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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' אברהם שי', עב"ג הכלה מרת חי' מושקא תחי', ביום השני, טו"ב במנחם־אב תשס"ח.

התודה והברכה מובעת בזה לידידינו ומכירינו, אשר הואילו 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, הכוללת:

א( אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע - אל סבו־זקנו של החתן, החסיד הרב אברהם פאריז ע"ה, 
זו מופיעים  וב"תשורה"  שעל שמו קרוי החתן שי'. אגרות אלו נתפרסמו בשעתו באופן חלקי, 

המכתבים לראשונה בשלמותם; 
אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר אל סבה-זקנה של הכלה, החסיד הרב שמואל פרוס ע"ה, הוראות 
בעסקנות ציבורית שלו, הוראה בדבר הגשת נירות דרישה למשפחתו שבררוסיה, ומכתב תודה 

על מסירת כתבי דא"ח מרבותינו נשיאינו לרבי;
אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר לסב הכלה הגה"ח הרב יעקב כץ שליט"א, ראש ישיבת "תומכי 
תמימים" המרכזית בכפר חב"ד. אגרת אחת היא מתקופת היותו תלמיד בישיבה בלוד, ואגרת 

נוספת, המתפרסמת כאן בפרסום ראשון, משנת תשכ"ה.
ב( חילופי מכתבים בין משרד הישיבה בלוד ומזכירות כ"ק אדמו"ר, העוסקים בהתייסדות, 
הקמת והתפתחות שכונת "נחלת הר חב"ד" אשר בקריית מלאכי. בחילופי מכתבים אלו מתפרסמים 
כשלוש-מאות מכתבים ודיווחים לרבי אשר נכתבו על ידי סב החתן, הרה"ח וכו' הרב אפרים וולף, 

במהלך השנים הראשונות לייסוד נחלת הר חב"ד, תשכ"ט – תשל"ד.
חילופי מכתבים אלו, מתפרסמים עתה בפרסום ראשון, לרגל שנת הארבעים לייסוד שכונת 
נחלת הר חב"ד בחודש שבט תשכ"ט, והם מספרים לראשונה את הסיפור המלא של הקמת שכונת 

נחלת הר חב"ד בהוראת הרבי, ואת העסקנות הציבורית הרבה בשנות ייסודה.
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וביגיעה, למען השכונה,  במכתבים אלו אנו למדים על המאמצים הרבים של הרבי, בעמל 
ועד כמה עז רצונו הק' ששכונה זו תהיה לתפארת חב"ד בארץ הקודש, ותהווה מקום של קליטה 
עולי  ובמיוחד  הסובייטי,  הברזל  מסך  מאחורי  עת  באותה  שיצאו  החדשים  לעולים  והתיישבות 

גרוזיה ובוכרה.
חב"ד  חסידי  אגודת  של  הכבירה  העבודה  על  מושג  של  שמץ  מקבלים  אנו  אלו  במכתבים 
הרשמיים,  הגורמים  כל  מול  בהתמודדות  השכונה,  בהקמת  בלוד  הישיבה  ממשרד  שהתנהלה 

ובעמידה נחושה על מנת לשמור על צביונה של נחלת הר חב"ד כשכונה חב"דית. 
מכתבים אלו מעניקים לנו לראשונה גם מידע היסטורי רב ערך על ימי הבראשית בנחלת הר 
חב"ד, המתיישבים הראשונים, חבלי הקליטה וההתמודדויות הרבות, הקמת המוסדות הראשונים 
– בית-הכנסת, מקווה הטהרה, התלמוד-תורה ובית-הספר לבנות, בית-הספר למלאכה, הפעילות 

עם העולים, קופת הגמ"ח, דיווחים מפורטים אודות עולים מרוסיה, ועוד. 
חילופי מכתבים אלו מתפרסמים )בחלקם( מתוך כרך ד' של סדרת "ימי תמימים – יובל שנות 
פעילות בבניין והתפתחות חסידות חב"ד בארץ הקודש" הנמצא בדפוס בימים אלו, ותודתנו 

נתונה למערכת "ימי תמימים" על מסירת החומר לפרסום.
"ימי תמימים", מיו"ר המזכירות הרב חודקוב אל הרב אברהם פאריז,  ג( מכתבים מארכיון 

ומהנהלת הישיבה בלוד אל חדב"נ הרש"ג, המתפרסמים כאן לראשונה.
וסיפורים  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מכ"ק  הנהגות  ובו  ראשון,  בפרסום  תשח"י  משנת  יומן  ד( 

אודות רבותינו נשיאינו, כפי שנרשמו בשעתו ע"י אחד התמימים בבית חיינו.

הא־ל הטוב הוא יתברך, יזכינו אשר במהרה נשוב לראות באור פני מלך חיים, ולשמוע דברי 
וכ"ק  עפר"  שוכני  ורננו  ד"הקיצו  הייעוד  בקיום  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  מפי  חיים  אלוקים 
אדמו"ר בראשנו, ומשמחה זו נלך לשמחה האמיתית בגאולה האמיתית והשלימה, "ושמחת עולם 

על ראשם".

מוקיריהם ומכבדיהם
חיים ודבורה לאה פרוס מני מנחם מענדל ופייגי וולף 
כפר חב"ד נחלת הר חב"ד 
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אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל נישואי הורי החתן שיחיו
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אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל לידת החתן שי'
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אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל ה'אופשערעניש' של החתן שי'
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אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל לידת אם הכלה תחי'
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אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל נישואי הורי הכלה שיחיו



ה ר ו ש ת

�0

אגרת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לרגל לידת הכלה תחי'
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מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה. כ"ה סיון תשי"ג
ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר אברהם שי' ]פאריז[

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכתביו מט"ז אייר, ז' י"ח וי"ט סיון, ובטח יכתוב בפרטיות מכל השייך 
לביקורו של הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוהרב"א שי' גאראדעצקי. ולא יסמוך ע"ז 

שאפשר יכתוב אחר, וכידוע הענין דקדירה דבי שותפי.
ב( נהניתי ממה שעומד בקישור עם הוו"ח כו' ענף עץ אבות מר שזר שי'. ותקותי חזקה שיהי' 

