחידות שלהם והראו גם את
התמצית מהיחידות הראשונה וגם מהיחידות האחרונה ,וסיכמנו כדלהלן:
לפי בקשתם יהיו בועד הנהלת הגמ"ח ששמו יהי' "גמ"ח מרכזי לעולי גרוזיה" 4 ,חברים
(לדעתם יש לצרף את חכם עמנואל ,ולטענת חכם יעקב ,עמנואל אינו מבצע שום דבר ללא
התייעצות אתו ובהחלט אפשר לסמוך עליו גם כן) .הם בקשו שאנו נפקח על הגמ"ח ונעזור בכל
הענינים ,אנו נטפל בצדדים הארגוניים של הגמ"ח ,וכן אחד מתושבי שכון חב"ד בלוד מעולי
גרוזיה ,יהי' מנהל הפנקסים בהתנדבות.
בקשר לכולל אברכי עולי גרוזיה ,סוכם כי הם ירכזו רשימה של  10-15אברכים אשר לפי
דעתם מתאימים להיות בעלי השפעה ,ואח"כ הם יזמינו אחד אחד מהנ"ל ויתדברו באופן פרטי,
ואח"כ הם יודיעו לנו שיש להם קבוצה של אברכים ,אזי נסדיר מקום בנחלת הר חב"ד או בלוד
ללימודים ולאוכל ולינה ,וכן לאחר שיבואו לסיכום עם האברכים יתיישבו חברי הבי"ד ויקבעו
סדר לימוד לכולל (הם מצפים שר"י קולאשער יחזור בעוד כשבועיים).
בקשר לכולל זקנים ,סוכם שבינתיים יקימו כולל רק במקומות שיש בהם רבים מעולי גרוזיה,
והם בלוד ובאשקלון.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א כסלו תשל"ג
לכבוד הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
ידידנו הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
השיחה הטלפונית מאתמול:
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בענין הכולל אברכים של עולי גרוזיה ,השם צריך להיות שם פארווע סתם גרוזיני ,ותנאי
נוסף שצריך ללמוד חסידות ,וכל אחד יכול לעזור בזה ,ויהי' נח"ר אם יהי' באופן שלא פארכאפט
ע"י חב"ד.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' טבת תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הישיבה של הזקנים הגרוזינים בלוד (שפתחנו בחודש העבר ,מתאים ליחידות של חכמי
גרוזיה) יש בה כ 15-זקנים ,והענין מתנהל באופן יפה ומסודר .חכם יצחק מיכאלשוילי (אביו
של ר' שמואל ומתלמידי הר"ש לויטין וחבירו של חכם יעקב) מלמד תניא ,וכן לומדים עין יעקב
ותהלים משך  3שעות ביום) .באותו מקום יש גם ישיבת ערב לתלמידים הצעירים הגרוזיניים
הלומדים בבית ספרנו ,וחכם גרוזיני מלמדם נוסח תפלה של יהודי גרוזיה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט שבט תשל"ג
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
...בקשר לכולל לעולי גרוזיה ,היות וזה עולה לערך  11אלף ל"י לחודש (בינתיים) אם כי שיד
לאחים הסכימה להשתתף במחצית התקציב ,בינתיים לא קבלנו מהם.
בחודש תשרי שאל ר"י בלוי ביחידות חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר ליזום פגישה בין
חכמי גרוזיה לד"ר בורג ולבקש ממנו תקציב עבור הכולל ,ואזי הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לענות כי לא כדאי לפני הבחירות הפנימיות במפד"ל לפעול בזה .לכן ,עתה ,הננו בשאלה בענין
זה אם יש מקום שהחכמים הראשיים מעולי גרוזיה יפנו לפגישה עם בורג ולבקש ממנו תקציב
להחזקת הכולל שנפתח על ידם.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' ניסן תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ביקר אצלנו מר ספיאשוילי (שביקר לאחרונה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א) יחד עם בנו ,עם
משפחה זו אנו עומדים בקשרים קרובים מאז עלותם ארצה ובאים להתייעץ מדי פעם בפעם.
מר ספיאשוילי סיפר לנו כי בהיותו ביחידות הסכים כ"ק אדמו"ר שליט"א להצעה שיפתח
חנות בת"א ליצוא ויבוא ,ואמנם בני משפחתו שכרו חנות ברח' בן יהודה בת"א לדברים עתיקים.
כמו"כ רוצה לפתוח אולם לחתונות בלוד (לדבריו הציע לפתוח מסעדה וכ"ק אד"ש פיתח זאת
לאולם לחתונות ובריכוזים של עולי גרוזיה) .לענין אולם החתונות ביקש עזרתנו לאתר מקום.
הצענו לו איזה הצעות ואי"ה נבוא בדברים עם הגורמים המתאימים בקשר להצעות אלו.
[אפרים וולף]
• • •
אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה
ב"ה .כ"ה סיון תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בענין אולם החתונות של ספיאשבילי שרוצה לבנות בלוד ,העירי' לא מוכנה לאשר להם
המגרש ,רק שזה יהי' ע"ש חב"ד .לפי"ד לא כדאי לנצל את שם חב"ד בכדי לעשות אח"כ עסקים
עבור סתם אנשים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו תמוז תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום דיברנו עם המלמדים של התלמידים הגרוזינים ר"מ שי' מושקוביץ ,ר"מ שי' חדד ,מנחם
שי' שמח ועוד שכיון שלאחר ט' באב לא יהיו לימודים בישיבה כ 20-ימים ,שבתקופה זו יקיימו
קייטנה לתלמידים הגרוזינים כדי שלא יהיו בביתם ,וכן לקיים קייטנה לילדים מרמלה ולוד .יכול
להיות שננצל לזה גם את ר"ח שי' בליניצקי וזלמן שי' גולדשטיין.
ברמלה הסתובבו כמה נשים בלבוש לא צנוע בין המשפחות הגרוזיניות ואמרו שהם מכפר
חב"ד ודברו אודות משיח וכו' ,והשאירו גם חומר קריאה בבתים ,לבסוף נתברר שהם שליחי
המסיון .הם אמרו שבשבוע הבא יבואו עוה"פ כיון שנראה להם שהצליחו .אנו מקוים לארגן מעקב
אחריהם ואולי גם  . .וכו' ,וכן לארגן מכתב מטעם החכמים הגרוזינים לכל עדות גרוזי' שיזהרו
מהם.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' מנ"א תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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...ר"י בלוי הי' אתמול עם חכמי גרוזיה בלוד בקשר לבית הכנסת בשכונת החשמונאים בלוד,
מר איצקוביץ הורה למהנדס העיר לאתר שטח לביהכנ"ס.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד מנ"א תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...דברתי עם מר איצקוביץ שיאשר פתיחת תחנת מוניות לגרוזינים ,אבל כפי הנראה הדבר
עדיין לא מוכן לביצוע.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' אלול תשל"ג
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
הנני לאשר בזה קבלת הטלפון מאתמול כדלהלן:
...בענין ההבטחה שהבטיחו לשבתי טטרשבילי להקים חברת תהלים ברמלה עדיין הם לא
קבלו ,ר"י לוי אמר שעדיין לא קבלו הוראה לאשר ,באה עכשיו ההוראה לעזור ב 50%-למשך
שנה אחת.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו טבת תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
השבוע היו אנשי הרבי מסקולען אצלנו ע"ד הגרוזינים ,ופעם שניה נפגשנו אתמול בערב
בהשתתפותם ובהשתתפות חכמי גרוזיה ואני ור"י בלוי .סיכמנו כי ביום א' יקיים הרבי מסקולען
כנס התעוררות בריכוז הגרוזינים בלוד ,ובשבת יכריזו החכמים עד"ז ,ולאחר הכנס ישוחחו עם
אלה שעובדים בשדה התעופה .חכם רפאל הדריך את אנשיו איך כדאי לשוחח ומה לדבר ,והלכו
שבעי רצון.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א כסלו תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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בפגישה שהיתה בהשתתפות מר איצקוביץ אצל הרב מרכוס ממשרד הדתות ,הודיע הרב
מרכוס שעבור בית הכנסת הגרוזינים בשיכון חב"ד בלוד יתן הקצבה בסך  100אלף ל"י ,ועבור
בית הכנסת הגרוזיני השני המוקם בעיר לוד יקציב סך  400אלף ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ה' טבת תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
התקשרתי אל הרב מרכוס ממשרד הדתות והוא אמר לי שההבטחה לסך  100אלף ל"י שהבטיח
עבור בית הכנסת של הגרוזינים בשכון חב"ד בלוד היא בטוחה ,וכמו כן ה 100 -אלף שהבטיח
לבית הכנסת בנחה"ח ,וכן הסך  400אלף ל"י עבור בית הכנסת ברמת אשכול בלוד .בענין
בית הכנסת הבוכרים בנחה"ח יוכל לתת להם בטונדה או הסכום השווה לזה וכבר מסר זה גם
לנחה"ח.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט"ז שבט תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול הייתי עם מר איצקוביץ במשרד הפנים בירושלים ואני מקוה שבעז"ה ישחררו בימים
הקרובים את ההקצבות בסך  100אלף ל"י לבית הכנסת הגרוזינים והסך  150אלף עבור המקוה
בשיכון חב"ד לוד.
[אפרים וולף]
• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ב' מנחם אב ,ה'תשל"ה
ברוקלין ,נ.י.
לכל המשתתפים בחגיגת חנוכת בית הכנסת לעולי גרוזי',
בשכון חב"ד בלוד באה"ק תובב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בנועם ובשמחה גדולה קבלתי הידיעה ע"ד החגיגה ,שנוסף על עצם הענין שנתוסף עוד
בית כנסת  -ובודאי יהיו בו שעורי תורה ויהי' גם בית מדרש ,הרי נקודה מיוחדת בזה
ב"ה ,ב' מנחם אב ,ה'תשל"ה :אגרת יא'תקפד.
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שהוא בארצנו הקדושה ,ארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.
ועוד זאת שהוא קשור ביהודים שעמדו בנסיונות גדולים וקשים משך זמן רב ,יובל שנים
ויותר ,עד שכמופת היו לרבים.
ויהי רצון שיקובלו התפילות שיתפללו בבית הכנסת למילוי משאלות לבבם לטובה של
כאו"א מהמתפללים ,וגם התורה שילמדו שם בקביעות ובאופן המתאים לדרישת התורה,
על פי מאמר חכמינו ז"ל גדול לימוד שמביא לידי מעשה ,חיי יום-יום על פי התורה
והמצוה ,ובבית כל אחד מהמתפללים והלומדים בבית כנסת זה.
ומגלגלים זכות ליום זכאי ,כ' מנ"א ,יום הסתלקות אאמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,
אשר מסר נפשו על הפצת התורה והחסידות במדינתו ,מדינתנו מלפנים ,ואשר עבודתו
ומסירת נפשו עשו פירות ופירי פירות באופן חייהם של כמה וכמה שהשפיע עליהם
והשפעתו ניכרת עד היום הזה.
ויהי נועם ה' עליהם ומעשה ידיהם לראות ברכה והצלחה בכל עניני בית הכנסת ובית
המדרש האמור ובו ועל ידו להפיץ היהדות האמיתית ,תורה ומצותי' בכל הסביבה ,וגם זה
יקרב קיום היעוד דבנין בית המקדש על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.
בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות
[חי"ק]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ב' מנ"א ,ה'תשל"ה
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים
מוה"ר אפרים שי'
שלום וברכה!
מצו"ב מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לחגיגת חנוכת בית הכנסת לעולי גרוזי' בשכון חב"ד
בלוד ,ונשלח על ידו בכדי שיוכל לנצל ההזדמנות ולהוסיף ביאור כפי הצורך.
ובודאי יודיע מהמשך הענין ,ות"ח מראש.
בכבוד ובברכה
ניסן מינדל ,מזכיר
ההודעה עדהנ"ל חתומה ע"י ר' יצחק שי' מיכאלשוילי.
•
ב"ה .כ"ד תמוז תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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בעז"ה הצלחנו לבנות בית הכנסת לעולי גרוזיה בשיכון חב"ד לוד ,אשר בימים אלו מושלמת
בנייתו ,ובעז"ה תתקיים חנוכת הבית ביום כ' באב תשל"ה.
והרינו לבקש את ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיהי רצון שבית כנסת זה יהיה למקום כינוס
במיוחד לצעירים לחינוך בדרך התורה והמצוות ,ומקום זה ישכין שלום ואהבה בין כל המתפללים
לנח"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א בביאת גואל צדק בקרוב ממש.
[יצחק מיכאלשוילי]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א מנ"א תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בחנוכת בית הכנסת של עולי גרוזיה אתמול בשכון חב"ד בלוד השתתפו תושבי השכון ,מר
איצקוביץ לא השתתף כי אינו בקו הבריאות ,מר ערליך ממשרד השכון נמצא בחו"ל .השתתפו גם
הרב מרכוס ממשרד הדתות ומר בן ישי מהמועצה הדתית ור' יהודה שי' קולאשער.
אני קראתי את מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לחנוכת בית הכנסת ,הסברתי את הנקודות שבו
כפי הבנתי ,גם השאר דברו בנקודת המכתב שתבע כ"ק אדמו"ר שליט"א שבית הכנסת ישמש
בנוסף למקום תפלה גם לבית המדרש ומקום לימוד .את מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א הנ"ל שכפלו
וחילקו בין המשתתפים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח"י אלול תשל"ה
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
אחדשה"ט ,הריני לאשר קבלת הטלפון משבוע שעבר כדלהלן:
...הי' אצל כ"ק אד"ש גרוזיני מרמלה ,ומסתבר שאין אצלם חכם ,החכם אצלם מאד חשוב ,יש
לפעול שיהי' אצלם חכם לעדה ושייעשה בלי מחלוקת .לפנות עד"ז לבי"ד של הגרוזינים ואולי
שיפנה לר"י קולאשער ,לעשות מה שצריך ושיהיו שבעי רצון ,ויעשו זאת באופן קל ולעשות הכל
במהירות ,חודש אלול זמן המוכשר לזה.
בכבוד ובברכת כוח"ט ,לשנה טובה ומתוקה
אפרים וולף
• • •
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רבה הספרדי של העיר הרב חיים חדד נושא דברים בכנס

משמאל לימין :הרב אפרים וולף ,הרב אברהם קוטנר רבה האשכנזי של לוד ,חכם יעקב דובראשווילי,
חכם רפאל אלאשוילי ,חכם שמואל מיכאלשוילי ,הרב חיים חדד רבה של לוד ,וחכם משה לויאשוילי
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מוסדות החינוך

תשי"ג
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ד' ניסן תשכ"א
כבוד ידידנו עוז הנכבד והכי נעלה
הרה"ג הרה"ח וכו' וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
ימי הרישום לבתי הספר בארץ הולכים ומתקרבים (יתקיימו מיד אחרי הפסח) ,ומכיוון ששוב
גם מתקרבים ימי בחירות בארץ – נתעוררה אצלנו הצעה ,אולי כדאי לבוא כעת בדברים עם חוגי
החינוך העצמאי (וכגון הרב ש .שי' שצדרוביצקי) בקשר לבית הספר שלהם בשיכונים בלוד.
עצם הדבר שתמיד צריכים להיות אתם בקשרי מלחמה וביותר בזמני הרישום ,וזה במקום קטן
כזה כשיכוני לוד – זה לא בריא ביותר.
ישנן כמה נקודות מקילות שכיום אולי יסכימו לבוא איתנו לידי הסדר:
א) הנחתנו היא שבזמנו היה המעורר של כל הענין של המחלוקת והוא היה הרוח החי' בכל
הענין הי' זה  . .שסוף הדבר הוכיח שהי' קשור בזה ענין פרנסה גשמית שלו ,שמונה לתפקיד
כללי בחינוך העצמאי .והנה עתה הוא עזב את תפקידו בחינוך העצמאי ואולי הוא כיום לא כל
כך להוט במחלוקת זו.
ב) מתקרבים ימי בחירות ,ותמיד בימי בחירות יכולים לפעול יותר מאשר בסתם ימים ,ומה
גם שנוכחנו לראות בבחירות הקודמות הבטיחו להם שבלוד יעבדו נגדם ובסופו של דבר אין להם
נציגות בעירית לוד ,ועתה כשיאמרו להם שבבחירות נעמוד לצידם ,ובזמן בחירות לעיריית לוד
אנו נופיע בשם אגודת ישראל – אולי זה יביא אותם לוויתור.
ג) לפני זמן מסוים קרא הר"ש שי' שצדרוביצקי נציגים מצעירי חב"ד ושאל למה מתרחקים
מאגו"י ,לא מופיעים אצלם וכדומה – וזה ג"כ אולי מראה על תזוזה מצידם.
ובהסתמך על כך ,חושבים אולי כדאי לעשות גישושים כעת אצל הנ"ל בקשר לבית הספר.
לתאר לו איך שבגלל שתי בתי הספר הקיימים במקום קטן כזה ,לא יכול אף בית ספר להתפתח
כמו שצריך ,בכל אחד משני בתי"ס (שלנו ושלהם) לומדים נערים ונערות בבנין אחד ,וכו' וכו'.
יכול להיות שגם הם יסכימו להתעניין בזה ,אולי ידרשו מאתנו כמה וכמה וויתורים שאין
אנו יכולים לדעת כעת מה הם ,ואולי ידרשו שלמשל שאם אמנם שני בתי הספר יהיו תחת ידינו
ואמנם נחלק שבמקום אחד יהיו רק בנים ובמקום השני רק נערות אלא הויתור יהיה שאחד מבתי
הספר יישאר גם להבא על שם העצמאי אלא בניהול של חב"ד ,וכשם שיש ממלכתי דתי חב"ד כך
יהי' גם עצמאי חב"ד ,או אולי וויתורים אחרים.
בקשתנו שכת"ר יברר ענין זה ויודיע לנו בדואר דחוף (או יותר טוב ע"י אחד החוזרים כהרע"ז
שי' סלונים ,ובכלל רצוי גם להתדבר עם הרע"ז שי' סלונים ועם הרבא"ג שי' ששניהם יודעים
פחות או יותר את העניינים דכאן בקשר לביה"ס) אם בכלל להיכנס בדברים עם הנ"ל ,ובאם כן,
אם לא לוותר על שום דבר ,או כן לוותר אם ידרשו זאת בתוקף ,ואז על מה לוותר.
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ברגשי כבוד ויקר
אפרים וולף

• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ט' ניסן תשכ"א
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מד' ניסן בשאלתו אולי כדאי לעשות גישושים וכו' ,רואה אני את האפשרות
לזה רק באופן אם ידברו (אף כי בנועם אבל) לא בתחנונים כ"א בתוקף .ובעיקר אצל הר' מנחם
שי' פרוש אשר כפי שידוע לי תמיד מדגיש הוא שיעשה כל שביכולתו כו'.
סברה של "עצמאי חב"ד" מופרכת לגמרי ,ולפלא גם הקס"ד.
בברכת חג כשר ושמח וכט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א אדר תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
רצו"ב מכתב שנתקבל זה עתה מר' נטע שי' ברכמן מריגא ,ואנא לעורר רחמים רבים עליו
ועל כל בני ביתו יחיו.
בעניין בנין לבית הספר חב"ד שבשיכון נוה זית בלוד  -אמרו לנו ממשרד החינוך שמר שזר
וכן מר ס .לוריא אינם רוצים לריב בגלל כך עם הפועל המזרחי ומשום כך אינם יכולים להתערב
בזה .מאידך ממשיכים אנו בדרכים אחרות שהבניין יהיה עבור ביה"ס שלנו ונראה מה יצא מזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ז ניסן תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לביה"ס בשיכון נוה זית בלוד ,נפגשנו עם ד"ר גולדשמיט והוא אמר שבעצם היה
מסכים למסור את המבנה לחב"ד ,אבל אינו עושה זאת משום שמחב"ד אין לו שום עזרה להקמת
כתות המשך של בי"ס תיכון ,ומכיוון שבדעתם להקים בי"ס תיכון דתי בלוד הרי שצריכים כמה
בתי ספר יסודיים דתיים שיפנו את בוגריהם לתיכון דתי ואילו חב"ד הרי איננה שולחת את
127

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
בוגריה לתיכון .אמרנו לו שיכול להיות שנקים בי"ס מקצועי בלוד ואמר שאם נבטיח לו זאת הנה
אז אולי יחשוב על כך.
בינתיים פרסמה עירית לוד מודעה על אזורי הרישום בלוד ואת האזור של נוה זית כללה
במקום לבי"ס  -לביה"ס הממלכתי דתי של המזרחי ,זאת אומרת ,שמי שרוצה לרשום את ילדו
לבי"ס הדתי שבבניין החדש עליו לרשום אותו בביה"ס הממלכתי דתי שבלוד העיר .חוששים אנו
שאצלם כבר מוחלט הדבר סופית למסור את המבנה לממלכתי סתם ולא לחב"ד ,אם כי ממשיכים
אנו לפעול שיתנו את המבנה לנו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' אייר תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בקשר לרישום לבית-ספר בלוד הנה אם כי באופן רשמי אין לסדר את הרישום בבית ספרנו
(אשר בשיכון נוה זית) ,אבל למעשה כן מסדרים רישום וייתן ה' שיצליחו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' מנ"א תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לבנין החדש של בית הספר בשיכון נוה זית  -כמעט וברור שהוא יימסר לנו .השאלה
היא אם משרד החינוך יאשר שם את המנהל  . .או שיעמוד על כך להעמיד שם מנהל נפרד ( . .
וכדומה).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' אלול תשכ"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לבית ספר חב"ד לוד ,הנה ר' אברהם שי' הרשקוביץ אושר למנהל הסניף ,דהיינו בבנין
החדש אשר בשיכונים .בבי"ס בשכונת הרכבת הנה לפי המלצת המפקח מר שמשי נקח בתור
מנהל את ר' צבי שי' שירמן מכפר חב"ד שעד עתה שימש כמנהל בי"ס ממלכתי דתי סתם.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .יום ב' ה' כסלו תשכ"ו
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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הננו להודיע שפיזרנו כתה ח' בנות בביה"ס שבשכונת הרכבת בלוד .הסיבה כדלהלן:
עד עתה היו כתות ח' וז' מצורפות ,ולפי החוק יש צורך במינימום של חמש בנות על מנת
להיקרא כתה .ועד עתה הי' למעשה שלוש בנות בכתה ח  . .ועתה יצאה אחת הבנות ונשארו
שתיים וקשה להחזיקם במסגרת של כתה.
ע"כ הודענו למשרד החינוך שביטלנו את הכתה מפאת העתקת מגורים של כמה מהבנות.
משתי הבנות שנשארו עברה אחת לביה"ס הממ"ד בלוד ואחת העברנו לביה"ס שבכפר
חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ח"י כסלו תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שיחי'
שלום וברכה!
מאשרים אנו קבלת מכתבו מיום ב' ,ה' כסלו.
והנה פליאה גדולה אצלינו ומכאיב מאד הדבר מה שביטלו את הכתה בפרט ,ומה שיש אצלם
אפשרות כזאת בכלל ,אשר במקום להגדיל את מספר בתי הספר הכיתות והתלמידות ,הנה לא זו
בלבד שאינם מבשרים אותנו בשורות טובות כאלו אלא לאידך גיסא וכו'.
וביותר בה בעת אשר כידוע מספר התלמידים והתלמידות בכל בתי הספר שבארה"ק ת"ו
בלע"ה הולך וגדול כ"י.
ואולי הגיע העת אשר אנ"ש שיחיו על אתר בכלל ,והעוסקים בחינוך בפרט ,ידונו בכובד ראש
על המצב הזה ,ויחפשו אמצעים להטבתו ,ולא רק כפתגם הרגיל "במידה האפשרית" ,אלא גם
במידה שכפי הנדמה היא עוד יותר מהאפשרות ,והבא לטהר מסייעין אותו.
בתקווה להתבשר טוב ובברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .יום א' נר א' דחנוכה ,תשכ"ו
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה וכו'
הרב ח.מ.א .חדקוב  -המל"ח
שלום ורב ברכה!
נתקבל המכתב מיום ח"י כסלו ,אודות ביטול הכתה ח' בנות בביה"ס שבשכונת הרכבת.
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והנה להסברת המצב ,בשטח של בית הספר אין הרבה תושבים ובשיכונים הקרובים לבית
הספר נמצא ביה"ס של אגודת ישראל ,כך שההורים שבשיכונים הקרובים ביותר לביה"ס שולחים
ילדיהם לשם ,כי זה קרוב יותר ,ועד לבניית שיכונים מסביב ממש לביה"ס ,אין נראה מקום מהיכן
לקבל תלמידים נוספים.
ובנוגע למעשה ,נקיים אי"ה אסיפה של תושבי השכונה ונראה מה שיש לתקן בזה ,ואולי ע"י
עבודה חזקה ברישום.
בכבוד רב
אפרים וולף
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ו' טבת תשכ"ו
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שיחי'
שלום וברכה!
...מה שכותב במכתבו דא' חנוכה בנוגע לביטול הכיתה ח' וכו' ,הנה אמנם התירוץ תירוץ הוא,
אבל מכל התירוצים לא יתווסף בחינוך הכשר אף ילד א' .וק"ל.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ב"ה ,העתק ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מי"א שבט תשכ"ו
במענה להשאלות:
 )5...מיזוג ביה"ס כו'  -ע"פ הנסיון דע"ע הרי תוצאה ודאית מזה  -מיעוט מספר
התלמידים .וה"ז היפך הכוונה.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א אלול תשכ"ו
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הלימודים התחילו ב"ה בביה"ס בשכונת הרכבת בלוד באופן טוב ,ב"ה .המנהל החדש לקח
כנראה את הבי"ס ביד טובה ותקוותינו שבעז"ה יצליח עוד להוספת תלמידים הרבה.
אולם במצב הכספי ,היות ורצוננו היה שהמלמדים בישיבה קטנה בלוד יקבלו את משכורתם
ממשרד החינוך ,ומכיוון שמשרד החינוך קיצץ בשעות ביה"ס ,ע"כ על הישיבה לשלם משכורתם
של המורות בביה"ס.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ה אדר שני תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בקשר לבית הספר שבשכונת הרכבת בלוד ,כפי שנודע צריכה ועדת הויסות להתכנס ביום
ג' ל' אד"ש  11באפריל ולדון בקשר לעתיד ביה"ס שלנו .ביום ב' כ"ט אד"ש יתקיים אי"ה פגישה
עם מר רכבי מפקח המחוז ,בפגישה ישתתף גם הרב דוד שי' חנזין .כמו"כ נפגשנו ר' שלמה שי'
מיידנצ'יק ואני ,עם ראש עירית לוד ומר קירשנר מנהל מחלקת החינוך בעיריה ,והם הבטיחו
שישתדלו למען קיום בית הספר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח ניסן תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לבית הספר בשכונת הרכבת בלוד ,מציע מר אמיר שהיות ומספר התלמידים אצלנו הם
מועטים ,רק בכתות ז' ח' רשומים הרבה תלמידים  -ולפי דברנו עתה שמקוים אנו שלשנה הבאה
יהי' בכתה א' גם מספר ניכר של תלמידים,
לפי זה הוא מציע להעביר את כתות ו' ז' ח' מבי"ס השני שלנו לבי"ס בשכונת הרכבת,
וכתות ב' ג' ד' ה' משכונת הרכבת להעביר לביה"ס השני שלנו .לדבריו הוא מציע זאת מטעמים
חינוכיים ,וייצא שלשנת הלימודים הבא יהי' בשכונת הרכבת הכתות א' ב' ז' ח' ובביה"ס השני
יהי' כל הכתות מלבד ב' ז' ח'.
הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לקבל הצעה זו או לדחותה ולעמוד על כך שישאר
כמו עתה .הצעה זו מבוססת על הסכם שנעשה בזמנו עם מר רכבי והרב דוד שי' חנזין בענין ויסות
פנימי בין  2בתי ספר חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
•
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה :על אנ"ש שהשתתפו בכל המו"מ הנ"ל  -להחליט.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט מנ"א תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הלימודים בביה"ס חב"ד בשכונת הרכבת בלוד התחילו ב"ה ,אולם לא הופיעו כל התלמידים
שנרשמו לכתה א' בטענם שזה רחוק וכו'  . .והננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה
רבה בעניני הכמות והאיכות במוסדות הנ"ל.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ט תשרי תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
קיימתי היום שיחה עם ראש העיר לוד מר צבי איצקוביץ במשרדו ודובר:
בקשר לגן הילדים הוא ביקר בשיכון חב"ד יחד עם מר ארליך ממשרד השיכון ,ולאחר ביקורו
הם הסכימו שהיות ועדיין השיכון אינו מאוכלס די צורכו ואינו מאפשר בניית גן ילדים חדש ע"כ
תתעכב בינתיים הבניה עד לאיכלוס יתר של השיכון ,ומר איצקוביץ אמר שאת הבטחתו הוא
יקיים בע"ה במלואו מיד כשיאופשר הדבר.
בינתיים הוא אומר שהיות וליד שיכון חב"ד (כ 100 -מטר מהשיכון) קיים גן ילדים ממלכתי
הרי לשנת הלימודים החדשה הוא מעביר את הגן לחב"ד ואנו נמנה גננת מחב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א כסלו תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך למכתבנו משבוע העבר בקשר לפגישתנו עם מר צבי איצקוביץ  . .בהמשך לדבריו
– כתבנו במכתב לפני כמה שבועות  -אשר עד להשלמת ובניית גן ילדים בשכון חב"ד הוא
יורה למחלקת החינוך להעביר גן קיים ליד שכון חב"ד מזרם הממלכתי לחב"ד .באתי בדברים
עם מנהל מחלקת החינוך והוא אמר שלקראת שנת הלימודים הבאה אי"ה נקבל את הגן בהתאם
להוראת ראש העיר ,וגם הוא אמר שלדעתו לא תהיינה כל בעיות בקשר לבניית גן בשכון חב"ד
ועם התוספת של משתכנים במספר מספיק יגשו לבניית הגן.
כמו"כ שאלתי את מנהל מחלקת החינוך מר קירשנר אם יש מקום לשנות את מיקום בית
הספר שלנו בשכונת הרכבת למקום קרוב יותר לשיכונים ,לזה הוא אמר שאם נרצה את הדבר הרי
יסכים לזה ,וכן אמר לי מהנדס העיר שיכולים לייעד מקום עבור זה .בקשר לזה שאלתנו בבקשת
חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם יש מקום לפעול בכיוון זה.
[אפרים וולף]
•
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה :להחליט על אתר.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' ניסן תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ביקרנו אצל מר איצקוביץ בקשר לשינוי מיקום ביה"ס בשכונת הרכבת .יצאנו יחד
אתו לסיור בשטח המוצע על ידינו למיקום ביה"ס ,עדיין הוא לא נתן תשובתו לכך.
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כמו"כ דיברנו אתו בקשר לכולל האברכים ,הוא אמר שהוא דיבר עם מר רותם והם הסכימו
להיפגש ולדהתדבר איך לסדר הדבר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י' ניסן תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...נפגשנו עם מר צבי איצקוביץ בדבר שינוי מיקום ביה"ס וענין גן הילדים בשכון שליד
שיכון חב"ד שבזמנו הבטיח להעביר את זה לחב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ב"ה .כ"ד ניסן תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרישום לבתי הספר התחיל ובקשר למצב בשכונת הרכבת בלוד אינו נראה שיהי' טוב יותר
משנים קודמות ,והננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה בעניני הרישום
ובעניין בית הספר בשכונת הרכבת בלוד.
[אפרים וולף]
•
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה :אזכיר עה"צ.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ה ניסן תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בשנה שעברה כתבנו בדבר הצעתנו ושאלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם כדאי לבוא בדברים
עם ראשי אגודת ישראל בדבר ביטול בית הספר שלהם שבלוד .במשך השנה לא עשינו בהנ"ל
כלום כי לפי דעת המבינים בזה ,לא נצליח אצלם.
אולם עתה בהתקרב הבחירות הכלליות באה"ק חושבים אנו אולי כן יפלו דברינו על אוזן
קשבת ,וחושבים אנו אולי כדאי לבוא בדברים עם מר מנחם פרוש ומר שלמה לורנץ שהם ראשי
החינוך העצמאי ולהסבירם ,היות אשר בקיום בית ספרם בלוד אין מטרה של הפצת יהדות וכד'
כי ברור שבע"ה בתי ספרנו לא יתנו פחות יהדות מאשר הם ,אלא ברור שכל כוונתם בקיום בית
הספר שלהם בלוד אינה אלא או רווח כספים שהם מקבלים מהממשלה עבור ילדים ,או לשם
בחירות בכדי שיהי' להם מקום וכו' לצבירת קולות בבחירות.
מכיון שספק לנו אם אמנם הם מרויחים על בית הספר שלהם כי ההוצאות בודאי מרובות ,אבל
בענין הבחירות יכולים אנו להסביר להם ,היות אשר לוד היא בע"ה עיר חב"דית מתפתחת ותוך
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השנים הקרובות יגורו בלוד מאות משפחות מאנ"ש ,וכן תיבנה בע"ה הישיבה קטנה וכן יש לנו 2
בתי ספר וגני ילדים וכו' כך ,שאם נחליט שבידינו לתת להם העבודה והקולות של אנ"ש שבלוד
יהי' להם הרבה יותר מאשר בית ספרם יכול להביא ,וברור שמניעת הקולות וכו' יהי' להם הפסד
יותר ,ולשם ביטול בית ספרם מוכנים אנו להתחייב בפניהם לסדר שבבחירות העבודה והקולות
שלנו יהי' עבורם.
אנו חושבים שאולי יבינו דבר זה שלכאורה הוא הגיוני ויסכימו לפנות את בית ספרם.
הננו לבקש חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אמנם לבוא אליהם לדון בענין בית הספר ולהציע
בפניהם הצעות הנ"ל.
[אפרים וולף]
•
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה:
הרבי הקיף בעיגול את המילים "אנו להתחייב בפניהם לסדר שבבחירות העבודה
והקולות שלנו יהי' עבורם" ,וכתב !? :מפורסם שחב"ד על מפלגתי ולפלא הקס"ד.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח' אלול תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום נפתח רשמית שנת הלימודים בביה"ס ,המצב בביה"ס בשכונת הרכבת הוא שיש עליית
מה במספר התלמידים ,ובמספר הכללי נוספו כ 10 -תלמידים לעומת השנה שעברה ,כמו"כ
נוספה מורה חדשה לביה"ס...
הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה בביה"ס שבשכונת הרכבת
ולהתווספות תלמידים רבים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' אלול תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
המצב בגני הילדים שלנו בלוד הוא:
בגן בשיכון עמידר יש  15ילדים בגן חובה וכ 10 -בגן לא חובה.
בגן שליד שכונת הרכבת יש  12בגן חובה ו 15 -בלא חובה.
ובגן החדש שליד שיכון חב"ד יש  9בגן חובה ו 15 -בלא חובה.
כמו"כ פתחה העירייה בלוד עוד גן דתי (לא חב"ד) ויחד יש עתה בלוד  5גנים דתיים.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,ח' חשון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מר אברהם אמיר ביקר במשרדינו ומסר על ביקורו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ועל היחידות
שלו וההתרשמויות שלו שלדעתו הם חזקות.
בין הדברים שמסר אמר שכמדומה לו שמסר לכ"ק אדמו"ר שליט"א על הכוונה להעביר את
הבי"ס שבשכונת הרכבת בלוד למקום של יותר אוכלוסין ,וכמדומה לו שכ"ק אדמו"ר שליט"א
ענה הרי הגיעו היהודים מגרוזיה ועוד יגיעו ויכנסו לשכון חב"ד בלוד וממילא יתמלא ביה"ס
בילדים.
הוא אומר שכמדומה לו שכך אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א.
לפי הנ"ל איננו יודעים עתה אם להשתדל להעביר את ביה"ס או לא .בינתיים קבלנו דבריו
והפסקנו הפעילות בזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ב כסלו תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
משלחת מטעם החינוך העצמאי ביקרה בשבוע שעבר אצל מר איצקוביץ וביקשה ממנו לפתוח
גן עבור החינוך העצמאי (כנראה שהודאגו שהגן שליד שיכון חב"ד עבר מהממלכתי אלינו – גן
זה סיפק להם את הילדים עד עתה) .לדברי מר איצקוביץ אמר להם שאין לו מה לעזור בזה ובלי
ילדים לא פותחים גן .הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא תהיינה כל מניעות ועיכובים
להתפתחות ביה"ס שלנו שבשכונת הרכבת.
מחר צריכה להיות פגישה בין מר רותם סגן מנכ"ל במשרד הפנים לבין מר גוברניק הממונה
על המחוז ,וידונו אם לאשר הוצאות הבניה עבור עירית לוד לבניית  3כתות נוספות בביה"ס חב"ד
(שבהנהלת הר"א הרשקוביץ) .הר"ש מיידנצ'יק צריך היום להתדבר עם מר גוברניק בקשר לזה.
אתמול ביקרתי יחד עם מר איצקוביץ אצל מר רותם בירושלים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
[מרשימת הרב אפרים וולף ,וכן 'יחידות' שלו בעת ביקורו בחצרות קדשנו ,כסלו תשכ"ט]:
בקשר לענין הרפורמה בלוד ,אם להשתדל שנקבל לידינו את חטיבת הביניים בלוד לידינו,
המענה הי' שיש לברר אם יש בכוחנו לנהל את חטיבת הביניים ,ואם לא יכריחו אותנו לשלוח את
הילדים לאחר סיום לימודם בחטיבת הביניים לחינוך המזרחי.
מר אברהם אמיר  . .היחידות שלו :ראה "ימי תמימים" כרך ד' עמוד .168
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אם אמנם שני העניינים בסדר דהיינו שיש מי שינהל ויחזיק את חטיבת הביניים ולא יכריחו
אותנו לשלוח את הילדים למזרחי לאחר סיום חטיבת הביניים ,אזי יש להשתדל בזה לקבל לידינו
את כל חטיבת הביניים.
בקשר לנציג להכניס במועצה הדתית שיטפל בענייני החינוך בעיר ,מהדברים משמע שאיש
זה יצטרך גם לטפל בענייני חינוך בבתי ספר כאלו שיש לסוגרם ,אולם אם עבודתו תהי' רק בבתי
הספר החב"דיים או בבתי ספר דתיים אזי אפשרי הדבר.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ב שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מר אברהם אמיר ביקר בשבוע שעבר במשרדנו בקשר לתכנון הריפורמה בעיר לוד לקראת
תש"ל ,והוא שאל מה עמדתנו בקשר לריפורמה ואיך נעשה .הוא הציע שאנו נארגן הסעת
התלמידים כל יום מלוד לכפר חב"ד ולהקים בכפר חב"ד ליד הסמינר חטיבת ביניים לבנות וליד
הבסל"מ חטיבת ביניים לבנים.
קראנו לאסיפה היום אחה"צ בהקשר לענין זה ונראה בע"ה מה עמדתנו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ג שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול התקיימה אסיפה במשרדנו בקשר לריפורמה בלוד ,בהמשך לשיחתנו עם מר אמיר
שהציע שהכתות ז' ח' מלוד יסעו לכפר חב"ד .באסיפה השתתפו הרב חנזין ומנהלי בתיה"ס בלוד
ובנס ציונה וכן נוכח הרב ב"א גורודצקי.
לסיכום הוסכם שבינתיים לא להחליט בנדון ,מאחר שהרב חנזין הסביר שבפגישה שהרשת
מעוניין לערוך עם משרד החינוך רוצים לבוא בתביעות מקסימליות ,והתביעה היא שבלוד יתנו
לנו את כל חטיבת הביניים של העיר ,ולכן אם לא יסכימו בשום אופן על זה ,לכל הפחות נוכל
לקבל דברים אחרים במקום זה ,ואזי נחליט בקשר ללוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ט שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בזמנו כתבנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד הצעה של בניית בית ספר חב"ד קרוב יותר לשכונים
המאוכלסים בלוד ,וחשבנו להעביר לשם את בית הספר שבשכונת הרכבת לוד .כפי שמסר בזמנו
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מר אמיר כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו שאין צורך בזה כי ממילא יתמלא בע"ה בית הספר עם
העולים מגרוזיה ואמנם ב"ה כך המצב.
לעיריה לא מסרנו שאנו מבטלים בקשתינו לבניית בית ספר שם ,לכן הודיע לנו היום מר
קירשנר מנהל מחלקת החינוך ,שהם מטפלים בדבר ושאל אם מוכנים אנו לקנות את המבנים
שהבי"ס נמצא בהם עתה ,אמרנו שנהי' מוכנים לקנות את זה ,כי אנו חושבים אם יבנו עבורנו בנין
בית ספר נשתמש בו ,או לחלוקת בית הספר לבנים ובנות בנפרד ,או אולי עבור חטיבת ביניים.
כמו"כ שוחחנו עם מר קירשנר ע"ד גן ילדים בשכון חב"ד בלוד .הוא הסכים שנפתח גן ילדים,
היינו שעד לבניית הגן ישכור אצלנו איזה חדר או דירה והם יסדרו את הגן וכו' .אנו מצפים עתה
לגמר בניית בלוק ג' ויהי' מספר מספיק של תלמידים לפתוח גן נוסף.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ג' אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
נקראתי אל מר איצקוביץ ביום ד' א' אדר ,ואמר לי שבקשר לבקשתנו מאז לבנות הבית ספר
שבשכונת הרכבת בלוד יותר קרוב לשיכונים של לוד ,קיבל הסכמה לבנות בית ספר חדש עבורנו
בן  6כתות ,אולם הוא יגש לבנות את הבית ספר החדש רק אם נרכוש אצל העירייה את מבנה בית
הספר הישן שבשכונת הרכבת בסך  60,000ל"י.
בענין זה יש לנו כמה מחשבות:
א) כדאי שהעירייה תבנה עבורנו בי"ס חדש ,אם כי שזה יהי' קצת מרוחק משכון חב"ד אולם
יוכל לקלוט תלמידים נוספים מהסביבה (בתי הספר הממלכתיים שמסביב לשכונה זו "בנית" יש
להם עשרות כתות עם תלמידים) ,והמבנה שעתה נמצא בית הספר בו יוכל לשמש ככתות לימוד
עבור הישיבה.
ב) כדאי שהעירי' תבנה את בית הספר החדש ועד להשלמתו נוכל להחליט אולי להקים
במבנה החדש חטיבת ביניים לבתי הספר שלנו בלוד ,או שהבנין החדש יתן לנו אפשרות להפריד
בין בנים ובנות ,הבנים במבנה הישן והבנות במבנה החדש.
ג) שהעירי' תבנה את בנין ביה"ס החדש וכשיושלם בניתו להשתדל שיקימו שם בי"ס חב"ד
חדש.
ד) להשתדל שבמקום בניית הבנין במקום מרוחק מהשכון חב"ד ,שיבנו את הבנין עבורנו
בשטח תכנון בניית הישיבה בלוד ,ושהבנין ישמש עבור הישיבה ,ושלא יבנו כלל במקום החדש.
ה) בכלל יש מקום לחשוש שמכיוון שאנו השתדלנו כבר ובהשתדלותנו יועד השטח שליד
שכון חב"ד לבניית בית ספר ,אולי אם לא נשתדל עתה שיבנו עבורנו בית ספר ,תוכל העיריה
ביום מן הימים לבנות שם בית ספר חופשי.
הננו בשאלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א מה לעשות בענין זה.
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יש להוסיף בהקשר לכל הנ"ל ,הישיבה נבנית בשטח שגובל עם ביה"ס הקיים ,וכאשר יושלם
בניית כל מבני הישיבה בשטח זה ,אולי הקירבה לביה"ס יביא לבעיות בין הישיבה לביה"ס.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ו ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ימי הרישום לבתי הספר התחילו ,הרישום לבתי הספר בלוד מתנהל כבכל שנה ,האברכים
שי' פועלים בענין זה.
כמו"כ משתדלים להפוך גן ממלכתי שליד ביה"ס חב"ד השני בלוד לגן חב"ד .הננו בבקשת
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה ברישום לבתי הספר שלנו בלוד ,וכן לגנים שלנו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' אדר ב' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
השיחה הטלפונית מאתמול:
...בקשר לניהול ביה"ס בשכונת הרכבת ,מסרתי כי כתבתי מכתב בקשר להצעה שר'  . .יהי'
מנהל ביה"ס .הר"ד חנזין והר"ז וילמובסקי מסכימים להצעה זו ,שאלוני אם מסכים לעבור לגור
בלוד.
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ברישום לביה"ס בשכונת הרכבת בלוד נרשמו  15-16ילדים וזאת כבכל שנה בערך.
הצענו לר' צבי הרטמן לקבל עליו ניהול ביה"ס בשכונת הרכבת בלוד ויתכן שאמנם יקבל
עליו זה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ר' צבי הרטמן קיבל כבר אישור כמנהל ביה"ס חב"ד בשכונת הרכבת בלוד ,הננו לבקש ברכת
כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחתו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ב' סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...מר איצקוביץ הודיע לנו כי החליטו לבנות בשיכון חב"ד בלוד גן ילדים ומקיים הבטחתו
לכ"ק אד"ש.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י' אייר תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאחרונה מונה מפקח חדש דתי לביה"ס בלוד .מיד עם בואו החל בטפולי צדדיים לגמרי ,החל
לחקור מדוע ילדי הגרוזינים מרמלה לומדים בלוד ,ונתפס לענינים משונים מדוע על חדר מסוים
כתוב שזו כתה ה' ולמעשה לומדת שם כתה אחרת וכד'.
אתמול ביקר יחד עם המפקח הנ"ל גם מר  . .מפקח המחוז הדתי יחד עם מנהל מחלקת החינוך
בעירית לוד מר  . .הם ביקרו בביה"ס ומר  . .החל לדבר על אי החוקיות שבהחזקת ילדים מרמלה
בלוד .אח"כ ביקרו הנ"ל אצל ראש העיר מר איצקוביץ (כפי שאח"כ מסר לנו מר איצקוביץ
הפרטים) והם תבעו ממנו שלא יתיר לבי"ס חב"ד בלוד להחזיק ילדים מרמלה .מר איצקוביץ
ענה להם כי הרי למעשה הדבר היה צריך להיות הפוך ,שהוא יתנגד שילדים מרמלה ילמדו
בלוד (בגלל ההוצאות הנופלות על עירית לוד) ומשרד החינוך היה צריך להשתדל להסכמתו ולא
להיפך.
נוסף להנ"ל היו לאחרונה הפליות מכוונות נגדנו ,והבולט ביניהם חלוקת כתות א' (אחר
שהיה מספר מספיק לחלוקה) .עירית לוד הסכימה לחלק ,ואף משרד החינוך הסכים ,ורק הדתיים
התנגדו לחלוקה.
התרשמותנו היא :אחר שפנינו למשרד החינוך ותבענו בנין ביה"ס ברמלה עבור ילדי רמלה,
וראש עירית רמלה לא הסכים לחב"ד ,אולם הם למעשה מעונינים שהילדים ילמדו אצלם .ע"כ
נראה שהם החליטו שיש ללחוץ שהילדים יפסיקו לנסוע ללוד.
מר כהן ידע על פנייתנו למשרד החינוך בקשר לרמלה ,ובביקורו בלוד עשה עצמו כאילו
גילה תגלית חדשה שישנם ילדי רמלה בלוד.
למחר קבע ר' משה סלונים פגישה עם מר בן-שחר המפקח הארצי הדתי ,ואנו מתכננים
להעלות עניין זה בחריפות רבה ,ולהוכיחם שכל מגמתם להצר צעדינו ,ושבכך הם רואים משימתם
העיקרית.
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רצו"ב העתק מכתב שאנו חושבים לשלוח למפקחים הדתיים.

[אפרים וולף]

• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ"ח אייר תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היינו היום אצל מר אבוחצירה רה"ע רמלה (ר' משה סלונים ,ר"צ הרטמן ואני) לשיחה ע"ד
ביה"ס שאמר שבכל לבו מסכים לבנות עוד בי"ס ברמלה ,והוא יהיה עבורנו.
אמר גלויות שהוא דורש טובת עצמו ומפלגתו ,ואם התחייבותנו באופן בטוח ביותר שיצביעו
עבורו בבחירות העירוניות ,ואם יפעלו שהגרוזינים ברמלה יקחו פנקסי מפד"ל ולא של
ההסתדרות ,אזי יעשה הכל לבניית ביה"ס ,יקח ההלוואות ויבצע התשלומים וכו' לבי"ס מלא ,עם
מנהל ומורים וכו' וכו'.
הוא הדגיש שבבחירות הקודמות היו לאגו"י  100קולות ,ולפועאגו"י  100קולות ,וזה בזבוז
קולות בלבד ,ורק הפסיד עי"ז מנדט נוסף שחסרו לו קולות בודדים להשיגו.
על פנקסי המפד"ל היינו מסכימים מכבר ,שהרי אם אין אנו עושים מסגרת נפרדת אין עלינו
חובה לדאוג לפועלי אגו"י.
הרינו מבקשים אם נוכל לקבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א הוראה כיצד עלינו לנהוג בנדון.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ה' סיון תשל"ב
ידידנו הנכבד והנעלה עוסק בצ"צ רב פעלים
הרה"ח וכו' רחמ"א שי' חדקוב
שלום וברכה!
בשיחת הטלפון מאמש...
מענה אד"ש ע"ד ביה"ס ברמלה :בשלילה מכל וכל (הכוונה לעסקת החבילה).
...נוסח מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א לשאלה בענין רמלה היה (כפי שהבנו) :אפילו באם לא היו
כל פקפוקים בהנ"ל ,מטובת הנ"ל לפרסם עסק חבילה זו והתוצאות מובנות .ואוי ואבוי ל"השגי
חב"ד" במקום שנמצאים שם עשיריות בשנים ,שמציעים להם כהנ"ל.
ב .קס"ד לקבל ההצעה .וק"ל.
בכבוד רב ובברכת כט"ס
אפרים וולף
• • •
140


ךוניחה תודסומ
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .י"ב מנ"א תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום ביקרו בבי"ס כאן מפקחים ממשרד הקליטה ,משרד החינוך ,עליית הנוער ,עירית לוד -
וזאת היות ורשומים כאן בחודש הלימודים הנוסף  160עולים ,וזהו הריכוז הגדול ביותר של עולים
באיזור ת"א והמרכז ובאו לראות וכו'.
עם התעוררות הבעיה של ילדי רמלה הלומדים אצלנו ,ואנחנו מוכרחים לבוא לידי גמר
והסכם כי יש לנו לחיות אתם בשלום ,לפיכך נשתדל לבוא בדברים עם מר איצקוביץ ומר
קירשנר ,ועם ראש עירית רמלה ולחפש פשרה או הסכם וכד' לשביעות רצון הצדדים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ' מנ"א תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היינו אצל מר אבוחצירה לשיחה ע"ד ילדי רמלה הלומדים בלוד ,ואמר שידבר עם עירית
לוד ,וכנראה שלא יצא מאומה מכך .כמו"כ דובר על דירה עבור הגן שלנו ברמלה ,ואמר שאין לו
שום אפשרות לכך.
הוא דיבר ביאוש רב על חינוך הדור הצעיר ברמלה ,בעיירות העולים ובכל המקומות שאין
להם את היתרונות של ירושלים וכד'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ג מנ"א תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
עירית לוד החלה בבנית גן הילדים בשיכון חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' אדר א' תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...השבוע כבר נפתח בלוד הסניף החדש של בית הספר ברח' החשמונאים ולע"ע לומדים שם
 20-15ילדים.
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה .י' מנ"א תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ביום ו' תהי' אי"ה פגישה אצל מר איצקוביץ בנוגע לבי"ס ג' בלוד שקירשנר מתנגד
להקמתו ,וכן פגישה אצל מר עבודי בענין נחלת הר חב"ד וכספי הכולל וכו'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד מנ"א תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...עם ר"מ שי' סלונים בקרתי אצל מר איצקוביץ בענין הבית-ספר השלישי בלוד .לדבריו לא
יוכל למצוא דרך באופן חוקי לפתיחת הבית-ספר כי המבנים אינם מתאימים .דברנו אתו שיאשר
הסעה לבית-הספר שלנו ואמר שיבדוק בחפץ לב אם הדבר אפשרי.
בקשנו ממנו שיאשר פתיחת גן בשכונת גבעת הזיתים ואמר שאם נעשה הרשמה ויהיו מספר
מספיק של ילדים ימסור לנו את הגן בחפץ לב במקום למסור לאיזה מפלגה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ' אדר תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...היום נפגשנו עם מר איצקוביץ יחד עם מנהל מחלקת החינוך שלו וההנדסה ,ומצידנו היינו
עם ר"י בלוי ור"ש גלעדי ודברנו בקשר לשטח עבור בית ספר בשיכון חב"ד.
מר איצקוביץ הורה למחלקת ההנדסה לאתר שטח של כ 12 -דונם שבין שיכון חב"ד לשיכון
הממשלתי בלוד ולהפכו לשטח עבור ביה"ס.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' דר"ח אלול תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהתאם לשיחת הטלפון שנתקבל בשבוע שעבר ע"י הרב חדקוב שי' בענין  6התלמידים
שעזבו את בית הספר חב"ד בלוד ובמקום לעבור לחטיבת ביניים בכפר חב"ד עברו לבתי ספר
אחרים ,ישבנו ביום ו' לאסיפה בהשתתפות ר"ז וילמובסקי ,ר"מ סלונים ,ר"י מינסקי ור"ש חפר,
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וסוכם להשתדל באם אפשר שבביה"ס ימשיכו ללמוד גם בכתות ו' ז' ומקוים שעי"ז תמנע נשירה
של תלמידים לבתי"ס אחרים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' דר"ח אלול תשל"ד
כבוד הוו"ח נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
הנני לאשר קבלת הטלפון מיום ו' כדלהלן:
...ע"ד שהודיעו ש 6 -ילדים מבי"ס חב"ד בלוד לא ממשיכים בחטיבת ביניים בכפר חב"ד,
באם הילדים יקבלו חינוך יותר טוב להשאירם שילמדו במוסד אחר ,ובאם לא צריכים להציל את
הילדים וצריך לזכור שזה שהילדים עוזבים את מוסד חב"ד זה עושה רושם בכל מקום וזה דורש
שימת לב.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' אלול תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...אתמול בערב היו ר"ש מיידנצ'יק ור"מ סלונים אצל ידידנו לנסות אם יוכל לקרוא אליו
את מר יגאל אלון בקשר לבתי ספר שמשרד החינוך רוצה לסגור .היום הי' ר"מ סלונים במשרד
החינוך ואולי חלה שם איזה תזוזה בקשר לבתי ספר אלו אבל עדיין הדבר לא ברור.
מחר יבקרו אי"ה אצל מר אבוחצירא ראש עירית רמלה לאחר שהוא נפגש פעמיים עם הורי
התלמידים הגרוזינים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .י' אלול תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך למה שכתבתי הבוקר ע"ד הביקור אצל מר אבוחצירא בענין ביה"ס ברמלה ,דברנו
היום עם מנהל ביה"ס המיוחד במקום והוא מוכן שאנו נכניס את התלמידים הגרוזינים לביה"ס
ידידנו :מר שז"ר.
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שלו .מר אבוחצירא לא מסכים לזה ולדעתינו זה בגלל שלא רוצה לאשר ביה"ס לחב"ד וגם רוצה
שהתלמידים הגרוזינים ילכו לממ"ד ברמלה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ז תמוז תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...ר"מ שי' סלונים אמר לי שמטעם משרד החינוך רוצים לאחד את  2בתיה"ס בלוד ,שבאחד
ילמדו בנים ובא' בנות ,ברור שעי"ז נפסיד הרבה ילדים .דברתי ע"כ עם מר דוד מזר ממשרד
החינוך ואמר לי שההצעה נגנזה ,ואני מקוה שאפשר לסמוך על דבריו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב מנ"א תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
במשרד החינוך ישנה החלטה בענין כתות א' בבתי"ס חב"ד בלוד ,שבבית הספר בשיכון חב"ד
ילמדו רק הבנים ובבית הספר של הרב הרשקוביץ שי' ילמדו הבנות .הסדר זה הוא לא טוב לשני
בתי הספר כי ההורים לא יהיו כנראה מוכנים לשלוח את בניהם למקומות רחוקים ללמוד .בדעתנו
לפנות אל סגן השר ולהעמיד בפניו את הבעיה שלמעשה אינם מרויחים בזה כי לכל בית ספר יש
מספר מספיק של תלמידים מבנים ובנות לפתוח כתה בפני עצמה וכו'.
[אפרים וולף]
• • •
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עסקנות ציבורית