לתועלת לשניהם גם יחד.
ג( במ"ש אודות המשבר בפרנסה באה"ק ת"ו, הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ שלו אודות זה. אבל לאידך גיסא – הנה תמי' אחר תמי' 
והזמין שם כמה  על אנ"ש שהרי רואים בעיני בשר, איך שכ"ק מו"ח אדמו"ר הקדים הרפואה, 
ענינים, שכמה מאנ"ש יוכלו למצוא פרנסתם מהם. וכמה גדול ההעלם וההסתר, אשר בכל ענין 

מהווים רק מחלוקת וסכסוכים של נצחון ומי בראש כו' ו"העגלה עומדת על מקומה".
וכוונתי בפשטות – להענין דביה"ס למלאכה, ובי"ס לחקלאות, וכן המשקים בהכפר, והגדלת 
עניני הרשת, והצלה מן המיסיון, והענין החדש ביותר – משלוח הספרים מכאן – דהוצאת קה"ת 
– לאה"ק ת"ו. שאם היו מביטים בעינא פקיחא ע"ז, הנה, נוסף על הפרנסה שבאין ערוך ברוחניות, 
הרי הי' ע"י כל הנ"ל פרנסה בגשמיות כפשוטו ממש, ומי שהי' נכנס באיזה תפקיד ומשרה בהנ"ל 
הרי היו לו עי"ז כמה היכירות בהמשרדים בארץ, ובמילא הי' סו"ס מקום פרנסה לאחד ועוד אחד 

וכו'.
ואף שמבואר בחסידות, שבעולמות בי"ע הנה העולם הוא בפשטות ואלקות הוא בהתחדשות, 
היינו שצריכים לכמה ראיות והסברים ע"ז, הנה כל ענינים הנ"ל הרי נתלבשו בלבושים פשוטים 
ביותר, שלא לתת מקום להיצה"ר המעוור עיני פקחים, ובמילא אין מקום לסלף דברי צדיקים, 

שועמך כולם צדיקים.
בביטוי  הנני  )משתמש  כו'  סכסוכים  אלא  אין  בפועל,  לע"ע  הנה  ברו"ג  הפרנסה  ותמורת 
היותר רך וקל שאפשר( הן ברוחניות והן בגשמיות. ודי גם בשורותי המועטות בכמות הנ"ל, כיון 
שכנראה המכ' הם ללא תועלת לגמרי – עד שיכירו = השייכים לזה = שאין להם עצה אחרת, כי 
אם להשתתף בע"כ בענינים הנ"ל. וחבל על הזמן – שכמה שנים הלכו לאבוד, בה בשעה שימים 

יוצרו ולו אחד בהם.
ד( מ"ש שכמה מהעתונים אינם מדפיסים הנשלח להם ע"י חתנו שי' כו', ושואל באיזה אמצעי 
לאחוז לתקן הענין, הרי הדרך הראשונה צ"ל בדרכי נועם ושלום, ובפרט שבמערכת של העתונים 
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נמצאים מגזע אנ"ש והקשורים לאנ"ש, שאם רק יסבירו להם שאין הכוונה בזה לכבשם ולהפכם 
השתדלות  מבלי  וגם  להם,  הנשלח  כל  ידפיסו  הנה  למס"נ,  עד  וקשורים  מובהקים  לחסידים 

יתירה.
כמדומה לי שבמערכת המודיע יש דיעה חזקה להרב שאולזון שי', ובודאי יש למצוא כיו"ב 
לאמר  כדאי  ואולי  זה.  כל  ע"ד  להם  נודע  אין  אתר,  על  שבהיותם  ולפלא  המערכות.  בשאר 
הכרת  בתור  וכיו"ב  הקונטרסים  להם  שיושלחו  בכדי  מהשתדלותם  לכאן  שיודיעו  להמערכת, 

תודה כו'.
ה( לפלא גדול, שכיון שבטח ביאר הרבא"ג שי' אודות הזריזות הנחוצה ביותר, בענין הבאת 

משלוח ספרי קה"ת בהקדם, ובכ"ז לא יצא הדבר לפועל עד עתה.
בברכה לבריאות הנכונה,
ולהצלחה בענינים הכללים ובענינים הפרטים – שלו ושל כב"ב שי'
]חי"ק[

•  •  •
מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ז' מנ"א תשי"ג

ברוקלין
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר אברהם שי' ]פאריז[
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו ממוצש"ק חקת, כ' כ"ו תמוז ור"ח מנ"א.
ובמה שהעיר על מה שקורין לתורת החסידות חסידות )אשר עוד רבינו הזקן קרא בשם זה, 
וכידוע אגה"ק ענין וסדר העבודה בעסק החסידות נדפס בגנזי נסתרות ע' מה(, ולא ע"ש הרביים 

וכו'.
הוא כמו שקורין לתורת ה' בכללות – בשם "תורה". ע"ש פעולתה, היינו לשון הוראה בחיי 
וזהו ג"כ בחסידות – שהשם מורה על התכלית,  היום יומים לנשמה כמו שהיא מקושרת בגוף. 
וכידוע מאמר רבינו הזקן כששאלוהו מהו חסידות, ענה, להעשות לאינו מקפיד על היזק עצמו 

ובלבד באווארענען יענעם, ע"פ מרז"ל בנדה )י"ז ע"א(.
מצערני במאד מאד = וכמו שכתבתי כ"פ = ענין העכוב בשילוח ספרי הוצאת קה"ת לאה"ק 
ת"ו, ובפרט שחדשי אלול ותשרי ממשמשים ובאים, וצריך הי' לסדר שעד אז כבר יהיו הספרים, 

ובפרט ספרי החסידות, ושיוכלו להפיצם במקח הזול.
ולא אכחד אשר, מזמן לזמן, עולה חשד בלבי, שענין של סאבאטאזש כאן מאחדים המתעסקים 
בזה מאנ"ש שי'. וידוע השיטה גם לי גם לך לא יהי'. ובמילא מתעסקים בזה ברפיון ידים. וידוע 