תשי"ג

145

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
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ב"ה .ח' אדר שני תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
זה זמן שאנוכי חבר במועצה הדתית של העיר לוד ,ואני חבר במועצה הדתית כנציג של
אגודת ישראל.
לאחרונה הציעה הנהלת המועצה הדתית שאכנס להנהלה של המועצה הדתית ,וזאת ,מכיון
שאחד מחברי ההנהלה (נציג של פועלי אגודת ישראל) אינו רוצה לשתף פעולה עם ההנהלה
(שאינם מספקים דרישותיו) וע"כ עומדים הם בסכנה שישארו במיעוט נגד מפלגות המערך
וחרות .וע"כ רצונם שאכנס להנהלה ,והענין הוא עתה מאד דחוף אצלם כי יש עוד  10ימים עד
הזמן האחרון לאישור התקציב לשנה הבאה.
באתי בדברים עם אחד מחברי ההנהלה ואמרתי ,לפני שאחליט אם להיכנס או לא ,הרי
תביעותי הם כדלהלן :שיתנו הקצבה של  5000ל"י עבור הישיבה בלוד (כל השנים לא נתנו כמעט
כלום ,רק לפני בחירות סכומים זעומים) וכן שישתתפו בהוצאות החזקת התלמודי תורה שלנו
שנוסדו לאחרונה בלוד בסך של  6000ל"י (כל הנ"ל מדובר לשנה זו).
ע"כ הנני בשאלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אמנם להיכנס להנהלה עם תנאים הנ"ל או
לא.
[אפרים וולף]
• • •
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה:
כ"ק אדמו"ר מחק המילה 'אמנם' ,הקיף בסוגריים את המילה – 'להכנס' מימין ,והוסיף:
באם אין בכניסה זו ענין (שיתפרש כ) מלחמה בפועלי אגוד"י.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ג' מנ"א תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהתקרב מועד הבחירות לעיריות באה"ק ,הננו בבקשת חוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם יש
מקום שנשתדל שברשימות הדתיות לעיריות לוד יופיעו מאנ"ש במקומות בטוחים לכאורה.
אנו חושבים שנוכל ללחוץ שיעמידו אנ"ש במקום בטוח כי לאנ"ש כח די נכבד בציבור החרדי
בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט תשרי ,ד' דחוה"מ תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
146


תירוביצ תונקסע
לקראת הבחירות לעיריות הוגשו בלוד  11רשימות ,וביניהם פועלי אגודת ישראל והמזרחי,
וכן מפ"ם אינה הולכת יחד עם המערך שבראשה עומד מר איצקוביץ .פא"י ביקשו מר' בעריש שי'
רוזנברג שיעמוד ברשימתם אולם לא הסכים לכך .כמו"כ בקרית מלאכי יש רשימות של פועלי
אגודת ישראל והמזרחי.
הצענו למר איצקוביץ אולי יתקשה בעודפי קולות עם פא"י וממילא אם פא"י לא תצליח
להכניס נציג אזי יקבל את הקולות ,אולם אינו מעוניין בזה.
אנו בדרך כלל – בבחירות דעד עתה – נהגנו כההוראה לבחור ברשימה החרדית ביותר .הננו
בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם יש מקום להתחשב בבחירות המקומיות בבקשותיהם של
ראשי הרשימות שעומדים עתה בראשות העיר ,או לנהוג כדעד עתה.
אנו חושבים אולי יש מקום שהר"ש מיידנצ'יק יפנה אל מר שרגא נצר ויודיעו שהיות ואנו
מעונינים לתמוך בראשי הערים שבלוד ובקרית מלאכי ,אולם אנ"ש אינם מוכנים להצביע
למערך ,ולכן שיפעל להתקשרות עודפי קולות במקומות אלו בין המערך לבין פא"י.
[אפרים וולף]
• • •
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הקשר עם ראש העיר צבי איצקוביץ

תשי"ג
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ב"ה .ב' אלול תשכ"ז
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
ראש העיר לוד מר צבי איצקוביץ ביקר אצלנו ומסר לנו שהיות והוא נוסע לביקור בארה"ב
וישהה שם מתאריך  21.9.67עד חוה"מ סוכות ,בהזדמנות ביקורו מעוניין להתקבל ליחידות
אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א וכן הוא חושב למסור בהזדמנות זו מפתח העיר לוד לכ"ק אדמו"ר
שליט"א.
בקשר למסירת המפתח חושבים אנו לסדר שישתתף בהתועדות ו' תשרי ובהזדמנות זו שימסור
את המפתח ,ובקשר ליחידות נודה לכם אם תואילו לסדר לו יחידות אולי בין כסה לעשור באחד
מהזמנים שאורחים מתקבלים.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
נ.ב .למותר להסביר גודל הענינים שביכולתו לעזור ע"י משרתו.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב אלול תשכ"ז
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מר איצקוביץ הביע שוב בקשתו להתקבל ליחידות לכ"ק אדמו"ר שליט"א בעת ביקורו הקרוב
בארה"ב ,וכן הביע רצונו לעזור לישיבה באיזה אופנים שיוכל.
הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בהנ"ל.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .יום ה' ח' תשרי תשכ"ח
כבוד ידידנו הרה"ח
ר' ח.מ.א .שיחי' חדקוב
שלום וברכה!
פרטי השיחה בטלפון:
הריני להודיע שאיצקוביץ היה בהתועדות של ו' תשרי והיה בהתפעלות גדולה .ישב קרוב
לכ"ק אדמו"ר שליט"א .היתה שיחה בנוגע א"י מופנית אליו  -ועיקר נגד  . .היה ביחידות בשעה
 .1כשבא להפרד היה מאד בהתרשמות .נוסע הלילה ומגיע שעה  11בקר יום ה' .הבטיח הרבה.
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בעיקר שצריכים לשמוע ממנו .למצוא קירוב הדעת לחזק דבריו .למצוא דרך לפגישה פרטית
אליו כדי שירגיש חפשי שיספר הכל.
עלי לראות מה נשמע שאני רוצה לדעת כל הפרטים כדי שאצלו יונח הדבר ,ויהיה בענין
עוד פעם ושיבטיח יותר חזק .לקבוע פגישה רשמית הבטחות גן ילדים ,ושיבוא ע"י ממילא שלא
יתערבו מועצה דתית ומחלקת חנוך ,שלא יבואו למנוע זאת .ויחפש למצוא דרכים שיבנו מקום,
איך לבנות ,ושהיוזמה תבוא מצדנו ולפנות מטעם חב"ד בעניין הגן ,מקוה ,שיכונים ,כבישים,
חשמל ,שיעשה יותר ממה שרגילים לעשות ע"ח הוצאות העיריה בית הכנסת ,מקוה ,סיוע ,למצוא
הזדמנות שיבטיח באופן פרטי ואח"כ רשמי ,שלא לפרסם לפני הזמן שלא יקלקלו ,ולאח"כ
לפרסם באופן רשמי ,לבנות בניני תעשיה לאלו הגרים בלוד.
מאד חשוב להודיע באופן מהיר להודיע פרטי הפגישה ,מה שמענו ידיעות בנפרד .הפגישות
הפרטים והרשמי .למסור בדייקנות הפרטים ,להחזיק קשר אתו ולמסור כל הזמן ידיעות ולא
לחכות שיתוספו כמה ידיעות .לעשות פרסום לדבר וע"ד המפתח ושהוא היה בהתרגשות גדולה
 . .שכדאי לבוא לארצה"ב להיות שעה אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.
היום בשעה  12הגיע ראש העיר ,ונסעתי לקבלו עם אשתי ור' שלמה מיידנצ'יק ,לקחנו זר
פרחים .כנראה רמז כבר לחברי העיריה בנוגע לעניני תעשיה ,כי הם התלוצצו עמי עח"ז.
היה בהתפעלות בשדה התעופה .הודה לי במאד על אשר סידרנו עבורו כל הענינים ושיוכל
להיכנס ליחידות .קבעתי פגישה להערב אצלו בבית עם אשתי .מסרנו כבר לסופר עתי"ם עד"ז.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' תשרי עיה"כ תשכ"ח
כבוד ידידנו הרה"ח ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
תמול לילה היינו אצלו למשך שעה לערך הוא מלא התפעלות מכל הענינים שעברו ,הן
ההתוועדות ובמיוחד מהיחידות (ולוואי ואנ"ש היו באים כך בהתפעלות בחזרם מביקורם) .הוא
סיפר ע"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א שדיבר עמו .אמר שהוא היה מאד נרגש ולא מצא עצמו עד
שנרגע רק בדיבורי הרבי .דיבר ע"ד תעשיה של סריגה ליצוא .אמר שהוא הציע לכתחילה בנוגע
התעשיה האווירית .כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר שזה מסובך מדי.
אמר בהתפעלות שכ"ק אדמו"ר שליט"א ידע לפניו מההסכם שחתמו עם חברה אמריקאית
בנוגע התעשיה האווירית שרק לילה קודם נחתם והוא עוד לא ידע מזאת.
הבטיח שמיד יתחיל בסדור גן ילדים .כמו"כ בסדור כבישים לשיכון .כמו"כ בנוגע תקציב
שנתי לישיבה .הוא סיפר שדרש מכ"ק אדמו"ר שליט"א בנין חדש לישיבה .הזכיר איך שהזמן לא
נרגש בזמן היותו בפנים .כמו"כ ע"ד בי"ס מוכר ושלנו.
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סיפר שהוא רוצה לשלוח את בנו לישיבה ללמוד מעט .מהנראה שגן יותר קל לו לסדר זאת
,דבר גם על הביהכנ"ס והכבישים .בדרך כלל כל הנקודות שהיו על הטלפון חזר עליהם.
בידידות ובברכה לגמר חתימה טובה
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ח תשרי תשכ"ח
כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח
ר' ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
תמול לילה במוצש"ק ביקר בכפר חב"ד ראש עירית לוד כמתוכנן ,בהשתתפות הרבה מאנ"ש
בכפר חב"ד ותושבי לוד ,בסוכה של ביהכ"נ הגדול.
התחיל לדבר ולהודות על שסידרו לו וזיכוהו שיוכל להיכנס ולשהות במחיצת כ"ק אדמו"ר
שליט"א .המשיך שנפגש עם אנשים רמים ולא זכה לראות איש דגול כמו כ"ק אדמו"ר שליט"א.
התבטא בלשונו אדם גאון ,שמתמצא בכל הענינים הארצי-ישראליים יותר ממנהיגי הישוב פה
בארץ ישראל ,משכמו ולמעלה גבוה מכל העם ,האדם היחידי בעולם .בהמשך הדיבורים גם אמר
שמתמצא טוב מאד בעניני לוד.
דבר בהתפעלות על ההתוועדות של ו' תשרי ,איך שיושבים כמה וכמה שעות ואף אחד לא
חושב לזוז על אף השעה המאוחרת .ההבדל ממסיבות שאנשים עורכים ,ולאחר שעה חושבים על
השעה המאוחרת וכו' .המשיך ואמר שבדרך כלל אינו בעל רגש אבל כשאדמו"ר שליט"א נתן לו
לומר לחיים התרגש במאד וחשש שנופל ממנו הכוס לחיים.
חזר כמה נקודות מההתוועדות ,ואמר על אף שאינו מתמצא בענינים מאחר וכ"ק אדמו"ר
שליט"א מדבר בהסבר הבין הרבה מההתועדות .במיוחד חזר על שאדמו"ר שליט"א אמר שתלמידי
הישיבה שצריכים ללמוד ולא לימשך אחר הצבא ובפרט שגם הממשלה פה ידעה מזה ולכך לא
גייסו תלמידי ישיבות .כן הזכיר שאדמו"ר שליט"א דבר בנוגע חינוך ,סוכות וארץ ישראל.
לאחר מכן סיפר מהיחידות איך שנכנס והתרגש וישב ואדמו"ר שליט"א שאל אותו ליחוס
משפחת אמו (כאן אמר ובאמת אמי היתה צדקת והתפלא מאין ידע אדמו"ר שליט"א על זה) וזה
הרגיע אותו .כמו"כ שאל בנוגע זה שהיה במחנות (בלאגער) והתפלא גם ע"ז מאין לו וכי חסרים
אנשים שלא היו במחנות וכו').
המשיך שאדמו"ר שליט"א שאל בנוגע שמירת שבת בעיר לוד ואמר ששמע שיותר טוב נהיה.
ואמר לו אדמו"ר שליט"א שהוא אלץ [=בתור] ראש העיר יכול לפעול הרבה בזה ,ואמר שענה
שהוא מכין חוק עזר שיאסור פתיחת חנויות בשבת .אמר גם שפעמים ישנם אסיפות בעיריה
בעניני דת וכשהוא נזכר באמו זה עוזר לו .וגם אמר שאמר לאדמו"ר שליט"א שכשבאים לאסיפות
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וצריכים להחליט בעניני דת הוא הלא מועט בזה ,וענה לו שאף על פי כן יצביע ואבינו שבשמים
יעזור.
כמו כן אמר שהבטיח לאדמו"ר שליט"א על פי בקשתו  -אמר וכי אפשר לסרב לו  -לעשות גן
ילדים .כשיצא חשב איך הבטיח דבר זה ומה עם כסף? ולאח"ז כשחזר ארצה הגישו לו על תקציב
לעשיית עוד שני גני ילדים .המשיך שאדמו"ר שליט"א שאל אותו עד מתי ילכו בחולות .כמו"כ
שאדמו"ר שליט"א הסביר לו שתושבי חב"ד בלוד לא יכולים לאפשר לעצמם בניית בית כנסת
לבד ,ואמר לעזור בזה .כמו"כ אדמו"ר שליט"א שאל באם תושבי חב"ד בלוד מתערבים בחיי
הפוליטיקה ובעניני הבחירות .וענה ככל תושבי העיר שבוחרים וזהו ,ואדמו"ר שליט"א אמר לו
שיהיה הוא נציגם בעיריה.
התחיל לדבר כך כמה פעמים לאחר שהתיישב כבר ,והמשיך לא יאומן שמישהו יכנס לכ"ק
אדמו"ר שליט"א וישהה שם זמן ממושך ויצא אותו דבר.
אמר שלמחנה מניחי התפלין התווסף עוד אחד והראה על עצמו .אמר שמאמין בה' היה כל
הזמן ועכשיו התחיל להאמין בעבדו של ה' הוא כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ואמר על עצמו שהוא עכשיו בבחינת בעל תשובה .אמר שהוא מקוה יותר מזה שהחמימות
וההתרשמויות שלו לא ישכחו ממנו .והוסיף שהוא יהיה ידיד נאמן לחב"ד ,ויעשה ויפעל .אמר גם
שהבין מדברי אדמו"ר שליט"א שרוצה שיקימו תעשיה לתושבים.
הבין מדברי אדמו"ר שליט"א שלא יחזירו כל השטחים שכבשו ,ובאם כן הנה רק חלק קטן.
אמר שאדמו"ר שליט"א דבר בהתוועדות בנוגע לעליית יהודי רוסיה ואמר אם אדמו"ר שליט"א
אמר ,מובטח שהם יעלו.
וסיים אשרי הדור שיש לו צדיקים כאלו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ח כסלו תשכ"ח
לכבוד ידי"נ איש המעש הרה"ח וכו'
הרב יהודה שי' קרינסקי
שלום רב!
תשואות חן חן עבור משלוח התמונות של איצקוביץ .זה הי' מוצלח ,מסרנו לו את זה והוא מאד
נהנה ומוסר תשואות חן חן.
אבקשך למסור לר' אפרים שי' וולף העתק מהתמונה איך שכ"ק אדמו"ר שליט"א מדבר עם
איצקוביץ כי אנו רוצים להדפיס את התמונה הזאת ב"כרם חב"ד" .נא תמסור לו תמונה כזאת.
בכבוד רב ,ובברכת כתיבה וחתימה טובה
יוסף בלוי ,בערקע וולף
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .י"ג שבט תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מר צבי שי' איצקוביץ ראש עירית לוד נכנס בשבוע שעבר לבדיקות בבית החולים  . .וכפי
שנמסר לנו הוא יוצא אי"ה מחר מבית החולים והכאבים גם עברו.
יחד עם ר' שלמה שי' מיידנצ'יק ביקרנוהו היום בית החולים.
[אפרים וולף]
• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ז' אדר ,ה'תשכ"ח
ברוקלין ,נ.י.
לכבוד מר צבי שי' איצקוביץ
שלום וברכה!
וואלף וגם מכמה מאנשינו בלוד
מקבל אני מפעם לפעם פ"ש מכ' על ידי הרב אפרים שי' ָ
וכן בכפר חב"ד על דבר התענינותו ועזרתו לכל עניני חב"ד ,עד שגם על חבריו שי' השפיע
בכיוון האמור.
ולזאת נצטערתי ביחוד לשמוע שמצב בריאותו לא הי' בסדר ,אף שתקותי שלעת קבלת
ואם בישראל העיר לוד ,לטובת העיר ויושבי',
מכתבי זה כבר הוטב וחזר לעבודתו בעיר ֵ
טובה בגשם וברוח גם יחד .שאם אצל כל אדם הגשם והרוח קשורים זה בזה ,הרי אצל
יהודי הוא בהדגשה של הגברת הרוח על הגשם והצורה על החומר.
ובודאי ישמחני להודיע לי על הטבת בריאותו בפרטיות.
אתו רב הסליחה שנתעכב אישור קבלת מכתבו ,יותר נכון העתק מכתבו על ידי הרב
וואלף שי' ,שנתעכב מפני סיבות בלתי תלויות בי ,והעיקר מפני שלא הי' בידי דבר ממשי
ָ
בנוגע לענין התעשי' אודותיו דברנו בשיחתנו בהיות מר כאן .וכפי שמסרתי גם כן על ידי
וואלף .ובודאי לעת קבלת מכתבי כבר ביקר את מר העסקן החרוץ מר אברהם שי'
הרב ָ
פּ רשן ודבר אתו בנוגע לענין התעשי' .ויהי רצון שסוף סוף יבוא הענין לידי פועל לתועלת
הרבים ,נוסף על תועלת כמה יחידים שיתעסקו בזה.
הודיעונו חכמינו ז"ל אשר מגלגלין זכות ליום זכאי – ימים אלו שלפני פורים בהם
נזכרים אנו עוד הפעם ובהדגשה בנוסח הידוע "שכל קוויך (בהשי"ת) לא יבושו ולא יכלמו
לנצח כל החוסים בך" ,בהקדמה ש"תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור ודור" .והרי גם
עתה זקוקים אנו לכל זה .ויהי רצון אשר כמו בימים ההם בזמן הזה כן נראה גם עתה
ב"ה ,ז' אדר ,ה'תשכ"ח :אגרת ט'תסג.
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בקלקלת מחשבת כל החורשים רעה על היהודים ובהפרת עצתם ,ומגאולה לגאולה ,גאולת
הכלל והפרט על ידי משיח צדקנו.
בכבוד ובברכה לפורים שמח מתוך בריאות הנכונה וטוב לבב ,ובפ"ש כל חבריו שיחיו.
[חי"ק]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ח אדר תשכ"ח
כ"ק אדמו"ר שליט"א
נתקבל המכתב עבור מר צבי איצקוביץ והעברנו זאת אליו.
כמו"כ נפגש אתו ר' אברהם שי' פרשן ושוחח אודות התעשיה ,והוטל על מהנדס העיר לברר
אפשרות בניית התעשיה באיזה מקום ,ולדברי ר' אברהם שי' ישלח לטפל בזה להביא הדבר לידי
פועל.
בקשר לעניני כולל האברכים אמר מר איצקוביץ שהוא הזמין פגישה אצל מר רותם ממשרד
הפנים וישוחח אתו בקשר לזה וישמע מפיו איך להביא ההקצבה לידי פועל.
[אפרים וולף]
• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ט"ו כסלו ,ה'תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
מר צבי שי' איצקוביץ ,לוד
שלום וברכה!
מקבל אני פ"ש מכ' לעתים תכופות ,ולאחרונה גם תמונה בקשר עם הכנס בלוד שכ'
נוכח שם והשמיע דברי ברכה.
ומחובתי הנעימה להביע גודל הנחת-רוח שקבלתי מזה ,ולראות יחסו הטוב לעניני
ומוסדות חב"ד ,שהוא בהמשך לביקורו כאן.
ומגלגלין זכות ליום זכאי שמסרו לי שביום זה מניחים אבן פינה ליסוד בנין רביעי
דשיכון חב"ד בלוד ,שבודאי לכ' חלק חשוב בהקמתו כמו בהבנינים הקודמים ,ואדרבה,
בטח עוד בהוספה ,על פי הוראת חכמינו ז"ל מעלין בקודש ובכל דבר טוב,
מקוה שיוכל לומר על כל בית בישראל "ושכנתי
והרי בנין בית בכלל דבר טוב הוא ,כי ה' ַ
בתוכם" – בתוך כל אחד ואחד מהם; על אחת כמה וכמה בית חדש בארצנו הקדושה ,ארץ
אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.
ב"ה ,ט"ו כסלו ,ה'תשכ"ט :אגרת ט'תרז.
בקשר עם הכנס בלוד :כנס צא"ח השמיני .וראה לעיל עמוד .50
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ויהי רצון אשר בקרוב יוגמר בלוק זה ויתמלא דיירים וכן הבלוקים שכבר נגמרו ,דיירים
מאחינו בני ישראל בכלל ועולים ממדינה ההיא בפרט ובמיוחד ,ויבוא כל אחד ואחת מהם
אל המנוחה ואל הנחלה ,ועדי קיום היעוד שיביא השם ית' את כל אחד ואחת מבנ"י אל
המנוחה ואל הנחלה ,נחלת עולמים ,בביאת גואל צדק בב"א.
בכבוד ובברכה לחנוכה מאיר ושמח
[חי"ק]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מר איצקוביץ ביקש לשוחח אתי ,ושוחח על הבחירות הקרובות ומבקש שאנו נצביע בבחירות
עבור רשימתו דהיינו רשימת המערך ,והוא אומר שלדעתו מגיע לו זאת ,משום כך אנו נמצאים
במצב עדין ,ואיננו יודעים מה לעשות.
יש מחשבה אולי לבוא בדברים עם אנשי פא"י עם הר"י איידלמן וכד' ולומר להם כי אנו
נצביע עבורם ,וכאשר יעבירו נציג לעיריה אזי שיצביע את מר איצקוביץ לראשות העיר ,ואולי
מר איצקוביץ גם יסכים להסדר כזה ,כי לדעתנו איננו חושבים שנוכל לבוא לאברכי אנ"ש ולומר
להם להצביע למערך (העבודה-מפ"ם).
הננו בבקשת חוו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין זה.
[אפרים וולף]
• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,י"ד כסלו ,ה'תש"ל
ברוקלין ,נ.י.
לכבוד מר צבי שי' איצקוביץ
ראש עירית לוד
שלום וברכה!
מזמן לזמן אני דורש לשלומו מאנ"ש שי' תושבי לוד ומקבל גם אישית פ"ש ממנו על
וואלף
ידי המבקרים משם .ועתה התענגתי במיוחד לקבל פ"ש ממנו על ידי הרב אפרים שי' ָ
שמסר לי גם כן מכתבו מיום ט' בכסלו.
ויהי רצון שרבות בשנים יבשר טוב בעניניו הפרטיים ,וגם כן – וגם זה עיקר – בשורות
טובות בעניני העיר ,ובמיוחד בנוגע לשיכוני ומוסדות חב"ד ,כיון שזכה שההשגחה העליונה
נתנה לו הזכות והאחריות למלא תפקיד ראש עירית לוד.
ב"ה ,י"ד כסלו ,ה'תש"ל :אגרת ט'תשפח.
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ואף על פי שאחריות גדולה היא ,אבל הרי אמרו רבותינו זכרונם לברכה שאין הקדוש
ברוך הוא דורש לפי כוחו ,אלא לפי כוחם של בריותיו ,וביחד עם התפקיד נתן לכ' הכוחות
למלא תפקידו במילואו ועל הצד הכי טוב ,ובנקודה הפנימית שהעיר תתאים למשימתה
להיות עיר ואם בישראל ,בארץ הקודש ,אשר עיני ה"א בה – תמיד – מראשית השנה ועד
אחרית שנה ,ולשמש דוגמא לשאר הערים בישראל.
ואחרון אחרון חביב ,ברכת מזל טוב להיכנס בנו משה שי' לעול מצוות ,ויהי רצון שיקבל
עליו עולה של תורה ועול מצוות בלבב שלם ובטוב לבב ,ויצליחו הוא עם זוג' תחי' לגדלו
עם כל ילידיהם שיחיו ,בנוסח המסורתי ,לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה
בשובה ובנחת.
בכבוד ובברכה
[חי"ק]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט טבת תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
עם הקבוצה הנוסעת לכ"ק אדמו"ר שליט"א ביום ח' שבט מצטרף גם מר צבי איצקוביץ,
הכרטיס הוא יקבל מאתנו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ג' תמוז תשל"ב
ידידנו הנכבד והנעלה הרה"ח עוסק בצ"צ
רחמ"א שי' חדקוב
שלום וברכה!
מר צבי איצקוביץ ראש עירית לוד ,עומד לנסוע לארה"ב למשך עשרה ימים (מכ"ב תמוז),
ויתגורר בשכונת קראונהייטס.
אנו מבקשים לסדר עבורו אפשרות להתקבל אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ליחידות.
בכבוד רב ובברכת כט"ס
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"א תמוז תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מחר נוסע אי"ה מר איצקוביץ לארה"ב .אנו משערים שבימים הקרובים כבר יתקשר לבקש
שכ"ק אדמו"ר שליט"א יקבלו ליחידות .הבעיות התלויות ועומדות כיום בינינו הן:
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 )1העיריה עומדת עתה לבנות בנין ארעי לביה"ס בשיכון חב"ד ,ואנו חוששים שלא יחשבו
שבכך הבעיה באה על פתרונה ,ואין להזניח בניית בנין קבע.
 )2אינו נלהב להוסיף ולקבל גרוזינים לעירו ,ודי לו במה שיש לו כבר.
 )3משרד החינוך אינו שבע רצון מהעובדה שילדים מרמלה לומדים אצלנו ,ומנסים ע"י
העיריה ללחוץ עלינו .אנו מעונינים שימשוך ידו מעסק זה ,ויניח לענין להמשיך כרגיל ,מה גם
שכל ההוצאות הן זעומות ביותר ,ומתבטאים בהזנה ממטבח העיריה (גם תקציבי משרד הפנים
והחינוך אינם מועברים עבורם מרמלה ללוד).
 )4אנו זקוקים לעזרתו בבנין המקוה החדשה בשיכון חב"ד לוד.
 )5הישיבה ,חלק משיכון חב"ד ועוד חלק מהסביבה סובלים מכך שאין חיבור לביוב המרכזי,
וצריכים מדי פעם לחפור בורות חדשים .באם העיריה היתה מקבלת על עצמה ההוצאה הגדולה
של ביוב מרכזי בצד מסוים ,היתה נוצרת אפשרות להתחבר אליו ,והיינו נושעים מכך .וגם עתה
מקבלות העיריות מן הבנק העולמי מליוני לירות למטרות התקנת ביוב ותברואה ,וזה יכול להיות
פתח לביצוע הנ"ל.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט תמוז תשל"ב
ידידנו הנכבד והנעלה עוסק בצ"צ רב פעלים
הרה"ח כו' רחמ"א שי' חדקוב
שלום וברכה!
בשיחת הטלפון דאמש מסרו שמר איצקוביץ היה עם בנו ביחידות ,והיתה שיחה חמה .כ"ק
אדמו"ר שליט"א העלה הענין שנותרו רק  3דירות בשיכון חב"ד בלוד ,ושעתה הזמן לבנות המשך
לשיכון ,ונזקקים לשירותי העיריה (ומר איצקוביץ אמר שלא יהיו קשיים).
הנ"ל אמר שיש  150דירות ריקות בלוד ,וכ"ק אד"ש אמר שא"כ יכולים לתת זאת לגרוזינים
שהרי אף הם רוצים בלוד (הנ"ל אמר שלכתחלה היו בעיות עם הגרוזינים אך עתה מוכן לתת
הדירות) .כמו"כ סיפר שהם בונים ביכ"נ לגרוזינים בלוד.
עפ"י הנ"ל התקשרו עם ר' אברהם פרשן ונמסר לו כ"ז ,ויקצר את שהותו באירופה ,ויבוא
לאה"ק ויש לנצל כל ההזדמנויות לביצוע הנ"ל.
יתכן וכבר בש"ק יהיה מר איצקוביץ בלוד ,ולברר מתי יבוא וליצור קשר עמו ועם בנו שאף
עליו היתה השפעה ,ולסדר פגישה ויספר מה שראה ושמע מכ"ק אדמו"ר שליט"א ,ועי"ז יחוזקו
כל הענינים ,ובפרט להדגיש ענין העולים החדשים ,וטוב שיפעל במפלגתו הסכמתם לזה (ואולי
יצטרכו לפעול גם במשרד הקליטה לקבל הסכמתם).
בכבוד רב ובברכת כט"ס
אפרים וולף
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ז' אלול תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
השבוע הייתי עם ר"ש שי' מיידנצ'יק אצל מר איצקוביץ ,דובר בעיקר בעניני הבחירות ,הוא
כבר לא חושש כ"כ מארגונם של המרוקאים כיון שאין להם הרבה מועמדים ,אבל חושש בכלל
מהבחירות ומקוה שאנחנו נסייע לו שהקולות משלנו יהיו עבורו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט"ז אלול תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...הערב הייתי עם ר' יוסף שי' בלוי אצל איצקוביץ בענין היערכות לקראת הבחירות ,ועוד
צריך לראות איזה עמדה לנקוט בענין.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ו' תשרי תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לבחירות לעירית לוד ,מר איצקוביץ שוחח עם קבוצה מאנ"ש בקשר לתמיכה עבורו,
וכן שוחח עם חכמי גרוזיה וביקש עזרתם בבחירתו לעירית לוד.
אנו משתדלים שעזרתנו לו שלא יהיה באופן אקטיבי וגלוי ,אם כי שבדרך כלל דעת אנ"ש
הוא שיש לעזור לו באופן חשאי.
יתכן שאנשי פא"י מבינים הענין מכיון שניסו לחזר אחר עולי גרוזיה ולהכליל אנשים שלהם
ברשימה ואנשי גרוזיה דחו בקשתם ,ובודאי תוך הסבר שללא הסכמתנו לא יתנו יד לזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ז' טבת תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...בקשר לתוצאות הבחירות בעיר לוד ,לפני קבלת התוצאות מהצבא מתברר כי מר איצקוביץ
נחלש מאוד ומתוך  15חברי מועצה קיבל רק  ,6סגנו לשעבר נטל ממנו  ,2גח"ל קיבל  ,4וכן
קיבלו ג"ד  ,1ב'  1ורשימה הפורשת מגח"ל  .1הצבא יכול אולי לשנות ולהוסיף לאיצקוביץ עוד 1
ע"י ג"ד או סגנו לשעבר ,ובכל אופן יצטרך להקים קואליציה ,או שכולם יתאחדו נגדו ,ולדבריו
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חושש שכל המרוקאים מכל המפלגות יתאחדו נגדו ויפסיד משרתו .הננו בבקשת ברכת כ"ק
אד"ש עבורו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב טבת תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בתוצאות הסופיות לבחירות בלוד מתברר כי לאיצקוביץ יש  6מנדטים מתוך  .15לדבריו
חושש שיעשו קואליציה בלעדו בעיר ,אולם פקידיו הבכירים אמרו היום כי מקוים שהענין יסתדר.
יש שמועה שזה יסתדר באופן של שנתיים איצקוביץ ושנתיים איש הליכוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ג טבת תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מר צבי איצקוביץ הצליח לפנות בוקר להרכיב קואליציה בעיר לוד בראשותו ,ובשיתוף עם
נציג המפד"ל ונציג פא"י ועוד נציג שפרש בזמנו מחרות .לפי ההסכם יהיו נציגי ב' וג"ד סגנים
שלו אחד בשנתיים הראשונות ואחד בשנתיים שלאחר מכן .מר איצקוביץ מרוצה מאד מהענין.
בקשר לענין איצקוביץ ,מספר לנו חכם רפאל אלאשוילי כי הגרוזינים שוחחו עם איצקוביץ
במוצאי שבת ואמר להם כי טוב שילחצו על נציג פא"י ,והם ביקרו אצל נציג פא"י וביקשו ממנו
לתמוך באיצקוביץ ,וכאשר לא שמע להם אמרו לו שאם לא יסדיר הדבר יחזירו כל הגרוזינים
בלוד את פנקסי החבר שלהם לפא"י ,וכנראה שזה עשה רושם חזק בפא"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ב שבט תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מדברי איצקוביץ ע"ד המצב הפוליטי ,הוא יושב היום בלוד במועצת העיריה עם אנשים שהם
ירודים מהקודמים.
על המצב בממשלה בענין הקואליציה הוא חושש שבמפא"י עצמה רחוק כ"כ השלום בית
שאינו מתאר שהם יחזיקו מעמד בינם לבין עצמם עוד  4שנים.
בכלל הוא אומר שאין מנהיגות שלא רואים מי יהי' מנהיג ,ובסופו של דבר הנה בעלת הבית
רוצה עוה"פ את הזקנים כמו שרף וגבתי למרות שכולם כבר שמחו שהם הולכים ,וא"א לתאר
עד"מ הנזק ששרף גרם וגולדה רוצה בו.
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דברנו ג"כ ע"ד שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין מזוזות וגיוס בנות ,והסברתי לו ג"כ מה
שפעם הי' כתוב בעיתונות שחיילת עולה למדינה יותר מלהחזיק פקידה במשרד ,כי האשל וכו'
והאימונים וכו' עולים הרבה מאוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' דר"ח אייר תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...מאיצקוביץ קבלנו סך  50אלף ל"י ע"ח התקציב שמגיע לנו ממנו ,הוא רק דרש שאנו נרשום
זאת בתור הוצאה לפיתוח השטח ,כי באופן רשמי אין לו תקציב עבורנו.
כמו"כ אמר לי איצקוביץ שבהצבעה במערך לתפקיד ראש הממשלה יצביע עבור רבין ,כי
אותו איננו מכיר ואת השאר מכיר שאינם ראויים לתפקיד .הוא אמר לי גם שהרב חדד רוצה
לנסוע לארה"ב ומבקש את עזרתנו בזה ,עדיין אינני יודע איזה עזרה הוא רוצה ונראה להזמינו
ולשוחח אתו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב מנ"א תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...מר צבי איצקוביץ מחתן אי"ה את בתו פנינה ביום ב' אלול.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,כ"ו מנ"א ה'תשל"ד
ידידנו הרה"ח וכו'
מוה"ר אפרים שי'
שלום וברכה!
מצו"ב העתק מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א למר צבי שי' איצקוביץ,
ונשלח לכת"ר חשאית כדי שיהי' מוכן להוסיף ביאור וכו' אם תהי' הזדמנות לזה.
בברכת כט"ס
ש.מ .סימפסון ,מזכיר
•
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מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה ,כ"ו באב ,ה'תשל"ד
ברוקלין ,נ.י.
לכבוד מר צבי שי' איצקוביץ
ראש עירית לוד
שלום וברכה!
בנועם נתקבלה ההודעה מקביעות זמן החתונה של בתם פנינה תחי' עם ב"ג דוד שי'
ליום ב' באלול הבע"ל.
והנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ,ויבנו
בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי
תורת החסידות.
בכבוד ובברכת מזל טוב ,מזל טוב ,וזכות פעולותיו בביסוס ובבנין העיר לוד (ובלשון
הכתוב "לוד ובנותי'") בארצנו הקדושה ,ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה
ועד אחרית שנה  -תעמוד לו ולכל אשר לו בכל האמור.
מ .שניאורסאהן
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח"י אלול תשל"ה
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום וברכה!
אחדשה"ט ,הריני לאשר קבלת הטלפון משבוע שעבר כדלהלן:
...מענה כ"ק אד"ש ע"ד צבי איצקוביץ  -הזכרתי עה"צ.
בכבוד ובברכת כוח"ט ,לשנה טובה ומתוקה
אפרים וולף
• • •
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העתק מאגרת הרבי למר צבי איצקוביץ
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חנוכת הבית של ישיבת "תומכי תמימים" בלוד ,תש"ל.
ליד שולחן הנשיאות יושבים רבני העיר .נושא דברים ראש העיר צבי איצקוביץ
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מהנעשה בשיכון

תשי"ג
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .י' ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...הרב"צ שי' שמטוב התוועד שלשום בערב בלוד ,דיבר בקשר להפצת השיחות וע"ד שיפור
הנהגת כאו"א.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ב ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול התקיימו התוועדויות סעודות משיח בנחלת הר חב"ד ,בלוד ,בירושלים בביהכ"נ צ"צ.
בנחלת הר חב"ד ובלוד התקיימו גם תהלוכות לערים בלוד ובקרית מלאכי ,והשתתפו גם רובם
של העולים מגרוזיה .בתהלוכות נישאו נאומים ע"ד מבצע תפילין וחנוך הכשר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י' תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הועד הרוחני בשיכון חב"ד בלוד מתכנן להוציא עלון פנימי שייצא כל כמה זמן ,בעברית
ובגרוזינית ויופיעו בזה סיפורים ודינים וכמה ידיעות ומודעות וכד' עבור התושבים בשיכון חב"ד
בלוד ,במדה וזה יצליח ניזום העברת הדבר לנחלת הר חב"ד ג"כ אי"ה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ט' סיון תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאור האסונות המחרידים שקרו בשיכון חב"ד בלוד בהסתלקותם של כמה צעירים תושבי
השיכון ובעת ובעונה אחת פטירתם של שני אנשים נוספים ,הננו בבקשת ברכה מכ"ק אדמו"ר
שליט"א בשם כל תושבי שיכון חב"ד בלוד ,אשר מכאן ולהבא לא ידעו אנשי השיכון מכל דבר
רע חלילה ,ויוכלו לבשר ולהתבשר אך טוב תמיד כל הימים.
כמה צעירים תושבי השיכון :בתאונת הדרכים באור לח' סיון תשל"ד ,בה נהרגו מד"א כפר חב"ד הגה"ח הרב
שניאור זלמן גרליק ע"ה ,וכמה מצעירי שיכון חב"ד לוד  -הרה"ח הר' יחיאל גולדברג ע"ה תושב השיכון ,הרה"ח
הר' ישעיה ווייס ע"ה תושב השיכון ,ומרת נחמה רוזנברג ע"ה ,בת משפיע שיכון חב"ד הרה"ח הרב בעריש
רוזנברג.
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כמו"כ הננו בבקשת ברכה מיוחדת מכ"ק אדמו"ר שליט"א עבור  . .וכן עבור כל בני משפחתם
שיחי' שלא ייפגעו ח"ו כתוצאה מן האסון בשום דבר.
[אפרים וולף]
• • •
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ג' תמוז התשל"ד
ברוקלין ,נ.י.
תושבי שיכון חב"ד לוד -
באה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו בב"א
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!
בקשר עם יום השלושים להמאורע המר כו' ל"ע ול"ע  -מצו"ב העתק מהמדובר בנדו"ז
בש"ק זה,
ויהי רצון אשר מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף גם יחד יעשו בכל המדובר ובאור
וחיות חסידותיים ,ותהי' התחלה טובה בזה בפועל ממש בהקדם  -נוסף על ההחלטות
הטובות לעשות בכל זה במרץ ולהמשיך  -הלוך והוסיף ואור ,ויוסיף השי"ת מקור הברכות
בברכותיו לכל אחד ואחת מכם  -בתוך כל אחינו בני ישראל  -שליט"א בכל המצטרך בגו"ר
בטוב הנראה והנגלה  -במדה"ר מדתו של יעקב נחלה בלי מצרים מבריח מן הקצה כו'.
כמאמר קדושי עליון המפורסם וע"פ דברי רבותינו נשיאינו בזה :אדמו"ר הזקן ,אדמו"ר
האמצעי ,אדמו"ר הצ"צ ,עדי יקויים היעוד ומחה אד' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת
עמו יסיר מעל כל הארץ גו' נגילה ונשמחה בישועתו.
בברכה לבשו"ט בכהנ"ל ולהכנה מתאימה ובהצלחה
לחג הגאולה הבע"ל ועל כאחבנ"י לטובה ולברכה
(חי"ק)
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א תמוז תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א
המכתב לתושבי שיכון חב"ד לוד מיום ג' תמוז הגיע ומשכפלים אותו לחלוקה בין כל
התושבים.
ב"ה ,ג' תמוז התשל"ד :אגרת יא'קעד.
להמאורע המר :תאונת הדרכים באור לח' סיון תשל"ד ,בה נהרגו ארבעה מאנ"ש .וראה "תורת מנחם – מנחם ציון"
חלק ב עמוד  414ואילך.
המדובר בנדו"ז בש"ק זה :שיחת ש"פ נשא ,שיחות קודש תשל"ד חלק ב עמוד  182ואילך.
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בזמן האחרון היה שוב גל של גניבות בשיכון חב"ד בלוד (לפני שנים אחדות היה גל גניבות
והתושבים התארגנו לשמירה וזה הופסק).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"א ניסן תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לרבנות בלוד ,כפי שכבר כתבנו הועלו בינתיים השמות של ר'  . .שי' ור'  . .שי' .באשר
לר'  . .כאשר שוחחו אתו טלפונית ע"ד פגישה בקשר לזה אמר כי אין בדעתו להיענות להצעה זו
ומה עוד שלדעתו הוא מצליח במקום הנוכחי וטוב לו ב...
מכיון שכך חשבנו לפנות אל ר'  . .ובאנו בדברים עם כמה מאנ"ש בקשר להנ"ל.
אי לכך ,הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לפנות להנ"ל בהצעת הרבנות בלוד.
[אפרים וולף]
•
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה ,מב' אייר תשל"ה:
כמפורסם שייך לאנ"ש שי' שעל אתר.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח ניסן תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאחרונה קרו מקרי גניבה רבים מבתים פרטיים בשיכון חב"ד בלוד ,היו בתים שגנבו מהם
תכשיטים וכו' בשווי רב והיו ג"כ גניבות של חפצי בית שונים .הדבר גורם למתיחות ולפחד בין
התושבים שחוששים לעזוב את הבית וכו'.
הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא ישונו מקרים כאלו וכו'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' דר"ח תמוז תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מטעם פועלי אגודת ישראל בלוד הודיעו לנו שגם להם יש מועמד משלהם לתפקיד רב ראשי
אשכנזי בלוד .נציגי המזרחי בלוד היו אצלי ואמרו לי ששמעו מיצחק רפאל שהוא מציע את ר'
נחום שי' זוין לתפקיד הרבנות בלוד ולכן הם באו לשאול אותנו על חוו"ד שלנו .דברתי ע"כ עם
מר איצקוביץ ואמר לי שלא מוצא חן בעיניו שהצעה זו באה גם ע"י רפאל.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .כ' תמוז תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...הערב הייתי אצל מר איצקוביץ  . .בקשר למשרת רב בעיר ,הוא אומר שצריך לעמוד על
המשמר כי זה נכנס לענין של פוליטיקה ,והוא חושש שהרב שיבחר על ידינו שלאחר מכן לא
ילך נגדינו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ב' מנ"א תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לפי בקשת מר איצקוביץ בקרתי אצלו אתמול עם ר"נ שי' זוין ,דובר ע"ד הרבנות בעיר ועוד.
אינני יודע עדיין איך היא התרשמותו של איצקוביץ מרנ"ז.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד מנ"א תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מוועדת הבחירות לרב העיר לוד נתנו לבית הכנסת שלנו נציג אחד שיהי' בוחר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ו' אלול תשל"ה
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום קרא מר איצקוביץ את ר' יוסף בלוי וסיפר לו שהייתה החלטה כלל ארצית להסכם בין
המערך והמפד"ל שהיושבי ראש של המועצות הדתיות יהיו מחברי המפד"ל ,וממילא גם בלוד
שעתה היו"ר הוא מר בן ישי מפא"י יצטרכו להעביר אותו .מר איצקוביץ אמר שאינו יכול להילחם
נגד זה כיון שזה סידור ארצי אבל הוא מקווה שאין לזה השלכות למינוי של ר"נ זוין כרב בעיר,
וצריכים לדבר עם הרב חדד בענין מינויו של זוין .רי"ב הי' אצל הרב חדד ואמר לו שהרב עובדי'
יוסף דיבר איתו שהמועמד שלו הוא ר"נ זוין.
אצל כתות התלמידים הגרוזינים בביה"ס בלוד נהייתה עזיבה גדולה ,וצריך לבדוק מה היא
הסיבה לזה.
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה .ט"ו חשון תשל"ו
כ"ק אדמו"ר שליט"א
...לרב האשכנזי בעיר לוד נבחר הרב אורטנר.

• • •
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נחלת הר חב"ד
תשי"ג

ההוראות ,הדיווחים ואגרות-הקודש  /מילואים
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תשכ"ט
תשי"ג
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ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש לוד
אקספרס

ב"ה ,כ"ג טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הר"ש שי' מיידנצ'יק נפגש הבוקר עם מר ליובא אליאב סגן שר הקליטה ,וזה קיבל אותו
ברוגזה רבה ובטרוניות מדוע לא סיפרו לו שאנו מעונינים בעולים ,ואמנם בעת ביקורו בכפר
חב"ד סיפרו לו שבונים שיכון חב"ד בלוד ,וגם סיפרו לו שצריכים לבוא עולים מגרוזיה ,אולם
לא אמרו לו שאנו רוצים אותם בשכון חב"ד בלוד ,והוא כבר תיכנן לשלוח אותם לקרית מלאכי.
לסיכום לאחר דו"ד ,אמר שהוא מסכים שה 20-משפחות שיגיעו עתה שיעבירו אותם ללוד
בשכון חב"ד ,וזה הוא גם מסכים רק משום שמפחד שיבואו לשדה התעופה ויעשו רעש גדול
ועתונות וכו' ,אבל רוצה הבטחה שאלה שיבואו אח"כ יתנו להפנות אותם לקרית מלאכי.
ר"ש מיידנצ'יק אמר לו שאינו יכול להבטיח זאת הרי אנו שלחנו לאנשים אלו הויזות ואנו
הבטחנו להם שיבואו לשכון חב"ד בלוד ,אולם יחשוב בזה.
הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה בקליטת העולים ושלא תהיינה
כל מניעות ועכובים מכל צד שהוא.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש לוד
אקספרס
ב"ה ,כ"ג טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' שלמה שי' מיידנצ'יק טלפן עתה מהכנסת בירושלים ,וסיפר שנפגש עם מר ליובא אליאב
סגן שר הקליטה עוד הפעם ,והנ"ל התפייס איתו ,ולדברי הר"ש שי' מרגיש עצמו מר אליאב
שהתנהג לא כראוי כלפי ר"ש מיידנצ'יק בפגישתו הבוקר ,מר אליאב טלפן אל מר שז"ר בכוונה
לרצות את חב"ד.
לדברי הר"ש שי' הכל בסדר ומסכים בהחלט להפניית העולים לשכון חב"ד בלוד .בכדי לתקן
הרושם ממכתבנו הבוקר שולחים מכתב זה גם אקספרס ,והר"ש שי' מיידנצ'יק יכתוב בהקדם
פרטים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש לוד
ב"ה ,כ"ה טבת תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאחר שמר אליאב סיים פגישתו עם הר"ש מיידנצ'יק ברוגזה ,פנה מר אליאב אל מר שז"ר
והי' אצלו ,וסיפר לו על כל המצב והביע בפניו כעסו על חב"ד בהקשר לעולים מגרוזיה .מר שז"ר
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חיפש את הר"ש מיידנצ'יק אולם לא עלה בידי ר"ש מיידנצ'יק לבקר אצל מר שז"ר ,ולכן שוחח
טלפונית עם מזכירתו של מר שז"ר וזו אמרה לר"ש מיידנצ'יק שאליאב ביקר אצל שז"ר ובהמשך
השיחה התפלא גם מר שז"ר שלא סיפרו לו שיש לנו תוכנית להושיב את העולים מגרוזיה בשיכון
חב"ד בלוד.
הר"ש מיידנצ'יק הסביר לה את כל העניין וכן סיפר לה שמר אליאב כבר התרצה (ר"ש
מיידנצ'יק סיפר שמר אליאב התבטא בעת כעסו ,הרי אני רוצה לחיות בשלום אתכם מדוע אינכם
נותנים לי לחיות בשלום אתכם ולעזור) .לאחר מכן שוחח עוד הפעם עם המזכירה וזו אמרה לו
שדיברה עם מר שז"ר ומבין את הענין.
בעת ביקורנו אצל מר מילמן העלה ר"ש מיידנצ'יק בקשה שיבנו בכפר חב"ד אזור תעשייתי.
מר מילמן אמר שבלוד קיימים מבני תעשיה ומציע להקים שם תעשיה.
בהמשך לשיחה שניהל הר"ש מיידנצ'יק עם מר אליאב סגן שר הקליטה ואשר בשיחה זו אמר
הר"ש מיידנצ'יק למר אליאב שאנו נקלוט את כל העולים מגרוזיה ,ואם כי שעתה מוכנות רק 25
דירות ,אולם בעוד מספר חודשים ייגמר ההוסטעל בכפר חב"ד וכן עוד בלוק בשיכון חב"ד לוד.
מר אליאב שאלו ומה יהי' אם בפברואר יגיעו מאות המשפחות שצריכים להגיע מגרוזיה,
ענה לו ר"ש מיידנצ'יק שכל משפחה בלוד ובכפר חב"ד תקבל לביתה משפחה נוספת עד שיבנו
עבורם הדירות.
בשיחה שקיימנו בינינו חשבנו שאם אומנם חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א היא שעלינו לקלוט את
כל מאות המשפחות שיגיעו אי"ה ,אזי צריכים להסביר לכל משפחה של אנ"ש שיקלטו בביתם
משפחה נוספת עד לבנית הבלוקים החדשים ,ולעניין זה אנו מבקשים חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א
אם להשתדל לקלוט את כל העולים הבאים מגרוזיה אי"ה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש לוד
ב"ה ,כ"ה טבת תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בהמשך למכתבנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד שאלתנו אם להשתדל לקלוט את כל העולים
שיגיעו מגרוזיה אי"ה ,ואם יבואו במספר שלא יהיו דירות מוכנות עבורם אם לוותר על קליטתם
אצלנו ,או אם להכניסם אצל משפחות אנ"ש שיחזיקו אותם עד לבניית דירות עבורם ,נודה
לכת"ר על מענה לשאלתנו זו.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,ב' שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול קיימנו פגישה עם מר ליובא אליאב (מר אליאב סיפר שבשנת  1961חזר מרוסיה
והי' אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ליחידות למשך  4שעות) ,בפגישה השתתף הרה"ח ר' בנימין שי'
גורודצקי ואנו .שוחחנו בקשר לעולים מגרוזיה שלדברי העולים מגרוזיה יגיעו מאות רבות של
משפחות כ"י בע"ה.
מר אליאב אמר לנו כי אין לו כל התנגדות שיבנו בלוד כמה שאפשר ואפילו מאות יחידות
דיור ושיכניסו שם עולים ,אולם היות ויתכן שבע"ה לאחר מילוי הדירות העכשוויות שבלוד,
יבואו עוד מאות עולים ואין מקום להכניסם בלוד ,ע"כ מציע שיקימו מרכזי חב"ד בקרית מלאכי
(קרית מלאכי מיקומו כ 20-קילומטר לפני קרית גת מרחק של חצי שעה נסיעה מלוד) וכן בקרית
גת כפי שיש בלוד .ולכן מציע שיפנו לשם את העולים מגרוזיה ,ובכדי לקבל הסכמתנו להפנות
לשם את העולים מסכים למלאות תנאים שנציג בקשר לזה.
העולים שהגיעו מגרוזיה מאד לא מעוניינים בזה בחוששם ששם ירדו העולים מדרך התומ"צ,
לכן עיבדנו איזו תכנית ,שלפיה ,אם נקבל הוראות מכ"ק אדמו"ר שליט"א איך לנהוג בזה ,ואם
תהי' הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א להעברת העולים לקרית מלאכי ,אפשר להציג למר אליאב
תנאי ,שיתן כמה דירות (עוד לפני בוא העולים) עבור שליחים מאברכים שנשלח מכפר חב"ד,
ושמר אליאב ידאג שהם יקבלו שם פרנסה מהמועצה הדתית וכד' ,ותפקיד האברכים יהי' לקבל
את העולים ולדאוג לענינים הרוחניים שלהם ,וכן אפשר להציג לו תנאי שיקים גן ילדים עבור
ילדים אלו ,וכד'.
בענין החינוך :קיים בקרית מלאכי בית ספר של החינוך העצמאי (מלבד  2בתי ספר ממ"ד
ו 2-בתי"ס ממלכתי) ,והילדים מגיל  12הבנים והבנות נקלוט בישיבה בלוד ובסמינר בכפר חב"ד
(בהקשר לכך גם אפשר להציג למר אליאב תנאי שירחיב מקומות הקליטה בלוד ובכפר חב"ד).
בהקשר לכל הנ"ל הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א:
א) אם להסכים ולהשתדל להעביר העולים שיגיעו (ולאחר מילוי הדירות בלוד) לקרית
מלאכי.
ב) אם אמנם כן – האם לשלוח לשם  2אברכים שליחים שישתדלו בענינים הרוחניים שלהם.
ג) אם לא – אם לקלוט אותם בבתי אנ"ש בלוד ובכפר חב"ד עד לבניית דירות בלוד.
ד) אם לקולטם בקרית מלאכי – אם להסכים שיילכו לחינוך העצמאי ,או להשתדל להקים
בי"ס חב"ד (בענין בי"ס חב"ד ישנם כמה ספקות ,אם משרד החינוך יאשר הקמת בי"ס נוסף אע"פ
שיש שם ממלכתי דתי ויתכן שגם קרוב ,וכן ספק אם יש בידינו כוחות ההוראה המתאימים).
ה) אם אמנם כן – האם להשתדל להקמת גן חב"ד (לחינוך העצמאי יש שם גם גן).
ו) אם אמנם כן – אם יש מקום לבוא בדו"ד עם החינוך העצמאי ולבקשם שהיות שאנו נחזק
בית ספרם בקרית מלאכי ,שהם תמורת זאת יסגרו את בית ספרם בלוד.
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ז) אם להציג למר אליאב כתנאי ענין הרחבת המוסדות בלוד ובכפר חב"ד.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