מה שמסופר דכשחנו בנ"י ברפידים ויבוא עמלק גו'. איני רוצה להאריך בדבר המכאיב.
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וכמ"ש לו מכבר, הנני רואה שיטה זו כמעט בכל עניני חב"ד באה"ק ת"ו, שבאלו הענינים 
שרואים מתן שכרם בצדם לאיש פלוני ובגשמיות ובחומריות, הרי מתעסק בזה, ואם השכר אינו 
חומרי כ"כ, ומי יאמר אשר אפשר שמתאחר לכמה חדשים או שנים – הרי מהיכי תיתי. און אויב 
מען טוט אריין די האנט אין קאלטע וואסער או במים פושרים – הרי זה בגדר מס"נ. וחבל אשר 

צריכים לכתוב ע"ד ענינים כאלו, ובפרט שאיני מוצא כל תועלת בזה.
כו'  והרה"ח  הרה"ג  הנה  ת"ו,  באה"ק  נעשים  שהם  כפי  הענינים  משער  שאין  שכותב  ומה 
מוהרב"א שי' גאראדעצקי הי' על אתר, ומר שולזינגער שי' בא לא כבר משם, וראו ודברו עם 
הפקידים השייכים לזה, ואין כל סיבה שיתמשך ענין הספרים זה כו"כ חדשים. וה"ה לבית מלאכה, 
וה"ה לבית ספר לחקלאות, וה"ה לחליפין דמהדרין, וה"ה להדפסת העתק בית רבי, וה"ה להדפסת 
עניני חסידות בהמכ"ע דאה"ק ת"ו, וה"ה לסידור קופת הגמ"ח, וה"ה לעניני הרשת, וה"ה לעסקנות 

ציבורית דאגו"ח דתל אביב, ועוד יכולני למנות ולספור כמה וכמה ענינים, אבל מה "ארויח"?
בנוגע להצלת הילדים מהמיסיאן, הנה בהמשך להנ"ל – ירא הנני לדבר עוה"פ עם המשרדים, 
אלו שהבטיחו לי, כיון שבודאי גם בזה יהי' ענין של סאבאטאזש. וכדי בזיון מהענינים הקודמים, 
אלא שבהם כבר אין לי ברירה וויילע מען איז שוין אריינגעקראכען, אבל לולא זאת – לכאורה 
טוב יותר, אז איך זאל ניט דרייען די קאפ לאנ"ש שי', ויעשה כל אחד ווי בא עם קומט אויס, 
ואני אוכל לשבת "בטח" ולעשות עניני. און מען זאל ניט דארפען טאן מיר א טובה, ולא אצטרך 

לברוגז בכל מכתב, ובפרט ללא תועלת.
בנוגע לצעירי אגו"ח דירושלים עיה"ק ת"ו, הנה פשוט הוא – שלא לערבם, עכ"פ לעת עתה, 
עם צעירי אגו"ח דתל אביב, כי הניסיון הראה שבעירוב שני גושים עד עתה באה"ק ת"ו – האחד 
צנן את חבירו, ולא להיפך. ואם ניכר בהנ"ל תנועת חיות, אין לשפוך מים קרים, והשי"ת יזכה את 
כאו"א באהבת ישראל, אף אם נדמה שזה צ"ל אהבת חנם, ובימים האלו הרי זוהי הסגולה לתקון 

הענין דאקמצא ובר קמצא.
מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר.

בברכת הצלחה בגו"ר
]חי"ק[

נ.ב. בנוגע לשידוך בעד בנו שלום דוב שי', הנה אף שנמצא כאן ובמילא בהזדמן כאן הצעה, 
יתענינו בה, בכ"ז צריכים לחפש גם באה"ק ת"ו, אשר במה ידוע שם מהותו וכו', ובמילא אפשר 
לשאול ולחפש ענין המתאים בשבילו. וע"פ מרז"ל דרכו של איש לחזור ויגעת ומצאת תאמין הרי 

יש בזה ג"כ סיוע מתוה"ק.
הנ"ל

•  •  •
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בשלהי שנת תשי"ט יצא הרה"ח הרב שמואל פרוס, סבו של אב הכלה שיחי', את מסך הברזל.
כאותה תקופה הקים הרב פרוס, יחד עם כמה מידידיו, את "ועד עזרה ליהודי רוסיה".

על פעולותיו הרבות של הרב פרוס בעניין זה מסופר באריכות בספר 
"דיעדושקא - הרבי מליובאוויטש ויהדות רוסיה", עמוד 375 ואילך.

לפנינו העתק אגרת מהרבי מחודש שבט תש"כ בעניין זה לרב פרוס ולכל חברי וועד העזרה



אגרות קודש

��

הרב שמואל פרוס יצא את רוסיה בשלהי שנת תשי"ט, 
בעוד בנו הרה"ח הרב דובער נשאר מאחורי מסך הברזל יחד עם בני משפחתו. במכתב הכללי-פרטי 

שלפנינו, מי"א ניסן תשכ"ד, כותב לו הרבי בכתי"ק בשולי המכתב אודות הגשת 'ניירות דרישה' עבורם:
"כדאי שלאחר זמן לא ארוך - יגיש בנו דובער שי' עוה"פ. 

הטיפול ע"י או"מ - לכאורה חשש בדבר ואינו ענין".
ואכן, בחורף תשכ"ה הגיש הרב דובער פעם נוספת בקשה ליציאה מרוסיה, ובקשתם אושרה,

והם יצאו את רוסיה בי"א מנחם-אב תשכ"ה.
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בחורף שנת תשכ"ו, בהיותו בארצות-הברית בשליחות ישיבת "תומכי תמימים" בלוד,  
מסר הרב שמואל פרוס לרבי העתקות של 'ביכלאך' כתבי-יד קודש מרבותינו נשיאינו.

במכתב הכללי-פרטי שלפנינו, מאדר תשכ"ו, מודה לו על כך הרבי וכותב בכתי"ק בתחילת המכתב:
"ות"ח ת"ח על הביכלאך דא"ח - מתנה הכי יקרה",

ובשולי המכתב מוסיף הרבי עוד: "בברכה ובת"ח על הביכלאך - עוה"פ".
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 בחודש מנחם אב תשכ"ה יצא הרב דובער שי' פרוס עם משפחתו את מסך הברזל. 
הם הוציאו עמם תמונות מהתוועדות י"ב תמוז תשכ"ה בריגא, וכעבור זמן מסרו את התמונות לרבי. 