[אפרים וולף]

ב"ה [שבט תשכ"ט .טיוטה]
לדברי העולים מגרוזיה ולפי התחזיות יבואו בע"ה מאות משפחות מגרוזיה .העולים מגרוזיה
שכבר הגיעו רצונם עז שהעולים הבאים אחריהם יתיישבו בלוד או בכפר חב"ד בכדי שחלילה לא
ירדו מדרך התורה .מר ליובא אליאב ומשרדי הממשלה רוצים שהעולים שיגיעו יתיישבו בקרית
מלאכי ששם יש להם עתה  300דירות ריקות.
מר אליאב פנה אלינו וביקש שנעביר את העולים לקרית מלאכי – לאחר שיתמלאו הדירות
הפנויות בשכון חב"ד בלוד.
השאלה שעומדת אצלנו היא ,אם אמנם אחראים אנו לעתידה של יהדות גרוזיה ,אם נפעל
באחד משני הדרכים הבאים:
נקלוט עד כמה שאפשר בלוד ,ואת הבאים אחריהם נקבל לבתי אנ"ש בלוד ובכפר חב"ד עד
שיבנו דירות עבורם בלוד ,או אולי:
נסכים למר אליאב שהעולים שיבואו – לאחר מילוי הדירות בלוד – יסעו לקרית מלאכי,
אולם בתנאים כדלקמן:
 )1יעמיד  2דירות ל 2-אברכים שאנו נשלח לפני בוא העולים.
 )2יסדר ל 2-אברכים אלו שיקבלו פרנסה מהמועצה הדתית או ממשרד הקליטה.
 )3יקים גן ילדים – עד לבניית הגן שיעמיד דירה לגן – הגננת תהי' שלנו.
 )4ללא התחשבות אם קיים בי"ס דתי או לא ,יש להקים מיד בי"ס חב"ד ,הילדים ילמדו יום
שלם והבנות כרגיל ובהפרדה ,משרד הקליטה ידאג להכרה ,ועד לבניית בית הספר שיעמיד כמה
דירות.
 )5שתינתן האפשרות לקלוט את כל הבנים מעל גיל  11-10בישיבה בלוד ,ואת כל הבנות
מעל גיל  12בבית רבקה בכפר חב"ד (האפשרות פירושה קבלתם לעלית הנוער ובמקרה ויש צורך
בהרחבת הבנינים של המוסדות ,שמשרד הקליטה יתן את האפשרות לכך).
 )6פתיחת כולל אברכים ל 10 -אברכים ,הדורש  10דירות וכן תקציב ממשרד הפנים ,ממשרד
החינוך (תרבות תורנית) ומשרד הדתות.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ח' שבט תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
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הרינו למסור את השיחה הטלפונית כפי שהובן על ידינו:
שאלנו אם עלינו לבחור או לעשות איזה בחירה בקבלת העולים מגרוזיה ,והמענה הי' לא,
עלינו לקבל את הבאים ,אח"כ נאמר הטעם לזה שזה יכול להיות מבוא לאחרים שייצאו מכאן.
אח"כ שאלנו ע"ד קרית מלאכי ,אם לשלוח לשם אלו שיבואו לאחר מילוי הדירות בשכון
חב"ד בלוד ,הובן מהמענה שאין זה ענינינו ולא עלינו להשתדל בזה.
אח"כ שאלו ע"ד הרא"ב שי' גורודצקי.
זאת היא השיחה כפי שהובנה על ידינו.
אגב ,לא עלה בידינו לספר בטלפון  -הר"ש מיידנצ'יק ואנו ביקרנו בקרית מלאכי יחד עם
אנשי הסוכנות וראינו המצב שם .יש שם  -או יהי' בתקופה קצרה  300 -דירות וגן ובי"ס של
החינוך העצמאי במקום וכן בית כנסת כבר נבנה שעדיין ריק.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ז שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך לשיחה הטלפונית של הר"ש שי' מיידנצ'יק בקשר לעולים מגרוזיה ואשר בו התבקש
שכאשר תתגבשנה הצעות ממשיות אזי שיטלפן שוב ,חשבנו בדבר והחלטנו שהצעה ממשית
פירושה לתכנן עד כמה שאפשר את ענין קליטתם .ולזאת אנו חושבים להציע ע"ד קרית מלאכי
ואנו חושבים לשלוח לשם  5-6אברכים שאחד יתעסק בקליטת העולים וסידור העניינים הרוחניים
והגשמיים עד כמה שאפשר ,ו 5-יהוו כולל אברכים שם וילמדו וישפיעו על הענינים.
שוחחנו עם האברכים בכולל והם אמרו שהם מסכימים לחשוב בכוון זה ויודיעו בהקדם על
החלטתם אם הם מסכימים לעבור לגור בקרית מלאכי.
היום בערב נקיים אי"ה אסיפה – קצת רחבה – מעסקני אנ"ש להתדבר על הצעות ממשיות.
אנו חושבים שכאשר תתגבשנה ההצעות נטלפן בע"ה.
בהמשך לביקורו של מר גבע מנכ"ל משרד הקליטה נסעו העולים מגרוזיה יחד עם ר' יעקב
מיכלשוילי ליבנה ולקרית מלאכי לראות את הדירות והמקום .למעשה לא סיכמו דבר ,ור"י
מיכלשוילי אומר שלא יחליט בשום אופן לבד ורוצה שמחב"ד ידריכוהו מה לעשות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ח שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
180

ט"כשת  -ד"בח רה תלחנ
בהמשך לשיחת הטלפון של הר"ש מיידנצ'יק קיימנו אתמול בערב אסיפה ע"ד הצעה ממשית
עבור העולים מגרוזיה ,השתתפו באסיפה הר"ד חנזין הר"ש חפר הר"ש מיידנצ'יק הר"ז וילמובסקי
הר"ז קסלמן ואנו.
הר"ד חנזין אמר שאם אמנם אינו נראה מקום אחר אלא בקרית מלאכי ,אזי יש להתנות הקמת
בית ספר חב"ד וכן העברת כולל אברכים לקרית מלאכי ,וכן צוות שישמש כמרכזים בעבודת
הקליטה .כולם הסכימו שיש להגות תנאים אלו והוחלט:
 )1תנאי שהדיור בקרית מלאכי הוא זמני ואם ירצו לעבור ללוד שיעבירום.
 )2הקמת בית ספר חב"ד.
 )3העברת חלק מכולל האברכים מכפר חב"ד לקרית מלאכי.
 )4עובד או שני עובדים שיטפלו בעניני הקליטה.
לסיכום הוחלט שהיות והערב עומד להגיע הרא"ב שי' גורודצקי ואולי בידו איזה הוראות או
הצעות לענינים אלו ולכן להמתין ,ואם ההצעה היחידה תישאר קרית מלאכי בתנאים כדלעיל,
יטלפנו וישאלו חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
הר"ז וילמובסקי אמר שחושש לקרוא לקרית מלאכי מרכז חב"ד נוסף בארץ ,מאחר וספק בידו
אם אמנם אלו שיגורו בקרית מלאכי אמנם ייצגו שם חב"ד כדבעי.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ב שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לוטה בזה העתק ממכתבנו אל מנכ"ל משרד הקליטה בהקשר לפגישה אתו שפרטיה נמסרו
בטלפון שטילפן הרב ב.א .גורודצקי.
מתעתדים בע"ה לשלוח חלק מאברכי הכולל וכן נשתדל לסדר בהקדם את כל הענינים
הקשורים בזה ,מינוי מנהל לביה"ס (נבוא בדברים עם הרה"ח ר"ד חנזין בהקשר לזה) ,וכן ישוחח
הרב ב"א גורודצקי עם ר' יעקב מיכאלשוילי שיעבור לקרית מלאכי.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ג שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהקשר למענה כ"ק אדמו"ר שליט"א בטלפון להרב ב"א גורודצקי ,נתקבל גם היום מברק
כ"ק אדמו"ר שליט"א.
מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א :ראה "ימי תמימים" חלק ד עמוד  ,186מברק מכ"ג שבט" ,נכונה ההצעה דקרית
מלאכי בהתנאים שמסרם ,וכן שחלק דאברכי הכולל דכפר חב"ד יתיישבו שם .בברכת הצלחה לגמר טוב בהנ"ל".
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הרב גורודצקי זימן אליו אתמול את האברכים מהכולל המעונינים לנסוע ודיבר אתם ובע"ה
במשך היום יתברר מי בין האברכים יסע.
היום נפגש הרב גורודצקי עם ר' יעקב מיכאלשוילי וסיכם אתו שהוא גם עובר לקרית מלאכי,
ואנו התחייבנו להשלים משכורתו שיקבל ממשרד הקליטה עד לאלף ל"י לחודש .כמו"כ הציע
הרב גורודצקי שגם האברך ר' מיכאל משולבין (שהגיע לאחרונה מרוסיה ,חתנו של חזן) יסע
לקרית מלאכי .שוחחנו אתו היום וביקשנוהו שיתקשר עם הרב גורודצקי.
כמו"כ מלבד ההבטחות ממשרד הקליטה שהם יטפלו בכל הקשור להעברת הכולל לקרית
מלאכי וכו' ,התקשרנו גם עם הרב קוגל המטפל מטעם התנועה להפצת תורה המקימים כוללים
בעיירות הפיתוח ,והוא גם שוחח עם מר ש .רותם ממשרד הפנים ומר רותם אמר לו שבהחלט
מסכים לענין זה ויתן התקציב המתאים ,וביקש שיסדרו שהמועצה המקומית יבקשו תקציב.
קבענו פגישה עם יו"ר המועצה המקומית של קרית מלאכי למחר ,ונשוחח בכל הקשור לעניני
הקליטה והכולל.
כמו"כ אנו מתעתדים לבקר שוב בקרית מלאכי להפגש עם הרב גרשטנקורן (נכדו של מייסד
ב"ב) שהוא הרב המקומי במקום ,ולשוחח אתו ע"ד עזרת המועצה הדתית וכו'.
ביום ה' תתקיים אי"ה פגישה אצל מר מילמן בעניני התעשיה שהר"א פרשן מתעסק בזה,
בהזדמנות זו נשוחח עם מר מילמן ע"ד הדירות בקרית מלאכי עבור האברכים ,אם כי שמשרד
הקליטה גם מטפל בזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ח שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום ד' בשבוע העבר נפגשנו עם מר עבודי ראש המועצה של קרית מלאכי בקשר לכולל
האברכים ,הבטיח שיטפל בענין להבטחת תקציב משרד הפנים עבור אברכי הכולל .כמו"כ
שוחחנו אתו ע"ד תעסוקה עבור העולים (יש אומרים שבקרית מלאכי המצב בתעסוקה מאד חלש).
התרשמותי ממנו בקשר לתעסוקה גם לא היתה כ"כ בהתלהבות.
בקשר לקרית מלאכי ,בשיחתי עם מר פלד במשרד השכון התברר כי ברצונם להכניס בשלב
זה  88דיירים ותיקים – מפונים – בשכונה החדשה ואח"כ עוד כ 50-ותיקים ,ועבור העולים
ישאר רק כ 250-דירות ,וזאת במפורש נוגד את הסיכום שקיבלנו בעת ביקורו של הרה"ח רא"ב
גורודצקי אצל מנכ"ל משרד הקליטה.
טילפנתי אל הרב גורודצקי בקשר לזה וסיכמנו שבינתיים לא להפנות עולים לקרית מלאכי
עד שיסודר הדבר .לפי זה כתבתי מכתב אל מר גבע שמכיון שמתכננים בניגוד למוסכם לכן לא
נעשה המוטל עלינו ולא נפנה לשם עולים.
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כן שוחחתי במשרד השכון בקשר למקוה שהבטיחו לטפל בזה ,וכן מתוכנן הקמת בית ספר
שם ,וכן גן ילדים נוסף.
אנו מצרפים בזה מפת אה"ק ת"ו ומסומן מקום קרית מלאכי ,וכן מפת קרית מלאכי ומסומן
הקריה החדשה ,וכן מפה המראה את מקום המקוה והגן בקריה זו.
העתק ממכתבנו זה אנו שולחים אל הרה"ח הראב"ג שי'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ט שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך לכל המכתבים דעד עתה ,טילפן למשרדנו מר ליובא אליאב סגן שר הקליטה ושוחח
עם הר"ש מיידנצ'יק ,ומסר שמלבד  2הבלוקים שאוכלסו כבר במפונים בקרית מלאכי (ואשר לזה
הסכים הראב"ג שי' בסיכום עם מר גבע) כל השכונה כולה מיועדת אך ורק לעולים מחב"ד ,ומוכן
לתת זאת בכתב בצירוף מפה שתסמן בדיוק שהשכונה כולה של חב"ד.
לפי זה בע"ה מחר יוצאים האברכים שי' לקרית מלאכי והעולים שיגיעו החל מיום רביעי אי"ה
יופנו לקרית מלאכי (העולים שעומדים להגיע הערב נכניסם אצל קרוביהם בשכון חב"ד בלוד).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ל' שבט תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לוטה בזה העתק מהסיכום מהפגישה של הרב גורודצקי עם מנכ"ל משרד הקליטה מר גבע.
שלחנו סיכום שלנו שלא קבלנו אישור מהם על סיכומנו ,וכן הם עשו סיכום כמצורף.
בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול בערב ,הצלחנו לאתר את הרב גורודצקי בלונדון וסיכמנו
שמגיע בהקדם לאה"ק שיפגש עם מר יגאל אלון.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,א' אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרה"ח ר' בנימין שי' גורודצקי הגיע אתמול בערב לאה"ק .לפני בואו התקשרו איתנו פקידים
במשרד הקליטה והודיעו שהם מוכנים להבטיח כל מה שאנו מבקשים ,אמרתי להם כי אין בידינו
לעשות עתה מאומה וכאשר הרב גורודצקי יגיע שידברו איתו.
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היום בבוקר ביקר אצל ר' בנימין שי' מר טלמור שהוא המנהל האזורי של משרד הקליטה
ואמר שמוכנים להבטיח כל מה שמבקשים וכו' וכו' .ר' בנימין שוחח אתו כשעתים ואמר לו שהוא
הגיע ארצה על מנת להיפגש עם מר יגאל אלון ,ואין מספיק שמר טלמור מבטיח.
בשעת דיבורו עם מר טלמור התקשרנו עם מר אליאב סגן שר הקליטה והוא הי' מרוגז ואמר
שאנו אשמים על מה שהי' בשדה התעופה .אמרנו לו שאמנם זה מתפקידו להגן על מדיניות
משרדו שפועלת כפי ההוראות ,אולם ברצוננו להודיעו שר' בנימין נמצא באה"ק ואם רוצה יוכל
להתקשר אליו במלון.
לאחר מכן התקשר מר טלמור מחדרו של ר' בנימין אל מר אליאב ור' בנימין שוחח עם מר
אליאב ,מר אליאב אמר לו שמבין שר' בנימין אינו מעונין לשוחח אתו על הענין ,ר' בנימין
אמר לו שאומנם כך הדבר כי אינו מעונין לשוחח אלא רק עם מר אלון שר הקליטה וסגן ראש
הממשלה.
אתמול בערב הי' ר"ש מיידנצ'יק בכנסת ושוחח עם מר אלון וסיפר לו שר' בנימין הגיע ארצה
וירצה להיפגש אתו .מר אלון אמר לו שהוא מעוניין להיפגש עם ר' בנימין כי גם בעת ביקורו
בארה"ב רוצה להתקבל ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ויתכן שיהי' בניו יורק רק בפורים ואם יש
מקום שכ"ק אדמו"ר שליט"א יקבלו ביום זה .מר אלון סיכם שיוכל לקבל לפגישה ביום א' או
ביום ו'.
היום בבוקר התקשרנו עם מנהלת הלשכה של מר אלון ,וזו אמרה כי מר אלון לא יקבל כלל
אנשים בשבוע זה ואינה יכולה לסדר עבורו פגישה בכלל כי במוצאי שבת נוסע מר אלון לחו"ל,
ומכיון שהי' המעשה של "אל על" בציריך (מהתנגשות הערבים) אין למר אלון כלל פנאי.
לפי הוראת הרב גורודצקי שלחנו מברקים אל מר אלון לביתו ולמשרדו בשם ר' בנימין
ובו הודעה שהגיע בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א ומעוניין להיפגש אתו .בשעות הצהריים
התקשרו ממשרדו של מר אלון והודיעו שמר אלון יקבל את ר' בנימין לפגישה ליום א' בשעה
 10בירושלים.
הערב יפגש ר' בנימין עם מר שז"ר שי'.
הערב עומדים להגיע  8משפחות מגרוזיה ,ונסדרם ארעי או בדירות ישנות או אפילו בישיבה
בכפר חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ב' אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב ביקר הרב גורודצקי שי' אצל מר שז"ר שי' ,וכפי שמסר לנו הרב גורודצקי
על תוכן השיחה ,שוחחו על כל הענין של העליה .מר שז"ר התרעם שהיה מכות בשדה התעופה,
הרב גורודצקי אמר לו שזה אינו נכון ,ובכלל בשיחה הצדיק מר שז"ר התנהגות אנשי הממשלה.
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לסיכום ביקשו מר שז"ר שיתקשר עם מר אליאב ואין מקום לא לשתף פעולה עמו כי גם שר
הקליטה צריך לעשות ע"י מר אליאב.
במשך היום ניסה הרב גורודצקי להתקשר עם מר אליאב אולם ללא הצלחה ,מאחר שלפני
הצהריים הי' בביקור אצל רופא ,והשאירו הודעה בביתו שהרב גורודצקי מעוניין להתקשר אתו
ושיואיל להתקשר אל הרב גורודצקי ,אולם לא התקשר במשך כל היום.
כמו"כ התקשר אלינו מר גבע המנכ"ל של משרד הקליטה והודיע שמעוניין לבקר מחר בשעה
 11במשרדנו בלוד ולהיפגש .אחר כמה שעות הודיעו ממשרדו על ביטול הביקור ,ושאלו אודות
ר' שמואל מיכאלשוילי היכן אפשר להשיגו (ר' בנימין שי' הורה למיכאלשוילי שבאם יזמינהו
אל מר גבע שלא ילך).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,מוצש"ק ד' אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום ו' על אף ההודעה של מר גבע על ביטול ביקורו בלוד ,בכל זאת הגיע בשעה  11למשרד
בלוד ,במשרד הי' ר"י בלוי שקרא את הר"ש מיידנצ'יק שהי' באותה שעה בעבודתו ברכבת .מר
גבע סיפר שהוא מגיע עתה מקרית מלאכי ושם סוערות הרוחות ורוצים לפטר את ראש המועצה
מר עבודי על שהסכים לא לקבל מפונים וכו' וכו'.
כנראה שבביקורו רצה להוציא איזה דברים ,כי שאל כל מיני שאלות ,כגון מי בעל דעה
יותר גדולה בעניינים ר"א וולף או ר"ש מיידנצ'יק ,וכן אמר שאילו הי' משוכנע שחב"ד רוצה
את הקריה בשלמותה אזי הי' מסדר הדבר אבל חושש שלא חב"ד רוצים זאת אלא העולים מגרוזי'
(כנראה שבזאת רצה לשמוע אם חב"ד המסיתים את העולים).
אח"כ אמר שרוצה לראות את הרכבת והלך עם ר"ש מיידנצ'יק לראות איך פועלת הרכבת.
ר"ש מיידנצ'יק הראה לו חבילה עם  150בקשות לויזות מגרוזיה ,ואמר לו שהעניין יכול להפסק,
על זה ענה מר גבע שאינו חושש מזה כי הענין לא יפסק כי הממשלה הרוסית רוצה לחסל כפר
קולאשי.
לאחר מכן נסע מר גבע מלוד ,ומר תדמור שבא אתו יחד נסע לשכון חב"ד לבקש את ר'
שמואל מיכאלשוילי שיבוא לפגישה עם מר גבע מיד .ר' שמואל לא רצה ,ומר תדמור השאיר את
אחד העובדים במשרד הקליטה (שהוא מטפל במקום) שדיבר על לב ר' שמואל שיסע אל גבע.
מלכתחילה כבר הסכים ר' שמואל לנסוע אולם ממשרדנו שלחו לומר לשמואל שלא יסע ,ולא
נסע אל מר גבע (כנראה שמר גבע רצה לשכנעו שיסדר הדבר ללא חב"ד וכד') .לפני נסיעת מר
גבע שאלו אותו אם גם הוא ישתתף בפגישה אצל מר אלון ואמר כן.
כמו"כ ביקרתי בתל אביב במשרד השכון (בעניני שיכון חב"ד בלוד) ושם שמעתי שבפגישה עם
מר אלון ישתתפו גם פקידים ממשרד השכון .כמו"כ שאלו במשרד השכון אם יש איזו אלטרנטיבה
לקרית מלאכי וכד'.
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עתה ,במוצש"ק ,נסעו ר"י בלוי ובני רשד"ב שי' לקרית מלאכי לראות אם בינתיים לא הכניסו
אולי עולים או מהמפונים לקרית מלאכי (כי שמענו שלפני כשבוע הגיעו קבוצה של  10משפחות
עולים מארגנטינה ונעשה מאמץ מטעם משרד הקליטה להביאם לקרית מלאכי – שמועה זאת
היא איש מפי איש כך שאולי אין להסתמך עליה כידיעה ברורה) .במקום התברר כי בבניינים
הריקים לא נכנס איש ,אלא רק ב 2-הבלוקים שעליהם הוסכם שיכנסו המפונים ,נכנסו שם עוד
כמה שכנים מאז שבוע העבר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י' אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהמשך לטלפון שטילפן הרב חדקוב שי' הננו לכתוב בזה כמה פרטים:
סידרנו שבע"ה לקראת השבת יסעו לקרית מלאכי קבוצה מאנ"ש שי' בכפר חב"ד ובלוד
בראשות הרה"ח הרש"ח שי' קסלמן.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,פורים תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב אורגנה מסיבת פורים בקרית מלאכי ,מכפר חב"ד הגיעו  2אוטובוסים מלאים
עם אנ"ש ונשותיהם ,וכן מלוד הגיעו שני אוטובוסים העולים מגרוזיה ואנ"ש ,וכן מירושלים
הגיעה קבוצה מאנ"ש ,שם במקום אורגן תאורה ורמקול והחגיגה נמשכה כשעתיים .השתתפו
אורחים מר ש .רותם סגן מנכ"ל משרד הפנים ,וכן המנהל האזורי של משרד השיכון ,וכן המנהל
האזורי של משרד הקליטה וכן מר עבודי ראש המועצה .החגיגה עברה בהצלחה ב"ה והשתתפו
סה"כ כ 500-600 -איש כ"י.
בהוצאות החגיגה והנסיעות השתתפו בזה הסוכנות וכן המועצה המקומית.
היום לפנות בוקר הגיעו עוד  15משפחות עולים ,חלקם מקולאש וחלקם מעיירה ליד קולאש,
כולם מועברים לקרית מלאכי ,ה 15-משפחות הם  60נפשות.
נתקלים אנו בקשיים בקשר לבני העולים המבוגרים שהם בגיל  ,17-20חלקם מסכימים
להיקלט בישיבה בכפר חב"ד וחלקם אינו רוצה אלא לצאת לעבודה ,ומתעורר בעיות שנמשכים
לסביבה .הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לענין זה.
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה ,ט"ז אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בעת חגיגת הפורים בקרית מלאכי שוחחנו עם מר ש .רותם והוא אמר שמעוניין לעזור בקשר
לבנית המקוה ,ולדעתו לא יספיק מקוה בגודל התקציב שמשרד השיכון רוצה לתת ,ולדבריו
ישתדל עד כמה שיוכל בקשר לתקציב מצד משרד הפנים ויבוא בדברים עם מר סלייפר עד"ז.
בהתאם לזה שינינו את מיקום המקוה בתוך השכונה למקום רחב יותר וכן שזה לא יהי' קרוב
למועדון המתוכנן לבניה שם.
שוחחנו עם הרב קוגל בקשר לכולל האברכים והוא אומר שהתקציב המוקצב ע"י הממשלה
הוא  60,000ל"י לשנה ,היינו משכורת עבור עשרה אברכים .לפי זה לא נוכל לקבל לכולל מספר
יותר גדול של אברכים (יש בקשות מאברכים להתקבל לכולל).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ' אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בפורים ביקר הר"ש מיידנצ'יק יחד עם קבוצה מהעולים מגרוזיה שבלוד אצל מר שז"ר .מר
שז"ר שוחח אתם ומאוד נהנה מביקורם ,ובאותו מעמד אמר מר שז"ר שברצונו לבקר בקרית
מלאכי .התקשרנו עם מר עבודי יו"ר המועצה המקומית ,וקבענו שאנחנו נבקש פגישה עם מר
שז"ר בכדי להזמינו רשמית לביקור בקרית מלאכי בנחלת הר חב"ד .הננו לבקש ברכת כ"ק
אדמו"ר שליט"א לענין זה.
היום ביקרנו אצל מר ב"צ מילמן והוא הסכים עתה לרכוש את הדירות שבבלוק השלישי
שבנייתו מסתיימת ,עבור העולים הנמצאים כבר בלוד ואין להם דירות.
 2המשפחות שהגיעו בשבוע שעבר לאה"ק מגרוזיה ,ועסקני מפא"י בירושלים הסיתום לא
לנסוע לקרית מלאכי ,ביקשו לפני השבת שרוצים לנסוע לקרית מלאכי ,והרי"מ ליס הסביר להם
ששם יש לקיים תומ"צ בהידור וכו' ,ואח"כ הסכמנו עם נסיעתם שם (אחד מילדיהם נמצא כבר
בישיבה בלוד).
עושים אנו מאמצים לקלוט את כל הנערים והנערות החל מגיל  12ושבאו לקרית מלאכי,
לקולטם בישיבה בלוד או בישיבה בכפר חב"ד או בסמינר בכפר חב"ד .עתה נמצאים בישיבה
בכפר חב"ד כ 15-תלמידים בגיל  16-21וכן בסמינר בכפר חב"ד כ 15-בנות בגיל .17–12
רובם של התלמידים המבוגרים הסכימו לנסוע לישיבה בכפר חב"ד ,ונשארו בקרית מלאכי
כ 3-בחורים ובלוד  2בחורים.
בקרית מלאכי בנחלת הר חב"ד :בהתוועדות פורים תשכ"ט (שיחות קודש תשכ"ט חלק א עמוד  )448קבע הרבי
את שם השכונה 'נחלת הר חב"ד' וביאר את משמעות השם.
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בית הספר בנחלת הר חב"ד כבר נפתח רשמית ,המפקח מטעם הממ"ד ביקר במקום וראה את
הכתות בלימודם – ר"א זילברשטרום מלמד כתת הנערים ,הגב' רחל הבר מלמדת כתת הבנות
וכן נפתח גן הילדים ,קיבלנו כגננת נערה בשם חיה מורגנשטרן בוגרת בית יעקב (אין מנשות
אברכי הכולל גננת).
רשמית רשומים בבית הספר  28תלמידים ,ולמעשה מבקרים  18תלמידים ,השאר נקלטו
בכפר חב"ד ובלוד.
הר"ש חפר ואנו מתחילים במאמצים לקבל מענקים ממשרד הקליטה עבור הרחבת המוסדות
לקליטת העולים מגרוזיה ,הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה.
הנערים שבלוד והנערות שבכפר חב"ד נקלטים במסגרת עליית הנוער שמשלמת  88ל"י
לחודש עבור כל ילד.
מהמפלגות יש עדיין התרוצצויות מסביב לעולים החדשים ,מר בנימין שחור רוצה לערוך יחד
עם הרב איתמר מלוה מלכה בשבוע הבא בקרית מלאכי .מר ישראל אידלמן טלפן היום בקשר
לסידור חברותם בפא"י .אנו הודענו כי רצוננו לסדרם כחברים בהסתדרות הכללית כפי שאנשי
כפר חב"ד חברים וללא מפלגות.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ז אדר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לבניית המקוה בנחלת הר חב"ד ,סיכמנו עם משרד השיכון שהם יעבירו עבורנו סך
 50,000ל"י לבניית המקוה .הזמנו אצל האדריכל מר דוב שפירא תוכנית של מקוה בת שמונים
מטר מרובע שלפי הערכה יעלה הבניה בסך  80,000ל"י .לגבי שאר הכספים חושבים אנו או
שבע"ה יסכים מר רותם לתת את זה ,או אולי ממשרד הדתות.
שוחחנו עם מר בנימין שחור סגן שר הדתות בקשר למקוה והוא הבטיח שיתן סך  25,000ל"י
בכדי להביא הבטחתו לפועל הזמנו אצלו פגישה שתתקיים אי"ה ביום רביעי כ"ט אדר.
כמו"כ הזמנו פגישה אצל מר ש .רותם במשרד הפנים שנקבע ליום ד' ניסן.
כפי שמתברר בענין המקווה ,מר רותם (כפי הנשמע בעיקר עוזרו מר שאג) אינו רוצה שיבנו
אצלנו מקוה נפרדת ,כי בתוכניתו לבנות מקוה גדולה ומפוארת עבור קרית מלאכי וחושש שאם
יבנו אצלנו מקוה נפרדת לא יוכל לבנות מקוה גדולה בקרית מלאכי (כי אם יוקצה כספים למקוה
אחת ממילא יקצו פחות למקוה שניה) ,וכן בא בהצעה לבנות המקוה הגדולה קרוב לשיכון שלנו
ושיהיה עבור כל העיר.
אנחנו הודענו שאיננו מסכימים מכיוון שיש לנו חמישים אלף ל"י ממשרד השיכון ,רוצים אנו
שיתנו לנו עוד שלושים אלף ל"י בכדי לבנות מקוה נפרדת עבור השיכון שלנו וללא כל שותפים
(עבור המקוה הגדולה עדיין אפילו לא התאימו קרקע וכו' ,וכנראה שזה עוד חזון למועד) .טענתנו
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היא שעבור צרכי הדת חייב משרד הדתות לתת שליש בהשתתפות ,ולפי זה מכיון שיש לנו
חמישים אלף ,עליו לתת עוד עשרים וחמש ,זאת בקשנו ממר שחור והוא הבטיח.
הבטחתו של מר שחור ניתנה בהזדמנות ביקורו בנחלת הר חב"ד .פנה אלינו הרב גרשטנקורן
ואמר שמר שחור מעונין לבקר בשכונה ,ושהוא הרב גרשטנקורן מעוניין לעשות עבורו מלוה
מלכה .ואומנם במוצ"ש פר' ויקהל-פקודי התקיימה סעודת מלוה מלכה ,שנוהלה ע"י הרב זוסיא
וילמובסקי ובהשתתפות אברכי הכולל והעולים החדשים ,לפני הסעודה שוחחנו אתו ע"ד המקוה
והבטיח לתת הסכום הנ"ל.
בסוף השבוע שעבר נקראתי אל מר שחור ,ואמר לי שביכולתו לתת סך עשרת אלפים ל"י
עבור הישיבה ושנכתוב לו מכתב וכו' .אנו מקוים שיתן את הכסף כהבטחתו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .א' ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בבוקר הגיעו מגרוזיה  5משפחות שהם  20נפשות שעברו לנחלת הר חב"ד .כמו"כ
הגיעו משפ' יודקין (מריגא) והמשפחות מישולבין וגרינבלט.
שמעתי מאיזה הצעה ,יהודי שיש לו מתפרה בבית שאן מעוניין להעביר את המתפרה לקרית
מלאכי ,ושאנו נעזור לו בזה .עדיין אין לנו פרטים בזה ,אולם נברר אי"ה ונראה מה זה.
היום ביקר בנחלת הר חב"ד מר ליובא אליאב סגן שר הקליטה ,כנראה שרצה לראות
הקליטה.
הרע"ז סלונים הגיע ארצה והביא את המצות ,הוא לקח לעצמו  2חבילות קטנות ,וכפי שנמסר
בטלפון ע"י הרב חדקוב שי' יימסר המצה לועד כפר חב"ד לחלקם ,חצי לכולם ,וחצי עבור
מתיישבי נחלת הר חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ב ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
במוצאי שבת י"א ניסן חולקה מצה שכ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל לשלוח עבור מתיישבי
נחלת הר חב"ד .חלוקת המצות נעשתה ע"י ר' זוסיא וילמובסקי ,וחברי ועד כפר חב"ד ר' ראובן
קמינצקי ור' אלעזר גרליק.
בהתאם למה שנמסר בטלפון לר"ש מיידנצ'יק ,מכינים אנו מודעות לפרסם ברבים על חגיגת
הכנסת ספרי התורה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לנחלת הר חב"ד ,שתתקיים אי"ה
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ביום ב' ד' דחוה"מ פסח .יציאת התהלוכה תהיה מרחבת בנין העירייה בקרית מלאכי לנחלת הר
חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ג ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ארגנו אנשי מועצת הפועלים של קרית מלאכי  -בסוד וללא ידיעת אף אחד מאנ"ש
 אסיפה של העולים החדשים מתיישבי נחלת הר חב"ד ,במועדון "בני ברית" בקרית מלאכי .כפישנודע נמסר ענין האסיפה לעולים החדשים במקומות העבודה ,וכנראה שניצלו לעשות האסיפה
בזמן שהרי"מ ליס לא במקום (עדין לא סודר העברתו למשרד הקליטה ,והוא בא יום אחר יום
לסרוגין).
להת' פתחיה ליפסקר שהגיע בערב לנחלת הר חב"ד בליווי מורה ללימוד עברית ,נמסר לו
שמתקיימת עתה אסיפה באולם בני ברית .כאשר ניגש לשם ,היו שם כל העולים וכן מר עבודי
ראש המועצה המקומית וראשי מועצת הפועלים ובני ברית ,והם אמרו לעולים שכל מי שיש לו
בעיות שיאמר 2 .צעירים תבעו שיוציאו אותם מנחלת הר חב"ד כי רוצים לשחק בכדורגל וכדו'
(מר עבודי הבטיח לטפל בהם) .אחרים תבעו אולפן ללימוד עברית (אגב ,ענין זה כבר סודר ,וכנ"ל
אתמול זה היה צריך להתחיל) .אחרים דיברו בשבח אנשי חב"ד שמטפלים ומתמסרים כראוי ,מר
עבודי אמר שאנשי חב"ד לא נותנים לעשות כגון טיולים ומסיבות וכדו'.
כפי שאנו מבינים הדבר החמור בענין הנ"ל הוא אירגון האסיפה ללא ידיעתנו ובעקיפתנו.
עדיין לא החלטנו איך להגיב ,ומבקשים אנו ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא תהיינה בעיות
ועגמ"נ מכל העניינים ,ושנצליח להחזיק ולרומם את נחלת הר חב"ד לתפארת.
[אפרים וולף]
נ.ב .שוחחנו עם מר עבודי בקשר להנ"ל ,והוא אומר שהוא מצטער על מה שקרה ,אולם לא
הוא ארגן זאת ,אלא בני ברית ,ואין לו כל יד בענין זה.
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ב ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
חגיגת הכנסת ספרי התורה התקיימה ביום ב' י"ט ניסן ד' דחוה"מ .מכפר חב"ד הגיעו 3
מכוניות עם אנשים ,מלוד  2מכוניות ,מירושלים מכונית ועוד מכוניות קטנות יותר ,וכן הגיעו
מאנ"ש באופן פרטי (היו קשיים רבים בהשגת מכוניות ,וכנראה שאילו היו מספר מספיק של
מכוניות היו באים עוד עשרות מאנ"ש).
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תהלוכת הספרי תורה התחילה מרחבת המועצה המקומית של קרית מלאכי ,היו שם כאלף
איש כ"י ויותר ,והתהלוכה עברה ברחובות קרית מלאכי בליווי תזמורת (מותקן על מכונית
ורמקול) ,וכן תהלוכת ילדים עם לפידים (ילדי מסיבות שבת בלוד) .לאחר מכן הגיעו לרחבה
של נחלת הר חב"ד ,ושם התקינה המועצה המקומית רמקולים וכן תאורה ,שם נאמרו פסוקי אתה
הראת והיו הקפות וריקודים .נשי העולים החדשים החזיקו נרות רבים ,והעולים החדשים וילדיהם
השתתפו באופן פעיל הן בריקודים והן בהקפות ובזמירות וכו' .אח"כ הועברו הספרי תורה לבית
הכנסת ושם רקדו .החגיגה נמשכה משעה חמש עד השעה  .8ר' דוב קסלמן קרא את מכתב כ"ק
אדמו"ר שליט"א ,ור"מ מיכאלשוילי תירגמו לגרוזינית.
השתתפו מר ב"צ מילמן ממשרד השיכון .כמו"כ שלחנו מכונית מיוחדת להביא את הרב
פיטרמן שהביא את הספרי תורה .הרב פיטרמן בא יחד עם זוגתו וילדיהם ונהנה מאוד ,הוא כובד
לומר דברים ,וסיפר איך שנמסר לידו הספרי תורה וכו'.
קיבלנו כבר ממשרד השיכון את המכתב ל  50,000ל"י עבור בניית המקוה בנחלת הר חב"ד.
גם עבור הכולל אברכים אישרו את הסך  15,000ל"י ע"ח התקציב שהסתיים באפריל וכסף זה
ימסר לידי המועצה המקומית ,שתתן לנו מזה כנראה  10,000ל"י (ננסה לבקש את הכל).
הרי"מ ליס מספר כי מר  . .שהוא מזכיר מועצת הפועלים בקרית מלאכי ,יש לו טענות בעניני
נחלת הר חב"ד ויש חשש שיכול גם להזיק ,כי אינו ידוע אם המועצה המקומית עומדת מתחתיו
או שביזמתו הוא טוען ,וצועק מדוע עושים גיטו ולא נותנים להרכיב טלוויזיות וכו' ,ולא נותנים
לעשות כלום למועצת הפועלים וכו' .כמו"כ יש בעיות בענייני העבודה שמר  . .מתנגד שהעולים
יעבדו מחוץ לקרית מלאכי (שם אין לו כלל השפעה) .אנו מקוים לדבר אי"ה עם מר ליובא אליאב
בקשר אליו.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ב ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום קבלנו מכתב ממר נתן ווגל שהעתקו כתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,ע"ד השיחה שדיבר
עם מר העלער (מר העלער הנו בעל מפעל אד-ניר לשלגונים שבקרית מלאכי) בקשר להעברת
הפרויקט שעומד להקים בכרמיאל שיעבירו לקרית מלאכי.
בשיחות שטחיות ששוחחנו עם מר ב"צ מילמן בקשר לזה וכן עם מר סלייפר ממשרד השכון,
נראה שהממשלה לא תסכים לענין זה ,כי לפי הסבריהם ,רצונם ליהד את הגליל ולהעביר לשם
משפחות ,ומקורות פרנסה אין בגליל לכן הם מעודדים להקים מפעלים וכד' שם ,אולם לדבריהם
קרית מלאכי ,מבחינת פרנסה הרי זה מקום הרבה יותר חשוב מאשר הגליל ,לכן כנראה שיתנגדו
לענין זה.
מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א :אגרת ט'תערב.