 באגרת כללית-פרטית זו לרב פרוס, מודה הרבי בכתב יד קדשו "ות"ח ת"ח על התמונות", 
ובשולי הגיליון הוסיף בכתי"ק "ולהסתדרות טובה בגו"ר".
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 אגרת מכ"ב כסלו תשי"ב אל סב הכלה הרב יעקב כץ שי', 
בעת היותו תלמיד בישיבת "תומכי תמימים" בלוד.
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 אגרת מאדר"ח אדר ראשון תשכ"ה אל סב הכלה הרב יעקב כץ שי', 
 במענה על בקשת ברכה, ובו כותב הרבי כי 

 "פעולתו בקודש בישיבה הק' תומכי תמימים שידוע מס"נ בעל הציון 
על כל עניני ישיבה זו, תעמוד לכאו"א מהם בכל המצטרך".

בשולי האגרת הוסיף הרבי בכתי"ק "ז"ע נתקבל מכתבו ממוצש"ק ואזכירם עוה"פ עה"צ".





נחלת הר חב"ד

2�

תשי"ג
נחלת הר חב"ד

ההוראות, הדיווחים ואגרות-הקודש
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רקע כללי

בחורף שנת תשכ"ט נוסדה שכונת "נחלת הר חב"ד" אשר בקריית מלאכי.
הקמתה של שכונת נחלת הר חב"ד היוותה המשך ישיר לפעולותיו של הרבי לקליטת העולים 
ובייסוד  חב"ד  כפר  בהרחבת  כן  לפני  אחדות  שנים  שהחלה  פעילות  וגרוזיה,  בוכרה  מרוסיה, 

ואכלוס שכונת חב"ד בלוד.
בין  עקרוני  מאבק  התפתח  ואז  תשכ"ט,  חורף  במשך  גם  להגיע  המשיכה  מגרוזיה  העלייה 

השלטונות לבין עסקני חב"ד.
סגן ראש הממשלה דאז יגאל אלון הסכים לשמש שר הקליטה ולובה אליאב מונה לסגנו - שני 

מינויים מרכזיים בנושא זה, שנועדו להוכיח כי קליטת העולים חשובה למדינה.
מיד עם מינויים, השניים החליטו כי פרשת קליטת העולים על ידי חב"ד הסתיימה, מאחר 
שלא נותר מקום פנוי בשיכון חב"ד בלוד, ומעתה ואילך הם ישכנו את העולים בכל מקום בארץ 

שיבחרו על פי שיקוליהם.
לאחר שכל הדירות הפנויות בכפר חב"ד ובשכונת חב"ד בלוד אוכלסו בעולים חדשים מרוסיה, 
בוכרה וגרוזיה, התכנית של משרד הקליטה הייתה לפזר את העולים שהמשיכו להגיע בכל רחבי 

הארץ, בהתאם למצב הדיור בכל עיר ועיר.
ואולם, הרבי ראה בכך סכנה מוחשית לעתידם הרוחני של רבים מבין העולים והעביר דרישה 
לממשלה להקים בדחיפות שכונה מיוחדת לקליטת העולים. לשם כך אף שלח ארצה את העסקן 
הנודע הרב בנימין גורודצקי ע"ה שקיים סדרת פגישות עם גורמי ממשל שונים ולא נח ולא שקט 
עד שבסופו של דבר הממשלה נענתה לדרישת הרבי והסכימה להקים את שכונת נחלת הר חב"ד 

בקרית מלאכי.
באותה עת עמדו בקרית מלאכי דירות ריקות שנבנו על ידי משרד הקליטה, והרב גורודצקי 

הגיע לסיכום עם שר הקליטה יגאל אלון כי העולים ישוכנו באותן דירות.
הבנה זו עוגנה בהסכם בין חב"ד למשרד הקליטה, שקבע כי מאחר שקהילת יהודי קולאשי 
המונה 600 משפחות מתכוננת לעלות לארץ, משרד הקליטה יעביר 600 יחידות דיור בקריית 

מלאכי לעולים אלה.
חב"דיים  אברכים  שעשרה  הוסכם  כאחת,  הקליטה  תהליכי  והקלת  החב"די  לליווי  ובאשר 
וילוו את קליטת העולים בעיקר מבחינת ההדרכה  בו עם משפחותיהם  יתגוררו  יבואו למקום, 

הרוחנית.
לאברכים אלה תינתן תמיכה ממשרד הדתות והם ילמדו ב'כולל' שייפתח במקום.
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מברק  אליו  נשלח  תשכ"ט  שבט  ובכ"ג  שהושגו,  הסיכומים  על  לרבי  דיווח  גורודצקי  הרב 
)אגרת ט'תרנד(:

הכולל  דאברכי  וכן שחלק  בהתנאים שמסרם,  דקרית מלאכי  ההצעה  נכונה 
דכפר חב"ד יתיישבו שם. בברכת הצלחה לגמר טוב בהנ"ל.

בז' באדר תשכ"ט הביעו כמה אברכים את הסכמתם לעבור לשכונה החדשה, שהרבי קבע את 
וולף הכין להם משאיות, והאברכים העמיסו עליהן את  שמה - "נחלת הר חב"ד". הרב אפרים 

מיטלטליהם והצטרפו לקומץ שישב כבר ב"נחלה".
בערב שבת קודש פרשת זכור, יו"ד אדר, נמסרה על-ידי הרב גורודצקי הוראת הרבי לארגן 
התוועדות בשכונה בשבת. הרבי ביקש גם שהמשפיע הרב שלמה חיים קסלמן ועסקני ורבני חב"ד 

ייסעו לשבת לשכונה החדשה.
ואכן, לשבת הראשונה שעשו בבתיהם החדשים - כמה עשרות בתים בין מאות בתים טרומיים 
איתם  ולהשתתף  לעודדם  המשפיעים  חשובי  הגיעו   - הגיעו  שטרם  לעולים  שהמתינו  ריקים 