191

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
לכן הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להכנס לענין זה ולטפל בדבר ,היינו להשתדל
אצל מר העלער וכו' שיעביר את המפעל לקרית מלאכי ,או לא.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ב ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
יחד עם הר"ש שי' מיידנצ'יק ביקרנו אצל מר שז"ר ביום ו' א' דחול המועד פסח .מר שז"ר
סיפר ששוחח עם כ"ק אדמו"ר שליט"א כשעה ,וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו ע"ד  5נחלאות:
כפר חב"ד א' ,כפר חב"ד ב' ,לוד ,הרחוב שבו נמצא בית הכנסת צמח צדק ,ונחלת הר חב"ד.
ביקשנו שיבוא להשתתף בהכנסת ספרי התורה בנחלת הר חב"ד ,אמר שיבוא במיוחד לביקור ולא
בהזדמנות של הכנסת ס"ת.
אמר שמאד עייף ,הי' מרוגש מביקורו אצל מר ניכסון וכן מביקורו אצל הגב' אייזנהואר .אמר,
שמסר ש  . .יכול כבר לבוא ואין חשש מהצבא ,מאחר שהיתה חנינה מטעם הצבא.
סיפר שכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו  $5000עבור כפר חב"ד ב'.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ו ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרי"מ ליס סיכם עם מפעל לטקסטיל "ארגמן" שבגן יבנה (מרחק של כ 10-ק"מ מנחלת הר
חב"ד) שיקבלו עובדים למפעל אצלהם והם יכשירום במשך הזמן כעובדים מקצועיים ,וכנראה
שבימים אלו יצאו הקבוצה הראשונה של העובדים מהעולים החדשים.
הגב' מונדשיין (ברוומן) התמנתה כמרכזת של ביה"ס בנחלת הר חב"ד ,היא תעבור מעבודתה
בבת-ים ,ובמקומה בבת-ים תעבור מורה מתענך .הנ"ל מתגוררת בנחלת הר חב"ד ובעלה ר'
יהושע מונדשיין לומד בכולל האברכים.
שוחחנו עם מר עבודי ע"ד המשך סידור הכספים עבור הכולל ,וכנראה שבע"ה זה יסתדר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ז ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרי"מ ליס הביע חששות שביום העצמאות יומשכו תושבי נחלת הר חב"ד לחגיגות של קרית
מלאכי ,וההשפעות מזה הם שליליות ,לכן הציע – וכנראה שכך נעשה בע"ה – שאנו ניזום איזה
התוועדות או חגיגה בערב זה ,בכדי למנוע ההליכה לעיר לחגיגות.
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אברכי הכולל שבקרית מלאכי ביקשו לקבל עליהם כעין ר"מ שיבוא פעמיים בשבוע .הצעתי
לפניהם שישוחחו עם ר' אליעזר שי' הורביץ ,הם שוחחו אתו ובינתיים לא נתן הסכמתו לכך,
אולם נשוחח אתו אי"ה עד"ז.
במשרדנו בלוד התקיימה פגישה עם ר' יהושע לוי מטהרת המשפחה וכן האדריכל מר שפירא
ואנו .ר' יהושע לוי חיווה דעתו בקשר לבניית המקוה ,שמקוה בת  50-60מטר תספיק ,ומכיון
שהתקציב שמשרד השיכון העמיד הוא חמישים אלף ל"י ,ובניית המקוה תעלה בערך ששים אלף
ל"י ,ע"כ מציע שלא לבנות מקוה יותר גדולה מאשר  50-60מטר (בכדי שלא תיפסק הבניה
מחוסר כספים) ולהסתפק בהנ"ל .סוכם על כך וביקשנו מהאדריכל שיתחיל להכין התכניות.
במשרדים הממשלתיים התחילו כבר גם לדבר בקשר לבניית בית ספר בן  8כתות בנחלת
הר חב"ד .מר עבודי ראש המועצה של קרית מלאכי סובר שיש לבנות מקוה גדולה ולא לחשוש
מתקציבים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ח ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
שלשום בערב נפגשנו עם מר העלער שהוא בעל בתי החרושת ארטיק-אדניר המפעלים
לשלגונים .מר העלער מעוניין לרכז את מפעליו שכיום הם בקרית מלאכי ובבת-ים וכו' במקום
אחד ,ומכיוון שאחד המפעלים שלו נמצא בקרית מלאכי ,ומכיוון שבקרית מלאכי מתרכזים
העולים החדשים בנחלת הר חב"ד ,מעוניין מר העלער לעזור לעולים אלו ולרכז את מפעליו
בקרית מלאכי ,אולם הממשלה מעוניינת שמפעליו יועברו לכרמיאל שבגליל.
ושאלתנו היתה אם להשתדל בתוקף אצל הממשלה שהמפעלים יועברו לקרית מלאכי ולא
למקום אחר ,וכן אם אפשרי שימוש שם ליובאוויטש למפעלים הנ"ל.
מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א הי' שבקשר להעברת המפעלים לקרית מלאכי יש להתייעץ עם
יודעי דבר בעניינים אלו אם כדאי להשתדל בתוקף .ובקשר לשם ליובאוויטש ,אפשר בהחלט
לפרסם שבמפעל הנ"ל עובדים חסידי ליובאוויטש אם זה עוזר לעניני המפעל.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ב' אייר תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
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במענה למכתבו מכ"ז ניסן ,הנה מה שכותב שבדעתם להצטמצם בגודל בנין המקוה בניגוד
לדעת ראש המועצה "שיש לבנות מקוה גדולה" ,עורר פליאה גדולה ,ועד כדי כך שכ"ק אדמו"ר
שליט"א מצא לנכון להעביר קו כפול תחת התיבות "שיש לבנות מקוה גדולה" ,ולהוסיף לזה:
"ולפלא גדול ומצער הספק בזה".
בטח יזדרז כת"ר לשים לב לההערה דלעיל ,ויבשר בזה בשורות טובות.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ד' אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
מהמועצה המקומית קרית מלאכי מסרו לנו כי מר רותם ממשרד הפנים הבטיח לאשר סך
ארבעים אלף ל"י לשנה זו להחזקת כולל האברכים בנחלת הר חב"ד ,והם אומרים שיעבירו תקציב
זה ע"י המועצה הדתית שם ,ממילא יגדל התקציב לששים אלף ל"י (כי משרד הדתות משתתף
בשליש בתקציב המועצה הדתית).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ד' אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לנחלת הר חב"ד:
א) ממשרד הקליטה הודיעו לנו כי ביקרו בקרית מלאכי לאחר תלונתנו על מר  . .והם שוחחו
עם מר  . .והבטיח להימנע להבא מלעשות בעיות.
הילד שמר  . .העביר לממלכתי כבר חזר אלינו.
ב) האברכים בקרית מלאכי באו וביקשו שהיות וקשה לשכנע את ההורים לשלוח ילדיהם
ללוד לישיבה ,ע"כ יש להשתדל לעשות מסגרת בנחלת הר חב"ד ולהחזיקם במשך כל היום.
הסברתי להם שאמנם ההצעה טובה ,אבל אי אפשר לעשות זה ,אין אנשים שיסכימו לעבוד
כל היום (אפילו מורה סתמי בשעות בית הספר גם לא מוצאים) ,ואין לנו האפשרויות להחזיק
כמה מורים ,הן מבחינה כספית והן שאין במציאות מורים ומדריכים ,וכן אין מקום מתאים וכד',
ולדעתי ברור שילד בישיבה במסגרת סגורה יש לו פיקוח של שינה ולימוד ואכילה וכו' הרבה טוב
יותר מאשר בקרית מלאכי ,ולכן יש לעשות כל המאמצים לשכנע את ההורים שישלחו ילדיהם
ללוד .בינתיים לומדים בלוד  7ילדים מקרית מלאכי ,ובכפר חב"ד  4בחורים מקרית מלאכי.
ג) נתקבל מכתב הרב חדקוב שי' ע"ד הערת כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד המקוה בקרית מלאכי,
וכבר מסרנו הוראה מתאימה להגדלת המקוה כמתוכנן.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,ה' אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב אורגנה התוועדות בביהכ"נ בנחלת הר חב"ד ,השתתפו כל העולים החדשים,
מהביסל"מ הובאו כמה תלמידים עם כלי הזמר ,המטרה היתה למנוע מתושבי המקום להשתתף
בחגיגות שבעיר ,וכפי הנראה כולם נשארו במקום.
אתמול ביקר בנחלת הר חב"ד רכז הנוער של מחוז הדרום ,הוא הממונה למנוע פשיעה וכד'
והבטיח לטפל בפתיחת מועדון וכד' בנחלת הר חב"ד ולרכז את הצעירים במקום.
האברכים שי' מוסרים כי מר  . .מזכיר מועצת הפועלים בא לנחלת הר חב"ד והבטיח שיעזור
וימנע מלהפריע להבא ,לא ביררנו עדיין ענין זה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י' אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול נפגשנו הר"ש מיידנצ'יק ואנו עם מר עבודי ראש המועצה קרית מלאכי ,ומר  . .מזכיר
מועצת הפועלים שם ,אצל מר שרגא נצר במרכז מפא"י .מר  . .טען כי לא התכוון לרעה ולהיפך
וכו' ,בכ"א מר נצר מסר למר עבודי ומר  . .כי אנשי חב"ד הם לא מפלגתיים וכוונתם היא דתית
בהחלט ללא פניות ויש לכבדם ולתת משאלתם.
אח"כ נפגשנו עם מר העלער ,בעל מפעלי ארטיק-אדניר .מר עבודי מעוניין להשתדל בזה
שהממשלה תהי' מעוניינת להעביר המפעלים לקרית מלאכי ,מר העלער מצדו יברר עם מר סלע
(מאנשי פנחס ספיר) מה דעת מר ספיר על הענין ואם יש מקום להמשיך ולטפל בדבר.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ז אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהתאם לטלפון שהי' להר"ש חפר ע"ד התוועדות בנחלת הר חב"ד בל"ג בעומר והנסיעה
למירון ,יתקיים אי"ה הערב הדלקה (כנהוג באה"ק) ואח"כ תתקיים התועדות בביהכ"נ ,ולמחר
יסעו אי"ה אלה שאינם עובדים ,למירון.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ח אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אתמול בערב נערכה ההדלקה לרגל יום ההילולא דרשב"י בנחלת הר חב"ד ,הרב גרשטנקורן
כובד בהדלקה ,והשתתפו העולים שי' וכן אברכי הכולל ,ומכפר חב"ד באנו עם כמה תלמידים
מהישיבה ,לאחר ההדלקה והריקודים ,התקיימה גם התועדות בביהכ"נ.
הבוקר יצאו  2מוניות עם אנשים מנחלת הר חב"ד למירון.
גם בלוד התקיימה ההדלקה בהשתתפות העולים שי' ותלמידי הישיבה ואנ"ש וכן השתתפו
מאות אנשים מהעיר לוד.
בקשר לעניני מר העלער:
בתחילת השבוע התקשר אתנו מר העלער וקרא את ר"ש מיידנצ'יק ואותנו ,והציע שלשם
זירוז הענינים ושהממשלה תסכים להעברת המפעלים לקרית מלאכי ,כדאי לרשום על שם חב"ד
 10%מהמפעלים ,ולדעתו יתייחסו הממשלה ביחס טוב יותר .הסברנו למר העלער כי אם נאמר
שלחב"ד יש אינטרס כלכלי ,אזי הממשלה לא תתייחס לחב"ד אלא כעל בעל עסק רגיל ,ולא כפי
שחושב ,ולהיפך ,אם לחב"ד לא יהי' מזה כלום ,אזי יכולים אולי לפעול יותר טוב.
מר עבודי שוחח עם מר חיימוב (מאנשי ספיר) שמעוניין לפעול בזה ,וכן שוחח עם מר שרון
ממשרד המסחר והתעשייה ,וזה כנראה מתייחס בחשדנות לכל הענין של מר העלער ואמר למר
עבודי שאין לו מה להתלהב מזה .אנו הצענו שניפגש עם מר שרון ולשמוע דעותיו ,אולם מר
העלער סובר שלא כדאי לטפל עם מר שרון.
מר העלער יתקשר שוב עם מר חיימוב ,ויראה מה ההתקדמות בדבר ,ויראה אם אפשר לסכם
על כל הענין.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"א אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הרה"ח ר' זוסיא שי' וילמובסקי בא היום בהצעה כי נארגן כינוס כללי של אנ"ש שי' באה"ק
בחג הגאולה בנחלת הר חב"ד.
הוא מציע לארגן את הכינוס ליום א' י"ג תמוז ,ולהזמין אלפי אנשים ,וכן להשתדל להזמין
את מר שז"ר שי'.
מסרנו לפרסום (כידיעה) בעתונות על ענין זה ומקוים אנו בע"ה לארגן את הדבר ,ונבקש
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה בענין זה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ד אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ביקרנו הר"ש מיידנצ'יק ואנו יחד עם מר עבודי יו"ר המועצה המקומית קרית מלאכי ,אצל מר
י .שרון במשרד המסחר והתעשיה ,ושוחחנו אתו ע"ד העברת מפעליו של מר העלער.
מר י .שרון אמר כי הוא מוכן לעזור בהעברת מפעליו של מר העלער לקרית מלאכי ,אולם
לדעתו אין ערבויות מספיקות למר העלער עבור הלוואה ממשלתית ,לכן מציע שכאשר למר
העלער יהיו ערבויות טובות יפנה אל מר מאכט שהוא ממנהלי הבנק הממשלתי להלוואות ,וכן
יפנה אל מר עוזי שטיינברג שהוא רואה חשבון שיודע היכן ללחוץ וכו'.
באנו אל מר העלער בענין זה והוא אמר שהערבויות אינה בעיה ,ובכלל אינו מוצא חן בעיניו
הצעתו של מר שרון כי הוא מציע שילכו בדרך הרגילה ,היינו מר מאכט יעביר את הענין למועצת
מנהלים כלליים של משרדי הממשלה וכו'.
מר העלער רוצה שאנו נדבר עם מר שז"ר שי' ולראות לעבד את העניין לא בדרך הרגילה
אלא במהירות ,היינו שזה שהובטח לו שיאשרו לו כשיעביר מפעליו לכרמיאל ,אותו דבר ללא כל
דיונים יתנו לו כשיעביר מפעליו לקרית מלאכי.
אנו עדיין לא נכנסנו לענין כדבעי ,כי מסתפקים אנו בכללות הענין ,לדברי הר"ש מיידנצ'יק
יש להסתפק בכלל בענין ואם אמנם הכוונה לעזור וכו'.
[אפרים וולף]
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,כ"ה אייר תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
במענה למכתבו מד' אייר ,ת"ח על הבשורה טובה שהורה להרחיב את תכנית המקוה.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ה אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בפיתוח החצר בנחלת הר חב"ד מתוכנן גם מגרש למשחקי כדור-סל .אברכי הכולל טלפנו
אלינו שנטפל לבטל מגרש המשחקים .בהתייעצות עם הר"ז וילמובסקי החלטנו לבקש חו"ד כ"ק
אדמו"ר שליט"א אם אמנם יש להשתדל לביטול המגרש משחקים.
[אפרים וולף]
• • •
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מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה .י"ב סיון ה'תשכ"ט
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
הרב אפרים שי' וואלף
שלום וברכה!
מהעתק מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א למר ש"ז שי' מסחרי המצו"ב ,יבין מה הייתה פנייתו
והצעתו ,אף כי בטח כבר בא בדברים עמהם עוד קודם קבלת מכתב זה*).
ובודאי למותר לכתוב אשר לאור הקישויים וההסתבכויות בסידור העולים החדשים בנחלת
הר חב"ד וכו' וכו' ידונו קודם להתייעצות עם מר מסחרי ביניהם לבין עצמם על דבר האפשרויות
בזה ,אפשריות מתאימה להוציאה בפועל .וכן להתיעץ ביניהם על דבר אופן הדיבור עם מר
מסחרי ,וד"ל.
כן כמובן דרוש שבפגישה עם הנ"ל לא יהי' ניכר פירוד הלבבות שבין אנ"ש ,ודי מה שכבר
ראה והבחין וכו' וד"ל.
כנהוג במכתבים סודיים בבקשה להחזיר מכתב זה להמזכירות לאחרי הקריאה והעיון בו.
בכבוד ובברכה
ש.מ .סימפסון ,מזכיר
*) יצירת תעסוקה וקופרטיבים וכו' בשביל אנשי חב"ד – בנחלת הר חב"ד וכו' – ע"י
ההסתדרות.
כנ"ל נכתב גם לצאגו"ח – ובודאי יופיעו כולם כגוף אחד.
•
מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה .י"ב סיון ה'תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
מר שניאור זלמן שי' מסחרי
שלום וברכה!
הנני מאשר בתודה רבה קבלת מכתבו מיום כ"ה באייר ,עם המצ"ב.
מובן שהרעיון על דבר יצירת תעסוקה הוא נכון מאד ,רעיון מופלג .וכמובן שצדק
שהדבר תלוי באם ימצאו אנשי חב"ד שהם פנויים ,על כל פנים במידה חשובה ,מעסקנות
ציבורית אחרת וכו'.
ולכן לכל לראש יש לברר המצב בנוגע לבעי' זו ,אשר בכלל קשה הוא ,שהרי מחסור גדול
מורגש בכח אדם ,ובפרט בתקופה הכי אחרונה שדרושה שימת לב מיוחדת מאנשי חב"ד
בקשר עם צרכי העולים הכי חדשים ,ודי לחכימא ברמיזא.
ב"ה .י"ב סיון ה'תשכ"ט :אגרת ט'תרצז.
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בכל זה מובן שבהתאם לגודל חשיבות הרעיון יש להתענין ולהתבונן בו ,ותקותי חזקה
אשר כ' ימשיך לגלות פעילות בכיוון זה וכיוצא בזה ועוד ביתר שאת ,ות"ח ת"ח על העבר
ועל להבא.
ובמענה על שאלת כ' בזה ,הצעתי ,וכן כותב אני לאנ"ש שיחיו בזה ,שיתיעצו כולם יחד,
מובן באופן חשאי ולכן במספר מצומצם של משתתפים ,מטעמים מובנים ,ואז ידונו בבעי'
האמורה לפרטי' ,וזכות הרבים מסייעתם לדיון ולבירור טוב.
בכבוד ובברכת הצלחה מתוך בריאות הנכונה
[חי"ק]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ח סיון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהנוגע לשני המשפחות  . .מנחלת הר חב"ד שעושות בעיות ורוצות לעזוב את נחלת הר חב"ד
ורוצים לקבל דירות באיזור תל אביב ,הנה ממשרד הקליטה פנו אלינו שאנו ניתן להם מכתב
שאין לנו התנגדות להעברתם מהמקום .אתמול אחה"צ דיברנו בטלפון עם הרה"ח הראב"ג שי',
והוא אמר לי שנתן להם מכתב סתמי שלא יחייב אותנו .אנו כבר רצינו לתת היום המכתב ,אבל
עכשיו בא אלינו הרב משה מיכאלשוילי מכפר חב"ד שעובד בנחלת הר חב"ד ומוסר שאתמול
בלילה הי' תסיסה גדולה בנחלת הר חב"ד וכולם רוצים כבר לעזוב בטענות פרנסה וכד'.
חוששים אנו מאוד שאם ניתן להם המכתב לשני הנ"ל ומשרד הקליטה יתן להם דירות במקום
אחר ,אזי יהי' שמה תסיסה גדולה ובפרט שישנם שמה כאלו שהבטיחו ללכת לעשות בעיות
במשרדי הממשלה בכדי שיעבירו אותם משם .לכן החלטנו עדיין לא ליתן המכתב המבוקש ונחכה
לביאתו של הרבא"ג שי' שמגיע לאה"ק ביום שני הבעל"ט אי"ה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ז סיון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול התקיימה פגישה עם מר מסחרי בהשתתפות הר"י ליבוב והר"ש מיידנצ'יק והרי"מ
ליס ואני.
מר מסחרי אמר שהצעתו היא לארגן קואופרטיב לקונפקציה וכד' ,אולם הבעיה העיקרית הוא
אדם מתאים לניהול הקואופרטיב ,לכן לדעתו על חב"ד לבדוק אם יש להם אדם מתאים המוכן
לנהל את הדבר ואח"כ יוכלו לגשת לביצוע הקואופרטיב ולא יחסר כל כסף ,כי מרכז הקואופרציה
משופע בכסף והוא יכול לדאוג לעורר את אנשי הקואופרציה למתן כספים ולפעול בזה ,כי יש
הוראה משר העבודה מר אלמוגי שיש לעשות הכל לעזור ע"מ להקים קואופרטיבים.
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מלשכת סגן שר הקליטה מר לובא אליאב הזמינו אותנו לפגישה בענין נחלת הר חב"ד
שתתקיים ביום א' בשבוע הבא בירושלים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ח סיון תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
נפגשנו עם מר העלער ,וסיפר על היחידויות שהי' לו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א והתענינות
כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל הפרטים .לסיכום חושב מר העלער שכדאי לו להפיץ שמועה שהוא
מעביר את כל המפעל לכרמיאל (גם החלק שנמצא בקרית מלאכי) וזה יביא לדעתו להתעוררות
הפקידים והממשלה שלא ירצו שיעבירו מפעל מקרית מלאכי ,ואזי – לדעתו – יאלצו להסכים
להעביר המפעלים לקרית מלאכי.
היום טלפן לי מר גבע מנכ"ל משרד הקליטה שהבנק כנראה מוכן לתת ההלוואה למר העלער
כי הם ביקשו מאזן וכו'.
אפרים וואלף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ג' תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לוטה בזה  2קטעים מהעתון מעריב שהתפרסמו אתמול והיום.
הפרסום מהיום אינו נכון ושום משפחה נוספת לא הצטרפה לשביתה ,וברור שיש מסיתים
בענינים ודואגים להטעות ע"י העתונים וכו'.
היום טילפן לנו מנחלת הר חב"ד הרי"מ ליס והודיע כי היום ביקר בנחלת הר חב"ד מר גבע
ופקידים בכירים במשרד הקליטה ,וביקשו לשמוע ממנו חו"ד אם כדאי לתת לשני המשפחות
דירות בפרדס כץ שליד בני ברק .לדברי הרי"מ ליס הסביר להם כי אילו היו נותנים להם הדירות
ללא לחץ ושביתות אזי יכלו לתת להם ,אולם עתה כאשר יקבלו הדבר ע"י שביתה ולחץ אזי יהי'
לדעתו צרות עם כל העולים ויצטרכו להיענות לכל תביעה שלהם ,כי אחרת ישבתו וכד' ,וכן אם
ידעו העולים בנחלת הר חב"ד שע"י לחץ מקבלים דירות בבני ברק אזי כולם יעשו כך.
כמו"כ סיפר לו מר גבע כי  5משפחות מהעולים מפוטי ( 7משפחות הם מפוטי) רוצים לעבור
לירושלים (כבר מתחלה היו בעיות אתם בקשר לזה מיד עם בואם) .רי"מ ליס אמר לו שלדעתו
כדאי להיענות להם.
[אפרים וולף]
• • •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,ח' תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' זוסיא וילמובסקי בא עם הצעה להקים בנחלת הר חב"ד בתי ספר למלאכה ,כבסל"מ שבכפר
חב"ד .יתכן ועקרונית הי' הענין יכול לצאת אל הפועל ,אולם יש הרבה ספיקות בדבר אם יהיו
תלמידים ומהיכן יבואו התלמידים (אם מקומיים מקרית מלאכי ,או ממקומות אחרים בארץ) ,וכן
השאלה של מבנים ואולמי מלאכה ופנימיות וכו' .עוד נברר יותר פרטים אי"ה ונראה אם יש מקום
לאקטואליות בדבר ,כן נברר הענין עם הראב"ג שי'.
אתמול בערב קיים הראב"ג פגישה בכפר חב"ד עם אנ"ש שי' שעלו לאחרונה מרוסיה .מטרת
הפגישה היתה לשכנעם לעבור לגור בנחלת הר חב"ד .תוצאות חיוביות למעשה כמדומני שלא
יצא.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ט' תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
שוחחנו עם הראב"ג שי' ע"ד ההצעה של הר"ז וילמובסקי להקים בנחלת הר חב"ד בתי ספר
למלאכה .הראב"ג שי' סובר שאם הי' ביכולת להקים דבר כזה ,הרי זה בודאי ענין טוב וכדאי,
אולם לדעתו לא נמצא האנשים לניהול הבסל"מ שם ולפיתוחו.
כן שוחחנו עם הראב"ג שי' ע"ד העולים מגרוזיה שיגיעו בע"ה ,ולדעתו מכאן ולהבא יש
לברור את מי להכניס לנחלת הר חב"ד ומי לא ,ואין לקחת את כולם.
כן מספר הראב"ג שי' כי העולים מהעיירה פוטי הנמצאים בנחלת הר חב"ד ,אם כי שמתחלה
תבעו שרוצים לעבור לירושלים וכו' ,אולם עתה אינם רוצים לעזוב את המקום.
כן סיכמו אנשי משרד הקליטה עם  2המשפחות ששבתו בשדה התעופה ושתבעו העברתם
מנחלת הר חב"ד ,שיקנו דירות בפרדס כץ ועליהם להשליש  5000ל"י ,ושאר הכסף יקבלו
כמשכנתא וישלמו  200ל"י לחודש ,הם הסכימו לזה.
לעני"ד סיכום זה הוא טוב עבור חיזוק הישוב בנחלת הר חב"ד ,כי העולים יראו שאי אפשר
אפילו בשביתות לעבור להיכן שרוצים ,ולהשליש כסף לא יהיו מעונינים ,ולכן יתכן שהדבר יביא
להפסקת התסיסה לעזיבת המקום בנחלת הר חב"ד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ט"ז תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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היום הי' במשרדנו הראב"ג שי' וסוגנן סיכום פגישתו עם מר יגאל אלון.
בשיחתו עם מר אלון ומר אליאב ,הזכיר הראב"ג ענין בסל"מ בנחלת הר חב"ד שנתקבל אצלם
בהתלהבות .וכן קיבל הסכמתם להפנות לנחלת הר חב"ד זוגות צעירים – יסכימו להעביר הדירות
גם למספר זוגות צעירים לא עולים .השאלה אצלנו היא ,במה אפשר להבטיח פרנסתם של הזוגות
הצעירים מאחר שכחברי כולל האברכים התקציב הוא  250ל"י לחודש.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,י"ז תמוז תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לביסל"מ בנחלת הר חב"ד ,נוסף על הקושי בהשגת אדם מתאים לניהול הענין ,וכן
הבטחת רווחיות של המקצועות ,יש גם קושי בהכרעה – כאשר יהי' הדבר אקטואלי – איזה מקצוע
להתחיל שם ,ושמקצוע זה יהי' גם רווחי .בכפר חב"ד הדפוס הוא רווחי משא"כ בנחלת הר חב"ד
אולי מפני ריחוק מקום לא יהי' דפוס דבר רווחי .יתכן שענין הקשור ברכב כגון אגרומכניקה
(הקשור ברכב חקלאי) או מכונאות רכב יהיו שם רווחיים יותר (מפני מושבים החקלאיים שבסביבה).
בכל אופן כאשר יגשו קרוב יותר לענין יצטרכו להחליט גם בקשר להנ"ל.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,כ"ב מנ"א תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לקבלן שהציע מחירים גבוהים לבניית המקוה בנחלת הר חב"ד כבר שלחנו להודיע כי איננו
מסכימים למחיריו ,והתקשרנו עם קבלן אחר וניפגש אתו ביום א' אי"ה לשמוע הצעותיו ולסכם
אתו (הוא בונה המקוה בכפר חב"ד במחיר נמוך כ 40%-מהקבלן השני).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ו' אלול תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אנו מקוים אי"ה לחתום בימים אלו חוזה עם הקבלן מר פוקס על בניית המקוה בנחלת הר
חב"ד (מחיריו הם סבירים בדרך כלל) ,וכן יבנה בע"ה אולם למלאכת האגרומכניקה בבסל"מ.
מר בן צבי מנהל מחוז הדרום של משרד הקליטה ,טילפן אלינו הבוקר וביקש הסכמתנו להקים
מרכז קליטה (הוסטעל) בנחלת הר חב"ד (בתכנית המקורית של משרד הקליטה הי' להקים בחלק
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מבניני נחלת הר חב"ד ,הוסטעל) ,ומסביר שמכיון שהעולים אינם באים כרגע וגם אינו נראה
באופק ולכן באופן זמני רוצה לעשות שם הוסטעל.
אנו מקוים לענות לו שמכיון שבהסכם שנחתם בין שר הקליטה והרב גורודצקי שי' מופיע
שמקפיאים כרגע תכנית ההוסטעל ,לכן אין זה מן הנכון לפנות ולבקש הסכמתנו לכך.
[אפרים וולף]
• • •
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כ"ג טבת תשכ"ט  -המסמך ההסטורי הראשון בו מוזכרת אפשרות התיישבות בקרית מלאכי,
חודש ימים לפני שהתקבל האישור מהרבי להתיישבות חב"דית במקום ,בכ"ג שבט

204

ל"שת  -ד"בח רה תלחנ

תש"ל
תשי"ג
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה .ו' תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום חתמנו על הסכם עם הקבלן מר פוקס בקשר לבניית המקוה בנחלת הר חב"ד .ההסכם
מתייחס בינתיים לבניית השלד שיעלה כ 37-אלף ל"י .הבניה תחל אי"ה למחרת יום הכפורים,
כך מבטיח הקבלן .יחד עם זה חתמנו אתו על בניית אולם למלאכה אגרומכניקה בבסל"מ בכפר
חב"ד במחיר של כ 60-אלף ל"י.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום נפגשנו בתל אביב יחד עם מר עבודי יו"ר המועצה המקומית בקרית מלאכי והנהלת
אורט .הצעתם היא כי מוכנים לעזור להקים בית ספר למלאכה בנחלת הר חב"ד ,אם לגבי הבניה
אנו דהיינו חב"ד תהי' אחראית ,ומציעים בשלב ראשון הקמת בית ספר לנגרות.
אמרנו להם כי אנו מחכים לחו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם להקים שם בסל"מ.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ט תשרי ,ד' דחוה"מ תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
במקוה הקיימת בקרית מלאכי אין אנ"ש משתמשים בה מאחר ולפי הסברה האוצר הוא ממי
קרח .פנינו לטהרת המשפחה אשר הסכימה לבנות אוצר נוסף ואי"ה למלאותו במי גשמים.
ר' שמואל גיטלין מהעולים מרוסיה כבר קיבל דירתו בנחלת הר חב"ד ועבר לשם לגור.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ה תשרי תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ביקרתי בקרית מלאכי ומסרתי למר עבודי את המכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א אליו,
הוא אמר שיכתוב מכתב תודה עבור המכתב .כמו"כ נפגשתי שם עם אנשי טהרת המשפחה בקשר
לבניית אוצר מי גשמים למקוה הקיימת בקרית מלאכי ואנו מקוים שהדבר יסודר אי"ה.
הר"ש שי' מיידנצ'יק הודיע לנו כי ממשרדו של מר ליובא אליאב חיפשוהו והודיעו לו כי מר
אליאב ביקש שיעזרו למר עבודי בקרית מלאכי ,וכנראה שהכוונה להצבעה בבחירות.
[אפרים וולף]
• • •
המכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א אליו :אגרת ט'תשמח ,מ"ימי הסליחות" תשכ"ט.
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ב"ה .י' חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
לפי הנראה יצביעו אלו מהעולים מגרוזיה שבנחלת הר חב"ד עבור המועצה המקומית למען
מר עבודי.
לעני"ד אין לנו מה להצביע לרשימות אחרות שם גם של פא"י והמפד"ל ,משא"כ מר עבודי
וחבריו עושים משהו לטובת נחלת הר חב"ד ,כך היתה גם הערכתו של הרי"מ ליס ,ולפי הנראה
עתה נעשה כך.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ז חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
הראב"ג שי' הגיע תמול בערב לאה"ק ,סוכם לקיים אסיפה של אנ"ש בהשתתפות האורחים
ששהו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בחודש תשרי ,במוצש"ק בכפר חב"ד.
בהתייעצות עם הר"ש מיידנצ'יק הסכים לשלוח ההזמנות לאסיפה בשם ועד כפר חב"ד.
בבחירות שהתקיימו אתמול ,מר עבודי מקרית מלאכי זכה ב 5-נציגים מתוך  ,9ובלוד זכה –
כנראה – מר איצקוביץ ב 7-נציגים מתוך  .15לרשימת ד' בלוד חסרו  3קולות ע"מ לקבל נציג
(ע"ח ה 7-של המערך).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ' חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בפגישה בין הראב"ג שי' ומר חרמץ מנהל אורט ,מתברר כי עמדת אורט היא חיובית כלפי
הקמת בסל"מ בנחלת הר חב"ד ,ויעזרו במדת אפשרותם ,אולם לדבריהם צריכים בעיקר לעניין
את משרד החינוך בכך.
בקשר לתוצאות הבחירות מתברר כי בקרית מלאכי – עתה עם בוא הקולות מהחיילים – כי
יתכן ומר עבודי יפסיד את כהונת ראש המועצה ,מאחר ולמערך יש  4נציגים ,למפד"ל  3ולגח"ל
 ,2בהיות היחסים בין המפד"ל והמערך שם מתוחים ביותר ,רוצים המפד"ל לתת את ראשות
המועצה לגח"ל ולהוריד את מר עבודי (לרשימה ד' חסר  1קול להכנסת נציג).
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה .כ"א חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול בערב התקיימה האסיפה הכללית בכפר חב"ד בהשתתפות הראב"ג שי' .הר"ש
מיידנצ'יק פתח את האסיפה ,הראב"ג מסר שכל אחד ואחד ימסור מהרשמים בקשר לנחלת הר
חב"ד ששמע בהיותו בחודש תשרי אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ועלי רק לשמוע.
אח"כ מסרו ר' מיכאל משולבין ,הר"י ליבוב ,הרי"מ ליס ,הר"א זלצמן ,הר"א גורוויץ ,הר"י
לוין ,הרש"ד רסקין ,הר"א גרליק ,הר"מ גולדשמיט ,כל אחד מהם מסר באותיותיו מה ששמע
בקשר לנחלת הר חב"ד .הר"ש גיטלין מסר כי הוא מאד מרוצה ממגוריו בנחלת הר חב"ד ,הר"ש
מיידנצ'יק דיבר שיש להפוך הרוח ששורר בכפר חב"ד בקשר לנחלת הר חב"ד ,והביא הוכחות
שהולכים להתנחלויות במצבים הרבה יותר קשים ובניגוד לרצון הממשלה ,וכאן הכל מסודר וכו'
וכו' ויש רק ללכת.
הרב ש.ז .גרליק הביא דוגמא מאברהם ולוט ,שלוט קיוה לרשת אברהם בהיותו מאמין שהארץ
תהיה שייכת לאברהם אולם לא האמין שיהי' לאברהם ילדים ,מה שרוצים מאמינים ומה שלא
רוצים לא מאמינים ,בענין עיקרי כנחלת הר חב"ד יש שאלות והתחבטויות ובדברים אחרים
עושים וכו'.
הר"נ טרבניק מציע שועד כפר חב"ד לא יהי' לו רשות לתת דירות ,וכל אחד צריך לשאול
חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר למקום דירתו.
בהקשר להצעה הנ"ל הוחלט פה אחד שכל העולים שעלו בשנה האחרונה וגם (הוספה זו הציע
הר"ש מיידנצ'יק) כל אלו שעדיין לא קבלו דירה בכפר חב"ד ,וכן כל אלו שיבואו אי"ה מכאן
ולהבא לא יקבלו דיור ושרותים בכפר חב"ד ,אלא א"כ יקבלו הוראה מפורשת מכ"ק אדמו"ר
שליט"א שהם צריכים לגור בכפר חב"ד ,וגם כל הנ"ל מתייחס (גם לפי הצעת הר"ש מיידנצ'יק)
גם לזוגות צעירים העומדים להקים ביתם בכפר חב"ד (הר"ש מיידנצ'יק הציע גם לחייב את כל
בני הכולל האברכים לעבור לנחלת הר חב"ד).
הר"ש גורודצקי טען שאין זה אלא אסיפת חלם ,הרי לכל אחד ידוע וברור עמדת כ"ק אדמו"ר
שליט"א ומה יש עוד פעם לכתוב ולשאול חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א .הר"א דרוקמן דיבר בשבח
נחלת הר חב"ד שאע"פ שכמה מידידיו בכפר חב"ד דיברו לי שבנחלת הר חב"ד לא כ"כ טוב וכו',
אולם החלטתי לנסוע ואני מאד מרוצה שם ומקבלים כל העזרה הדרושה.
אח"כ דיבר הראב"ג שי' וטען שבהתנהגותנו כלפי נחלת הר חב"ד ננעול דלת בפני לווין,
היינו בפני אלו שצריכים לבוא משם ,הרי נחלת הר חב"ד הוא ענין שלקחו מן החופשים ,מלאו כל
דרישותינו וכו' ואין זה אלא השטן מרקד ,האם כך מצייתים לכ"ק אד"ש ,אין כל מניעה ללכת
לנחלת הר חב"ד ושם יש הכל מסודר.
[אפרים וולף]
• • •
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ב"ה .כ"ב חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול התקיים אסיפת ועד כפר חב"ד בהשתתפות הראב"ג שי' והשתתפותי .דנו שוב
בהקשר להחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית במוצאי שבת ,הראב"ג שי' דיבר קצת ולבסוף סוכם
כבאסיפה הכללית.
החלטנו שגם לגבי שכון חב"ד יחולו ההחלטות שנתקבלו באסיפה הכללית בכפר חב"ד ,לפי
זה גם  . .לא יקבלו דירות בשכון חב"ד בלוד.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ד חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול שוחחנו בירושלים במשרד הקליטה ע"ד הבסל"מ בנחלת הר חב"ד .מתברר כי הם
חשבו עד עתה כי כוונתנו לבסל"מ הוא עבור ילדי העולים מגרוזיה ,ולכן הבינו שזה שייך למשרד
הקליטה וגם הסכימו להקציב כמה דירות לפנימיה עבור התלמידים אע"פ שהוריהם גרים במקום,
ומתוך הנחה זו דיברו גם עם משרד החינוך שהסכימה לבסל"מ שם .אולם עתה ששמעו שכוונתנו
בעיקר לילדים מכל הארץ ,אינם סוברים שזה שייך לעבודת משרד הקליטה ,וכן איננו בטוחים
אנו שמשרד החינוך יתן הסכמתו גם לתכנית כזו.
לכן ,באתי לסיכום עם הפקיד ממשרד הקליטה שאנו נכתוב לו בדיוק מה כוונתנו ובכל זאת
יסכים לטפל בזה (כוונתנו היא שכאשר משרד הקליטה יבקש זאת ממשרד החינוך יהי' לזה משקל
יותר – ובפרט עתה שמדיניות משרד החינוך הוא צמצום המוסדות) ,וכן נשוחח בענין זה עם מר
סלייפר ממשרד השכון.
כן דברנו בנושא זה במשרד החינוך עם מר פרידמן שהוא מטפל בעניני מיפוי בתי ספר על
יסודיים ועריכת סקרים בענינים אלו .לדבריו עלינו לעשות תעמולה חזקה בין בוגרי בתי הספר
של רשת חב"ד ,ועלינו להגיע ש 50%-מבוגרי הרשת יעברו לבסל"מ בכפר חב"ד ובנחלת הר
חב"ד ,ואזי יהי' מקור לילדים ויתפתחו המוסדות כראוי.
הועלתה הצעה לקחת את ר' אלעזר שי' גרליק שיטפל בניהול והקמת הבסל"מ בנחלת הר
חב"ד (עד עתה עובד כמורה חצי יום ,ועובד משרד חצי יום בבסל"מ בכפר חב"ד) ,עדיין לא
שוחחנו אתו בקשר לזה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ח' כסלו תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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...בקשר לאברכים בכולל האברכים ,כפי שהבינונו מהראב"ג שי' יש להשתדל שכל האברכים
החדשים יתקבלו רק לכולל בנחלת הר חב"ד ולסדר עבורם דירות שם ,ולכולל בכפר חב"ד לא
להכניס אברכים חדשים ,וכפי ששמענו מהר"ש מיידנצ'יק גם ועד כפר חב"ד לא יתן דירות
לזוגות צעירים (שבדרך כלל הם תלמידי הכולל).
שאלתנו אם לעשות חוק וכלל בענין זה ,דהיינו שאברכים חדשים מתקבלים בכולל רק
בנחלת הר חב"ד ,וכן אם לא למכור דירות לאברכים בשכון חב"ד בלוד (במדה וכפר חב"ד גם
תנהג כך).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד כסלו תש"ל
לר' אפרים שי'
שלום רב!
 .1זה עתה חזרתי מקרית מלאכי ,התקיימה המסיבה לכבודו של הרש"ד רייטשיק .המחלוקת
בין חברי המועצה הי' שאלו החדשים אמרו שמר עבודי כבר לא ראש מועצה לכך אין לכנס ישיבת
מועצה ,בכ"א ,הרי"מ ליס הצליח להשכין שלום והתכנסו הישנים וגם החדשים בבית המועצה
הדתית וכן השתתפו כל מנהלי בתי הספר בקרית מלאכי ,והרב גרשטנקורן.
מר עבודי סקר את קרית מלאכי מהקמתה ולבסוף ביקש שקהילת לוס אנג'לס תייסד מועדוני
נוער בעיר וכן בית כנסת מרכזי .חבר מועצה אחר ביקש שיקימו מפעלים בעיר ,אחד ביקש
שיקשרו קשרים תרבותיים ויחליפו נוער ,אחר ביקש דבר פלוני ושני אלמוני .משה קצב ראש
המועצה החדש קרא את המכתב שנתקבל מלאס אנג'לס שהרש"ד הוא שליח שלהם ועליו לדווח
על העיר האחות .הרב גרשטנקורן אמר שענין גדול הוא להתכנס ולראות אדם למדן ויר"ש ,וכו'
וכו'.
הרי"מ ליס פתח שהציג את הנוכחים בפני הרש"ד רייטשיק ,הרש"ד רייטשיק ענה למברכים
והביע תודתו ,ואמר שהשם קרית מלאכי הוא ענין שאליו באים עולים ממש כמלאכים ששמרו
על המצוות ב 50-שנות שלטון רשע .כמו"כ הביע תודתו עבור העזרה לעולים החדשים וציין את
התקבצות יהודים ממקומות שונים בעולם בקרית מלאכי.
יש לציין כי במכתבים מלאס אנג'לס מביעים תודה עבור העזרה ליהודים מרוסיה שבאו
לקרית מלאכי בהשראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ,זהו בערך דו"ח קצר על המסיבה .לסיום אמרו
שימסרו להרש"ד רייטשיק חומר שיעביר ללאס אנג'לס וכן בקשותיהם.
 )2התעורר בעיה בקשר לאיכלוס  7המשפחות מכפר חב"ד שהסכימו לעבור לנחלת הר חב"ד.
הקבלן שבנה את הבלוקים החדשים הדירות בנות ה 70-מטר ,עדיין לא העביר את הדירות לרשות
משרד הקליטה ועמידר וזה מעכב העברת המשפחות...
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 )4ביום ה' בערב תתקיים התוועדות חג הגאולה באולם גיל בקרית מלאכי .יזמו את הדבר
האברכים שבנחלת הר חב"ד ,הדפיסו מודעות גדולות ברחובות הקריה וכן הדפיסו הזמנות
נאות.
בידידות
יוסף בלוי
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ד טבת תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום ביקרנו בירושלים אצל מר גבע מנכ"ל משרד הקליטה וסידרנו אתו את כל הענינים
שעיכבו ההעברות לנחלת הר חב"ד ,היינו כל ההבטחות של הרי"מ ליס ל 2-דירות או דירות
גדולות וכד' ,יקויימו בע"ה .אנו מקוים הערב לבקר בכפר חב"ד ולדאוג להעברת המתיישבים
לנחלת הר חב"ד.
מפלגת העבודה בקרית מלאכי הגישה ערעור בקשר לבחירות בקרית מלאכי ,ובית המשפט
פסק על עריכת בחירות חדשות בקרית מלאכי שיתקיימו בעוד חודש .הפעם אנו חושבים כלל לא
להתערב במהלך הבחירות ולא לכוון עולי גרוזיה לא לכאן ולא לכאן.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ו טבת תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היום בקרנו בנחלת הר חב"ד יחד עם קבוצה מהעולים החדשים שבכפר חב"ד ,ומצא חן
בעיניהם דירות בבלוק אחר (זהו אחד הבלוקים שהושאלו למשרד הקליטה בפגישה של הרב
גורודצקי עם מר יגאל אלון) .ננסה להתדבר עם מר גבע בקשר לזה ,אולם גם סיכמנו עם העולים
החדשים שבאם הדבר לא ייצא לפועל יקחו הדירות שהוצעו להם מקודם.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ט טבת תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקרנו במשרד הקליטה בקשר לבלוק  160שיחזירו לנו ויקחו בלוק ( 159כמשאלת העולים
מרוסיה) אולם אינם רוצים.
בקשר ל 10-דירות שהובטחו עבור הבסל"מ ועובדיו אומרים שזה צריך לעבור בועדה מיוחדת
אשר מתכנסת אחת לכמה חדשים ,והיא תתכנס אולי בעוד חודש ויותר (הדירות הובטחו להראב"ג
211