בשמחתם. מאז נקבעה "שבת זכור" כיום הייסוד הרשמי של נחלת הר חב"ד. 
הפורים  חג  לקראת  החדשה,  בשכונה  למתיישבים  מברק  הרבי  שלח  אדר  י"ב  ראשון  ביום 

)אגרת ט'תרס(:
לעולים החדשים ולחברי הכולל המתיישבים בנחלת הר חב"ד, שליט"א,

ימי הפורים שמחים, ועלי' בקדש בארץ הקדש, בתורתינו הקדושה ומצוותי'
אשר הקב"ה קדשנו בהם, והסתדרות טובה בכל מתוך הרחבה,

לחיים, לחיים ולברכה.
ביאר הרבי את השם  )שיחות קודש תשכ"ט חלק א עמוד 448(  פורים תשכ"ט  בהתוועדות 
"נחלת הר חב"ד", וציין כי בהיותם ברוסיה הנהגתם של המתיישבים עתה במקום הייתה בדומה 
לאברהם אבינו שדבק בה' אחד באופן של "הר", בתקיפות ובמסירות נפש, עד שדבר זה נפעל 
גם בעולם, ולכן זכו להגיע ל"נחלת הר חב"ד" )וראה עוד על שם זה באגרת מט"ו אלול, אגרת 

ט'תשלח(.
גרוזיה בנחלת הר חב"ד החלה בפועל כאשר ארבעים משפחות עולים הגיעו  קליטת עולי 

להתגורר במקום יחד והצטרפו לעשר המשפחות החב"דיות.
כשהעולים הגיעו לנחלת הר חב"ד, הרב בנימין גורודצקי מינה את הרב אפרים וולף על כל 
עניני קליטתם, כשעל ידו יסייע הרב יצחק מענדל ליס. הרב ליס שימש אפוא "איש שטח" לדאוג 
לפרנסתם של העולים החדשים, לארגון קורסים עבורם ללימוד מקצוע, לסידור מקומות עבודה 

וכן הלאה.
לפני חג הפסח אותה שנה שלח הרבי שני ספרי תורה לנחלת הר חב"ד. לבוש בבגדי משי 
ירד הרבי מחדרו אל בית הכנסת הגדול, ניגש אל ארון הקודש, נטל משם את הספרים ומסרם 
לרב גורודצקי, כדי שיעבירם לשכונה החדשה. לספרי התורה צירף הרבי אגרת מיוחדת )אגרת 
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ט'תערב(, בה ציטט ממכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ בעת ששלח את ספר תורה למתיישבים הראשונים 
בכפר חב"ד. בחול המועד פסח התקיימה הכנסת ספרי התורה ב"נחלה" ברוב עם.

וכך מסופר בביטאון "בכרם חב"ד", מחודש ניסן תשכ"ט )גיליון 21(:
"נחלת הר חב"ד" הוקמה בקרית-מלאכי

בקרית מלאכי שבדרום הועדה שכונה של כ-500 יחידות דיורי לאכלוס עולים חדשים חסידי 
חב"ד, על פי הסכם בין משרדי הקליטה והשיכון לבין מוסדות חב"ד. שם השכונה נקבע ע"י כ"ק 

אדמו"ר שליט"א: נחלת הר חב"ד.
יחד עם זה עברו לגור בשכונה זו עשרה זוגות צעירים. האברכים יהוו בית מדרש גבוה "כולל 
אברכים". בשכונה יוקמו, לפי ההסכם, מוסדות ציבור מתאימים. גרעין לבית ספר חב"ד כבר הוקם 

במקום, מיד עם הגיע המשפחות הראשונות.
לעולים  פנים  קבלת  מסיבת  היוותה  חב"ד  צעירי  מטעם  משתתפים  רבת  פורים  חגיגת 
המשתכנים. בחגיגה זו השתתפו מאות מחסידי חב"ד שהגיעו במכוניות מיוחדות מכפר חב"ד, לוד 
וירושלים. במסיבה זו בירכו ראש המועצה המקומית, הרב המקומי, ראשי ציבור במקום וראשי 

חב"ד. את ברכת צעירי חב"ד באה"ק הביא היו"ר הרב ישראל ליבוב.
במקום נוסד סניף חדש של צעירי חב"ד בריכוז הת' ר' פתחיה ליפסקר.

ודיווח נוסף בחודש שבט תש"ל )גיליון 23(:
נחלת הר חב"ד בהתפתחות

הקריה החב"דית החדשה "נחלת הר חב"ד", לעולים חדשים ולזוגות צעירים )על-יד קריית 
מלאכי( נמצאת בתהליך של התפתחות מתמדת מכל הבחינות. אכלוס המבנים נמשך בקצב מהיר, 
ובניית בניני הציבור מתקדמת. הבניינים הציבוריים כוללים: בית כנסת, בתי ספר יסודיים ועל 

יסודיים, מקווה טהרה וכו'.
הרב שמואל דוד רייטשיק, שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א, הביא למקום את ברכת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ולמד לפני התושבים את המאמר "להבין ענין הברכות", של אדמו"ר הצמח צדק, שיצא-

לאור עתה לראשונה מכתב יד.
הרב רייטשיק, שהוא תושב העיר לוס אנג'לס שבארה"ב, הביא בישיבה מיוחדת של המועצה 
"העיר המאמצת" של קרית  אנג'לס,  לוס  המקומית החדשה של קרית מלאכי את ברכת העיר 

מלאכי, ושמע את בעיות המקום על מנת להעבירן ל"מאמצים".
הממונה על "נחלת הר חב"ד" מטעם כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא בא כוחו הרב בנימין גורודצקי. 
הרב אפרים וולף הוא האחראי בארץ לענייני הקריה, ואילו האחראי במקום הוא הרב יצחק מענדל 

ליס.
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בו  חב"ד,  הר  נחלת  לתושבי  ט'תשלח(  )אגרת  כללי  מכתב  הרבי  כתב  תשכ"ט  אלול  בט"ו 
מעוררם ומעודדם אודות גודל הזכות שהתיישבו בנחלה. במכתב מדגיש אשר "הדברים מופנים 