תשורה  -שיכון חב"ד לוד
שי' בפגישתו עם מר יגאל אלון) .בקשר לדירות בלוד שהם קנו מאתנו הם אומרים שעלינו לדאוג
לאכלסם כי הם מאד מתקשים באיכלוס עולים דתיים.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ב' שבט תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביקרנו שוב במשרד הקליטה אצל מר עמוס לביא ,ויתכן שיסכים לתת כמה דירות בבלוק 160
עבור העולים לנחלת הר חב"ד.
בינתיים הודיעו ממשרד הקליטה שמסכימים לתת את הבלוקים  164ו 165-תמורת בלוקים
 158ו .159-נברר דעתם של העולים (אנו מנסים לעשות כל מה שאפשר בכדי להעבירם כבר).
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ג שבט תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהקשר לשיחה הטלפונית ,הריני להודיע בפירוט יותר פרטים שביררתי לאחר ביקור אנ"ש
שי' אצל מר ש"ז שי' שז"ר.
שאלתי את הר"ש מיידנצ'יק בקשר להשתתפותו של ר' עדין שטיינזלץ בביקור אצל מר
שז"ר ,והוא אמר כי לא הודיע לו על הביקור משום שחשב שיש לר' עדין שליחות מיוחדת .גם מר
שז"ר התעניין מדוע לא בא ר' עדין יחד עם כולם.
בביקור השתתפו הרש"ח קסלמן ,ר' ברל קסלמן ,ר"ש מיידנצ'יק ,ר"ש חפר ,ר"י ירוסלבסקי,
ר"ז וילמובסקי ,ר"ח גליצנשטיין ,ר"י נפירסטוק .הם לא הביאו אתם משקה ,אולם מר שז"ר כיבדם
במשקה והתועדו במשך שעה וחצי.
סיפרו לו כי מר שמעון פרס הי' ביחידות אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ,והוא אמר כי עתה יזמינו
אצלו ג"כ.
ר"י ירוסלבסקי מסר לו את השיק שכ"ק אדמו"ר שליט"א מסר עבור נחלת הר חב"ד .ר"י
ירוסלבסקי מסר לו כי כ"ק אד"ש ביקש למסור על ידו השיק כי כשם שכפר חב"ד נוסדה דרכו כן
גם מבקשים שלא יהי' לו פאראיבל ונחלת הר חב"ד יהי' גם דרכו .הוא ענה כי אדרבה הוא רואה
בזה זכות גדולה בשבילו שכ"ק אד"ש שולח על ידו השיק .הוא אמר כי קרית מלאכי רוצה לתת לו
אזרחות כבוד ,עתה שיש בידו השליחות מכ"ק אד"ש יראה אמנם לבקר שם ולקבל את האזרחות
כבוד ,אם אמנם נרגעו כבר שם הרוחות לאחר הבחירות שהיו שם...
שרו הניגון הושיעה את עמך ,הוא אמר כי ניגון זה שמע לראשונה בהתועדות פורים בשנת
תשכ"ג כשביקר אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א ,בשעה שהבין מכ"ק אדמו"ר שליט"א שהוא יהי' נשיא
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המדינה .הוא אמר כי וברך את נחלתך הכוונה לנחלת הר חב"ד ,ופשוט שהושיעה את עמך פירושו
שכפר חב"ד צריכה לעזור להתפתחות נחלת הר חב"ד.
...בכללות ,הי' בהתרגשות גדולה ומאד הי' שבע רצון מביקור זה.
[אפרים וולף]
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ז אדר א' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
השיחה הטלפונית מאתמול כפי שהבנתיה:
בקשר להעברות לנחלת הר חב"ד ,הרי ר"ז וילמובסקי ור"ש מיידנצ'יק ואני שלא נעבור
לשם .עצם ענין נחלת הר חב"ד יקר אצל כ"ק אד"ש ,וטוב הדבר שאנשים עוברים לשם ,אולם
בהעברתי נאבד הקשר עם ראש העיר ועד שממלא מקום יקיים קשרים אתו זהו ע"ח הפסד .וכן
מיידנצ'יק מכפר חב"ד לא יוכל להיות ראש העיר והשפעתו במוסדות ועניני הצבור לא יהיו
ואח"כ א"א לתקן .וילמובסקי השפעתו תיפסק ,לכן הענין מופרך לגמרי ,והלא הנסיעה צריכה
להעשות שלא יגרום חלישות לאחרים ,וענין ההעברה לא לסוג אנשים אלו .למסור שליחות זו
למיידנצ'יק ווילמובסקי.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,ד' אד"ש תש"ל
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים וכו'
שלום וברכה!
להודעתו במכתבו מכ"ו אד"ר מה שענה להאברכים שיחיו שסיימו תקופה של שנתיים וכו'
אשר "ואם רצונם להמשיך בכולל הרי זה רק בנחלת הר חב"ד" ,הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לציין
– "ונכון" ,ויכול להודיעם עד"ז .וכן בנוגע לחדשים.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
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דיווח לרבי מאסיפה כללית בכפר חב"ד בכ"א חשון תש"ל,
אודות זירוז התיישבות אנ"ש בנחלת הר חב"ד
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סקירה משנת תשל"ג

נחלת הר חב"ד
סקירה שנכתבה על ידי הגב' פייגי וולף ,אם החתן,
ופורסמה ב"די אידישע היים" בגיליון חודש תשרי תשל"ג (תרגום מאנגלית).
הסקירה הוגהה על ידי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
הפנייה לקרית מלאכי מהכביש המהיר בין רחובות לאשקלון ,מובילה היישר אל מרכז
העיירה .משני עברי כביש האספלט ניצבים בתים פשוטים יותר ופשוטים פחות .מספר תרנגולים
משוחררים רצים לרוחב הכביש .בהמשך הדרך ,רואים קשישה כורעת בחצר ביתה ,משפשפת
את הכביסה שלה מתחת לברז המים .הכביש מסתיים ופונה פנייה חדה שמאלה ואז ...איזה מראה
שונה! גוש של שבע עשרה בניינים מודרניים ניצב בינות לגינות מסודרות ,עם מדרכות ורחבה
גדולה .מראה מרשים ,אבל ...האם הגענו לעיר רפאים? אין נפש חיה בשטח!
אכן ,זה עתה נשלמה הבנייה בפרויקט שהוקם על ידי משרד השיכון הישראלי .הדירות נועדו
לשמש בית לעולים חדשים ,אבל אלה עדיין לא הגיעו והמקום בינתיים לא מאוכלס...
•  •  •
במשרד הראשי של חב"ד בלוד מתחוללת סערה .זה עתה התקבל מסר מהרבי שליט"א בניו
יורק :להתחיל יישוב חב"די חדש .לא נמסרו פרטים רבים ,אבל אף אחד לא שואל שאלות .החסיד
מחפש ויודע שהוא ימצא.
•  •  •
חסיד נכבד עומד בצד הקומפלקס הממשלתי בקרית מלאכי .הוא היה בצפון ,בדרום ,במזרח
ובמערב .בחן שכונות שונות ואתרי בניה פוטנציאליים והחיפושים שלו הביאו אותו לכאן .האם
המקום הזה יתאים לרצונו של הרבי?
אישור ממזכירות הרבי שליט"א הגיע .נוצר קשר עם פקידי ממשל ,ההליכים הנחוצים
התחילו ,וההסכם הלך ונרקם:
משרד השיכון מסכים לתת את הקומפלקס לאגודת חסידי חב"ד בתנאי שאגודת חסידי חב"ד
תמצא דייר לכל דירה .במקרה שחסידי חב"ד לא יצליחו לעשות זאת ,הבניינים יחזרו לממשלה.
וכך ,על פי דברי הרבי שליט"א ,נוסדה נחלת הר חב"ד.
•  •  •
המשימה הראשונה הייתה פשוטה :לאכלס את המקום כדי לשמור על החזקה בו .באותם ימים,
קבוצה של ארבעים משפחות הגיעה לארץ ישראל מגרוזיה .יחד עם עשר משפחות חב"דיות
צעירות שהתנדבו לשמש כמורים וידידים שלהם ולהקל את קליטתם אל תוך הארץ החדשה,
האנשים הללו היוו את הגרעין הראשוני של הקהילה .החיים בשכונה החדשה יצאו לדרך בקצב
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יהודי חסידי :בית הכנסת ,כולל' ,חדר' לבנים ובית ספר לבנות ,התוועדויות ,שיעורי תורה,
וכמובן "ופרצת".
אבל התושבים הראשונים היו כמו אבודים בין הבנינים הגדולים .ופקידים רשמיים התלוננו:
למה החב"דניקים משאירים את הבנינים ריקים? אם הם לא יכולים למלא אותם – אנחנו נעשה
זאת .פנו אל הרבי לעצה – והתשובה שהתקבלה היתה ברורה וחד משמעית :המקום חייב להשאר
בידי חב"ד.
איך? הופנתה קריאה למשפחות חסידי חב"ד ברחבי הארץ :מי מוכן לנעול את ביתו ולעבור
ל'נחלה' כדי למלא אחר רצונו של הרבי? שום פרסים או פיתויים הוצעו; הזכות לעשות את רצון
הרבי היא עצמה הפרס.
רק לשם כך ,מספר משפחות צעירות נענו לקריאה .הם הוציאו את הילדים שלהם מבתי הספר
המוכרים להם ,נעלו את בתיהם ובאו לגור בנחלת הר חב"ד .ואם היו שואלים אותם " -המעבר
שלכם קבוע?" היתה להם תשובה מן המוכן " -אנחנו נישאר כאן כל עוד זה יהיה רצונו של
הרבי".
למה היה כל כך חשוב לרבי להשאיר את היישוב הזה בידי חב"ד? למה הרבי שם דגש כל כך
חזק על פינה קטנה בקצה עיירה נידחת?
באותו זמן ,לכולם הייתה תחושה חזקה שהם שותפים לביצוע של תכנית נעלית יותר ,והכל
ציפו לראות איך יקום הדבר.
לאט לאט ,מדי לאט ,מספר המתיישבים גדל .כדי לעודד את הצמיחה ,עלה רעיון חדש :מעתה
ואילך הכולל החב"די היחיד בישראל שיקבל אברכים חדשים יהיה הכולל בנחלת הר חב"ד.
בעקבות החלטה זו ,כל זוג חדש שהתחתן ,הגיע מיד לאחר חתונתו לנחלת הר חב"ד ,הלא
דירות היו שם בשפע...
ואז ...נסיגה .כמה ממשפחות העולים הראשונים החליטו שהם מעדיפים לגור במקום יותר
מרכזי ומיושב ,ועשו הכנות לעזיבה .בתגובה התקבל מסר מהרבי שליט"א :אל תחסכו שום מאמץ
לשכנע את האנשים הללו להשאר לנחלת הר חב"ד לטובתם  -כי כאן הפרנסה ,כאן ההצלחה
וכאן הברכה.
חלקם השתכנעו ונשארו ,אחרים קמו ועזבו .עכשיו הבניינים נראו ריקים יותר מתמיד .עיניים
בירוקרטיות בוחנות ראו את הקהילה המידלדלת וכותרות העיתונים הכריזו" :הניסיון של חב"ד
בקרית מלאכי נידון לכשלון!"
אבל החסידים ידעו שהדבר לא יתכן .כשהרבי שם דגש על משהו וקורא להתאמץ ,לא נכשלים.
אסיפות דחופות נערכו עם שרי הממשלה והמאמצים נמשכו לביסוס השכונה.
ואז ...בתחילה טיפין טיפין ואחר כך במבול ,הם הגיעו .המשפחות שלנו .אחינו ואחיותינו,
אנשי שלומנו ,שנשארו מאחורי מסך הברזל לפני כשלושים שנה .שם המשיכו לחיות כיהודים
שומרי מצוות תחת השלטון הסובייטי ,הם סבלו קשות ,ועמדו בכך בגבורה ,ועכשיו הם סוף סוף
רשאים לעלות לישראל...
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סקירה משנת תשל"ג
איזה נס ,איזו שמחה! הם הגיעו מרוסיה ומגרוזיה ,אנשים עטורי זקן ונשים חבושות בשביסים,
משפחות צעירות וזקנים שחזרו לנעוריהם .הם נחתו בשדה התעופה בלוד ,שם התקבלו על ידי
משלחות של חסידי חב"ד והובאו היישר "אל המנוחה ואל הנחלה" ,אל נחלת הר חב"ד.
כעת הגיעה שעתם היפה של בנייני הדירות הגדולים שעד היום עמדו ריקים .הם אימצו אל
חיקם את המשפחות החדשות והעניקו קורת גג למשפחות היקרות להם הם ציפו .ה'חדר' קיבל
באהבה את הילדים הצעירים ועד מהרה התמלא עד אפס מקום .בית הכנסת אף פעם לא היה ריק,
כי שלושה מנינים מהר היו לשישה ולעשרה ויותר ,וגם הגינה בחוץ תפקדה כשלוחה של בית
הכנסת...
עכשיו המראה שונה כל כך מכפי שהיה רק לפני שנה .הרחוב מלא אנשים הולכים לעבודה,
לשוק ,לבית הספר ,לשוחט ,לשיעורי תורה ופגישות .בנייתם של גן ילדים ובית ספר לבנות
הסתיימה רק לפני מספר חדשים ועכשיו שניהם מלאים עד אפס מקום ,וכבר הונחה אבן הפינה
לבית הכנסת חדש.
בלילות ,האורות המאירים מחלונות הבתים מעידים שכל דירה מצאה את המשפחה שלה,
ורעש הטרקטורים העובדים על הכשרת אתרים לבנייני דירות חדשים ,מהווים מוסיקה עריבה
לאוזניים.
ואנחנו מתפעלים מחדש מחזונו של הרבי שליט"א .הודות לראייתו הרחוקה ,עיירה יהודית
חסידית ניטעה בשממה ,ובית הוכן לקבל את אחינו השבים לביתם.
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מכתבים מארכיון 'ימי תמימים'

תשי"ג
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה ,כ"ג שבט תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בקשר לענין ההתעסקות בשיחות לנוער והפצת הספרים ,הננו בשאלתנו אולי יש מקום לקחת
מישהו מהאברכים כפקיד חלקי שיטפל בענינים אלו ,וכן שיהי' אחראי על מחסן הספרים וכן
בקשר להדפסות – או אולי בהדפסות בשלב ראשון אמשיך לטפל בזה.
נא להודיענו אם עקרונית כת"ר מסכים לקבל אברך לעבודה זו ,וכאשר תהי' הסכמה עקרונית
נחפש ונשאל פרטים בזה.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
מרכז לעניני חנוך
ב"ה ,ער"ח אדר תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
במענה לשאלתו – במכתבו מכ"ג שבט – בענין מינוי מי שהוא מהאברכים שיטפל בהפצת
הספרים שבהוצאתנו ,הנה עקרונית הבענו מכבר הסכמתנו לזה ,כי אין שום ספק אשר יש
האפשרות להביא את הספרים האלה לכל הישובים ולכל החוגים ,מוסדות ,ספריות ויחידים (כולל
בזה גם הספרים שבשפה האנגלית הנלמדת בהרבה בתי ספר ,וכן גם שבשפות אחרות).
בטח יודיענו מהנעשה בזה.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב ,מנהל
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה ,ו' אדר תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
...בענין אברך שיטפל בהוצאת הספרים ,מחפשים אנו אברך מתאים ואי"ה מיד כאשר נסכם
עם מי מהאברכים נודיע על כך.
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בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

• • •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש
ב"ה ,י"ג תמוז תשכ"ט
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
זה עתה נודע לי אשר בדעתכם לסדר אי"ה את הנסיעות לחודש תשרי הבע"ל באופן שיוצאים
מאהקת"ו ביום א' ,כ"ד אלול ,וחוזרים מכאן ביום ד' ,כ"ו תשרי.
והנה קשה להבין אשר לאחר שהנוסעים אינם חסים על טרדתם וממונם למטרה היחידית
להמצא בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בכלל ,ובימי הרחמים בפרט ,שוללים מהם שתי שבתות
סמוכות ממש לימים הקבועים לנסיעתם הנ"ל ,שהאחת שבת סליחות והשנית שבת בראשית,
אשר בשתיהן התוועדות.
והנה ,גם אם מאיזה טעמים טכניים נראה לאי אפשר אשר שתי השבתות האלו תהיינה נכללות
בסדר הנסיעה ,הלא עכ"פ היו צריכים להשתדל בכל עוז אשר אחת מהן תהיינה נכללת.
גם הפליאה הכי גדולה שההערה לזה צריכה להגיע מכאן!!
ומובן שמעוניין אני לדעת מהנעשה בזה ,ותוצאותיו.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .כ"ב תמוז תשכ"ט
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
קבלנו  2מכתביו מיום י"ג תמוז .בקשר לנסיעה לחודש תשרי אי"ה לכ"ק אדמו"ר שליט"א,
הכרזנו על התאריכים היות ורצינו להוזיל דמי הנסיעה ולכן התקשרנו עם מטוס הצ'ארטער
של בית ליובאוויטש בלונדון והם קבעו התאריכים .הבדלי המחירים של קבוצה ישירה מאה"ק
לארה"ב יעלה כ 2550-ל"י ואילו דרך לונדון יעלה כ 2000-ל"י.
התקשרנו אתמול טלפונית אל הר"נ סודאק בקשר למכתב כת"ר ,והוא אומר שהם מטפלים
בעניני התאריכים ומשתדל לשנות התאריכים.
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• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

ב"ה .ג' חשון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
היות ונקבע שנשואי בננו מנחם מנדל שי' יתקיימו אי"ה בשעטו"מ ביום ט"ו כסלו ,הנני
בשאלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לנסוע יחד עם זוגתי שתחי' לנשואי בננו ,כמנהגנו בשנים
האחרונות לנסוע בתקופה זו לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
[אפרים וולף]
• • •
מרכז לעניני חנוך
ב"ה ,י"ב מרחשון תש"ל
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
...מה נשמע בדבר המדובר מאז היותו כאן נידון הרחבת ההשתדלות בדבר הפצת ספרי
המל"ח?
בנתיים קבלנו ידיעות נוספות ע"ד הנחיצות – והאפשרות – להפיץ אצלכם גם את הספרים
שלנו בשפה האנגלית ,אשר רבים הם המשתמשים בשפה זו (ובפרט בספריות ובבתי הספר
שלומדים בהם השפה האנגלית) .ונא להודיענו אם עשו בזה ,ומה שבדעתו לעשות בזה.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב ,מנהל
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .י"ב חשון תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
בהקשר לשיחה הטלפונית מאתמול בערב הריני להביא תוכנה:
בקשר לבואנו לחתונת בננו שי' ,המענה ,כרגיל תמיד באים לי"ט כסלו ,ק"ו ומכל-שכן על
החתונה ,וממילא אין ספק בזה.
בענין הבחירות ,נמסר להרע"ז סלונים במענה לשואלים בענין הבחירות ,והענין ברור אצלו
ואין לחזור עתה על הנוסח .יש לעמוד בקשר אתו באם צריך סיוע התעוררות וזריזות ,ושעוד
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מישהוא יהי' בענין .באופן סודי יש לעמוד בקשר עם עסקני הצעירים בכפר חב"ד שהיתה שמועה
שהגיע ידיעה להרע"ז והם יעמדו בקשר עם ר' זליג לשאלו על כך .לא היתה הוראה בזה אלא
נמסר הכוונה בענין זה.
באם יש חדשות יש להודיע מהנעשה בזה בימים שלפני הבחירות.
אח"כ שאלו מה בכלל המצב ובעתונות.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה .ד' אדר א' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א .שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
...אנו משתדלים להכניס את בני ר' מנחם מנדל שי' לעניני הפצת ספרי קה"ת ,ומקוים
שאמנם יכנס בקרוב לענינים כדבעי.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
• • •
מרכז לעניני חנוך
ב"ה ,י"ז אד"ר תש"ל
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!
שמחתי לקראת מכתב בנו מנחם מענדל שי' המבשר שניגש במרץ לסידור ענין הפצת
הספרים.
לשאלת הנ"ל בנוגע לשכר טרחתו ,סומכים אנו בהחלט על דעת כת"ר אשר מכיר ביותר
במצב התנאים שעל אתר ,והנהוג בדכהנ"ל בהתחלת עבודתו.
אפשר שבנו שי' מסר כבר לכת"ר מה שדברתי אתו לפני נסיעתו בנוגע לשאיפת הר"י שי'
שמוטקין להשתתף בהפצת הספרים .וליתר שאת הנני לחזור בזה על הנ"ל ,והיינו כי בהיות כאן
הר"י שי' שמוטקין ליו"ד שבט ,הביע – סמוך לחזרתו – רצונו להדפיס את השו"ע בפורמט כיס.
אשר לכן בבקשה לברר אצלו הכל בפרטיות בכדי שיוכלו לדון מה שכדאי ואפשר להסכים
בזה וכו'.
בת"ח למפרע ובברכת כט"ס
הרב ח.מ.א .חדקוב ,מנהל
• • •
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