להמתיישבים בנחלת הר חב"ד, הן אלה שהתיישבו כבר והן שיתיישבו בעתיד".
מאגרת המזכירות שצורפה למכתב, מובן שהיה זה בעקבות רינונים ופירושים שונים שנתנו 
בדבריו אודות ההתיישבות ב"נחלה", והיה הכרח לעודד את המתיישבים שם. באגרת המזכירות 

נתבקשו להקריא את מכתבו של הרבי בבית הכנסת של נחלת הר חב"ד בפני כל העולים.
בתחילת קיץ תשכ"ט השתנה המצב. הרוסים הודיעו לפתע שהם מפסיקים את כל העלייה 

היהודית מארצם, והעלייה מגרוזיה - אז עדיין רפובליקה סובייטית - נפסקה לחלוטין.
המצב שנוצר היה בעייתי מאוד. בשיכון חב"ד בלוד התגוררו 50 משפחות וכך גם בשיכון 
החדש ב"נחלה", אך ב"נחלה" עמדו כמה מאות יחידות דיור טרומיות ריקות שטרם אוכלסו בשל 
אבל  לחב"ד,  שייכות  הדירות  שכל  כאמור,  קבע,  הקליטה  משרד  עם  ההסכם  העלייה.  הפסקת 
עמידתן ריקה פתחה מאבק נגד חב"ד. המועצה המקומית בקרית מלאכי טענה שהיא רוצה את 
הדירות למטרות אחרות, בעיקר עבור מפוני מעברות, אך הרב וולף קיבל מהרבי הוראה ברורה 

- לשמור על בעלות חב"ד על הדירות ב"נחלה" בכל תוקף. 
ילדים  רק  למדו  ב"נחלה"  הספר  בית  של  הריק  במבנה  נוספות.  בעיות  נוצרו  בינתיים 

בודדים.
גרוזיה  עולי  בגרוזיה.  בינתיים  נשארו  ב"נחלה"  שגרו  גרוזיה  יוצאי  של  משפחותיהם  בני 
ששוכנו ב"נחלה" ידעו שעמיתיהם בלוד מתגוררים בדירות הרבה יותר מרווחות המצויות במרכז 
הארץ, וזוכים להצעות עבודה משופרות מאלה המוצעות להם בקריית מלאכי. צירוף הנתונים 
הזה הכביד והעיקר, עשר המשפחות החב"דיות התקשו לשמור על רוח טובה בקרב העולים. חלק 

מעולי גרוזיה עברו מה"נחלה" ללוד ועתיד ה"נחלה" לא היה ברור.
בשלב  תש"ל.  בשנת  גם  נמשכו  ב"נחלה"  העולים  את  שפקד  והמשבר  הדירות  על  המאבק 
מסוים, חב"ד הגיעה להסכם עם משרד הקליטה, לפיו אברכים חב"דיים שאינם עולים חדשים 
יאכלסו את הדירות ב"נחלה" ויגורו בהן עד שהעולים יגיעו - אם יגיעו. הרעיון הוצע למשרד 

הקליטה על דעתו של הרבי, ולאחר החתימה, חב"ד החלה במימושו.
קבוצה של כעשרה אברכים נוספים עברה ל"נחלה" מיד לאחר קבלת החלטה, וקבוצה נוספת 

של 15 אברכים הגיעה בהמשך. כך תפסה חב"ד לאט לאט עוד ועוד דירות.
לקראת חג השבועות תש"ל כבר הגיע מספרם של תושבי "נחלה" לכמאה משפחות, ומאז ועד 

היום היא נתונה בתנופת התפתחות מתמדת בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בדפים הבאים מובא חומר היסטורי רב ערך על השכונה הוותיקה, שבקרוב תציין 40 שנה 

לייסודה.
יצוין כי לצערנו חסרים בארכיון "ימי תמימים" הדיווחים מהשבועות הראשונים של אכלוס 

השכונה.
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הרישומים הראשונים בנושא זה משנת תשכ"ט הם חלקיים בלבד, ולאחר מכן, החל מחודש 
אדר-שני תש"ל, ה"נחלה" מופיעה בדיווחים כמעט מידי יום ביומו ואנו מקבלים תמונה מקיפה 
על בוא התושבים החדשים, חלוקת הדירות, אכלוס השכונה, הפעילות מול הגורמים הרשמיים 
- משרד השיכון, משרד הקליטה, מועצת קריית מלאכי, הפעילות עם האברכים, וייסודם וראשית 
פעולתם של: בית-הכנסת, כולל האברכים, מקווה הטהרה, הקמת התלמוד-תורה, בית ספר חב"ד, 

בית הספר למלאכה ועוד.
בכל אלו בולט במיוחד ברישומים שלפנינו הפעילות המאומצת לשלב את משפחות העולים 
בגרוזיה בשכונה, ולהעניק להם את כל הסיוע הדרוש בגשמיות וברוחניות, על מנת להקל מעליהם 
את חבלי הקליטה ואת הקשיים לקיים חיי קהילה נאותים ואורח חיים יהודי חסידי למרות קשיי 

הקליטה הרבים.

כאמור, ב"תשורה" זו נסקרות רק השנים הראשונות לייסוד נחלת הר חב"ד. היו אלה שנות 
הייסוד וההתבססות שהיו רוויות התמודדויות ואתגרים שאת כולם ליווה הרבי בעצות, הוראות 

והדרכות ובברכותיו הק'.
במהלך השנים הלכה נחלת הר חב"ד והתרחבה והתפתחה בכמות ובאיכות גם יחד, בהנהגת 

מרא דאתרא הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שי', וועד נחלת הר חב"ד. 
כיום, בשנת הארבעים לייסודה, גרות בשכונה מאות משפחות חסידיות כן ירבו והיא מתאפיינת 
אשכנזים  כאשר  מצויה,  בלתי  ישראל  ואחדות  באהבת  גם  כמו  תוססים,  וחסידות  תורה  בחיי 
חיים  כאחד  כולם  בוכרה,  ועולי  גרוזיה  עולי  רוסיה,  עולי  תימן,  ועולי  מרוקו  עולי  וספרדים, 
בהרמוניה מלאה. בשכונה פועלים שורה ארוכה של מוסדות תורה וחינוך, בתי כנסת וישיבות, 
מפעלי רווחה וחסד, ומרכזים להפצת תורה וחסידות והפצת המעיינות חוצה שהשפעתם המבורכת 

ניכרת היטב בכל האזור . 
הנה כי כן, חזונו של הרבי בהקמת נחלת הר חב"ד התממש והיא מכשירה את עצמה, את העיר 

קרית מלאכי כולה ואת כל יישובי הסביבה – לקבלת פני משיח צדקנו בקרוב ממש. 
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תשי"ג

תשכ"ט
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מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, כ"ג שבט, ה'תשכ"ט
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מו"ה בנימין אליהו שי'

שלום וברכה!
מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק לו אתמול )לאה"ק(:

נכונה ההצעה דקרית מלאכי בהתנאים שמסרם, וכן שחלק דאברכי הכולל דכפר חב"ד 
יתיישבו שם. בברכת הצלחה לגמר טוב בהנ"ל.

ש.מ. סימּפסָאן
מזכיר

• • •
סגן ראש הממשלה ושר לקליטת העליה

ירושלים, ה' באדר תשכ"ט, 23 בפברואר 1969
כבוד הרב גורודצקי,

השר לקליטת העליה בסיכום אתך ועם הרב וולף ובנוכחות סגן השר לקליטת העליה, המנכ"ל, 
ומר סלייפר ממשרד השיכון - הודיע כי נעשו כל הסידורים הדרושים להעמדת 320 יחידות דיור, 

מוכנות לקליטת עולי חב"ד בשכונה אחת - בשכונה החדשה בקרית מלאכי.
תוך ששה שבועות יגש משרד השיכון לבניית 100 יחידות נוספות ויכין תכניות לבניה נוספת 
לפי תחזיות העלייה של הקהילה האמורה, וישוריין שטח קרקע שיאפשר את קליטת כל הקהילה, 
ככל שהיא תגיע לכאן. השר לקליטת העליה הודיע כי אין אפשרות לבטל את אכלוס הבתים 
הקיצוניים )מבנים מספר: 166, 167, 170, 171(. לא יאוכלסו בבתים אלה יותר מ- 80 משפחות 
שאינן מהקבוצה הנ"ל. יעשה מאמץ להקטין המספר ל 64 משפחות בלבד. במקרה כזה יועמד גם 

בנין 171 לרשות משתכני חב"ד.
לרשות קהילת חב"ד יועמד בית כנסת מיוחד, בתי ספר מיוחדים ומקווה מיוחד כפי שהובטח 

ע"י מנכ"ל המשרד לקליטת עליה.
חמשת החנויות שלגביהן אין עדין התחייבויות מסוכמות, ימסרו לרשות צרכי הקליטה של 

העולים האמורים.
המשרד לקליטת העלייה ידאג לקליטת העולים כמקובל בתעסוקה, מלאכה, תעשיה ושירותים 

בתיאום עם המשרדים הממשלתיים הנוגעים בדבר ועם הרשות המקומית.
במקרה של אי הבנה, אם תתעורר, חלילה, בין המשתכנים הותיקים והמשתכנים החדשים, 

יטפל בעניין השר לקליטת העלייה, באורח אישי.
הכתוב כאן נתקבל על דעת כל הנוכחים ביום א' 23.2.69 בלשכתי בירושלים.
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תביא  אשר  ומשותפת  מתואמת  קליטה  לפעולת  התחלה  יהיה  זה  סיכום  כי  אני,  מקווה 
צופיות  כולנו  שעיני  אחרות,  דומות  ומקהילות  זו  יקרה  מקהילה  רבים  עולים  עוד  בעקבותיה 

לעלייתם והשתרשותם כאן בינינו.
בברכה
יגאל אלון

•  • •
סגן ראש הממשלה ושר לקליטת העליה

ירושלים, ו' באדר תשכ"ט
כבוד הרב ב.א. גורודצקי

עם  אחד  בקנה  עולה  באדר תשכ"ט,  ו'  מיום  אלי  במכתבך  הכלול  הפירוש  כי  מאשר  הנני 
מדיניות משרד הקליטה לגבי עולי חב"ד בקרית מלאכי.

אני מסכים כי התחייבות מנכ"ל המשרד בדבר קליטת חמש עשרה משפחות וותיקות בעינה 
עומדת.

בכבוד רב
יגאל אלון

•  •  •
}נוסח המברק, י"ב אדר, תשכ"ט[

לעולים החדשים ולחברי הכולל המתיישבים בנחלת הר חב"ד, שליט"א,
אשר  ומצוותי'  הקדושה  בתורתינו  הקודש,  בארץ  בקודש  ועלי'  שמחים,  הפורים  ימי 

הקב"ה קדשנו בהם, והסתדרות טובה בכל מתוך הרחבה.
לחיים, לחיים ולברכה.

מ. שניאורסאהן
•  •  •

ב"ה. ט"ו אדר תשכ"ט. 5.3.69
לכבוד הנהלת הדואר בית דגן

שלום רב!
מהאדמו"ר  מארה"ב  מברק  חב"ד  בכפר  הדואר  ע"י  לידינו  קבלנו   8.50 בשעה  הבוקר 
מליובאוויטש שליט"א. המברק יצא מברוקלין בתאריך 2.3.69 בשעה 10.53 אחה"צ. מס' הסידורי 

של המברק הוא 12 ובו 39 מילים, המספר המקורי הוא 0694.
המברק היה צריך להגיע לקראת חג הפורים, ותמהים אנו מאוד על האיחור הרב שבקבלת 

המברק. נודה לך אם תואיל לחקור ביסודיות בדבר.
בכבוד רב,
אפרים וולף

העתק: מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א.
•  •  •
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מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, מחרת שבת הגדול, י"א ניסן, ה'תשכ"ט
ברוקלין, נ.י.

העולים  כללות  בתוככי   – חב"ד"  הר  ב"נחלת  המתנחלים  ישראל  בני  אחינו  כבוד 
המתיישבים בארצנו הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו

ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

בודאי הגיעו כבר ונתקבלו שני ה"ספרי-תורה" שנשלחו מכאן.
וכבר מלתי ומלתייהו אמורה – במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר כתבו

ב"יום הששי ערב שבת קודש אחר חצות, לסדר כי תבואו אל הארץ וגו' ושבתה הארץ 
שבת להוי' – תש"ט",

ידידינו אנ"ש ותלמידי התמימים המתישבים כעת בארץ  בעת שלחו ספר תורה "אל 
הקדושה תבנה ותכונן". וז"ל:

ולדעת,  היטב  להתבונן  עליכם  ותכונן.  תבנה  הקדושה  בארץ  התישבותכם  "בראשית 
בהכרה הרגשה והתקשרות פנימית, כי ההשגחה העליונה הביאה אתכם ואת בני ביתכם 
יחיו, לארץ אשר עיני ה' אלקינו שמה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ובפלטין של מלך 

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתם נמצאים בכל עת ובכל שעה.
והיתה קבלת ספר התורה אשר אני שולח לכם, לאות זכרון תמיד במוחכם ובלבבכם, 
וכפי שהורונו אבותינו רבותינו  פי התורה,  והכלליים, על  לסדר את כל חייכם הפרטיים 
הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לחנך את בניכם ובנותיכם יחיו בדרכה, בלי כל פשרות, 
ולהאציל מרוחה, רוח ישראל סבא, על שאר אחינו בני ישראל יחיו, הקרובים והרחוקים 
לעת עתה, בהשפיעכם עליהם לנחותם הדרך העולה בית אל, היא דרך לימוד התורה ביראת 
שמים וקיום המצות בהידור, מתוך קירוב אמיתי, הנובע מאהבת ישראל ומדות חסידות 

אשר על פי תורת דברי אלקים חיים.
והי' כל אחד ואחת מכם, נר להאיר את חושך הגלות, אשר אתם ואנו נמצאים בו, באור 
הוי', עדי יקיים ה' את יעודו, על ידי נביאיו הקדושים, להשמיענו קול מבשר משמיע ישועה, 

כי נחם הוי' עמו, והולך לפנינו הוי' לקבץ גליותנו ולגאלנו גאולת עולם.
יחיו בכל הצריך לכם בבני  בני ביתכם  ואת  ויברך אתכם  יהי' בעזרכם  יתברך  השם 
חיי ומזוני רוויחי בגשמיות וברוחניות, ויגאלנו כולנו על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו, 

אמן.
נא ונא למסור תוכן מכתבי זה, לנשיכם בניכם ובנותיכם יחיו לכל אחד ואחת בפרט".

ויהי רצון אשר יקיימו ככל הכתוב למעלה בשמחה וטוב לבב ומתוך הרחבה ובאופן 
דמוסיף והולך ואור,
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עדי קיום היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות – בגאולה האמתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.

בכבוד ובברכה להסתדרות טובה בגשמיות וברוחניות,
ובברכת חג הפסח כשר ושמח,
מנחם שניאורסאהן

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט ניסן תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר לחגיגות "יום העצמאות" שחוששים אנו מהשתתפות העולים בקרית מלאכי בזה, מציע 
הר"ז שי' וילמובסקי שיביאו את העולים בערב ה' אייר לכפר חב"ד ויסיירו בכפר חב"ד ויתועדו 

אתם וכד' ואח"כ ייסעו חזרה לנחלת הר חב"ד. אנו מקוים לעשות כך אי"ה.
כנראה שמר . . מזכיר מועצת הפועלים בקרית מלאכי מעונין להרוס עניין חב"ד, והוא פעל 
על שנים מהעולים לשלוח ילדיהם לביה"ס הממלכתי שבקרית מלאכי. הרי"מ ליס אינו רוצה 

לדבר עם ההורים כי אומר שהם עשו זאת כמחאה נגדו... 
אנו חושבים לדבר עם מר אלון מזכיר המועצה המקומית שיפעל שלא יקבלו את הילדים הללו 

בבתי הספר בעיר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ג' אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לכרמיאל, מתברר שכאשר  את מפעליו  להעביר  וההצעה  העלער  מר  לעניינו של  בהקשר 
י. שרון ממשרד המסחר  לו ע"י מר  נאמר  לו ההצעה להעביר את המפעלים לכרמיאל  הוגשה 
והתעשייה, כי היות ועבור מפעליו שבמרכז הארץ חייב לבנקים פרטיים כשמונה וחצי מליון ל"י 
אשר פורעם בריבית בנקאית גבוהה, הנה אם יסכים להעביר את מפעליו לכרמיאל אזי הממשלה 

תיתן לו את ההלוואה הנ"ל בריבית נמוכה.
לכן, השתדל שהממשלה תיתן הטבות אלו גם אם יעביר המפעלים שלו לקרית מלאכי.

אתמול בערב היינו שוב פעם אצל מר שז"ר שי' והוא אמר ששוחח עם מר שרף שר האוצר 
אולם  או קרית מלאכי,  בין כרמיאל  הבדל  כל  אין  לו שמבחינתו  וזה אמר  והתעשייה,  המסחר 

הממשלה לא תיתן כל הלוואה שהיא.
מר העלער שי' מאד התפלא על עניין זה שהובטח לו ע"י פקיד בכיר, ומובן שללא ההלוואה 

אינו חושב להעביר המפעלים.
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אולם, מר שז"ר שי' ביקש שבכל זאת יעביר מפעליו לכרמיאל, אולם כנ"ל מבלי הטבות לא 
כדאי העברת המפעלים.

להיום הועדה פגישה למר העלער עם מר יגאל אלון.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ה' אייר תשכ"ט
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מר העלער נפגש עם מר יגאל אלון בקשר להעברת מפעליו לקרית מלאכי. מר אלון אמר לו 
שברור שיש דירוג בהעברת מפעלים, ולדעתו הי' להעביר את המפעלים לרמת הגולן, ואם לא 
שם אז כרמיאל הוא גם סיבה ביטחונית להעביר אליה, ועזרה לקליטת עליה היינו בקרית מלאכי 

אומנם זה עדיף מאשר הערים הגדולות אבל בדירוג פחות מאשר כרמיאל.
ובאשר להלוואה מהממשלה, אם עבור כרמיאל מסכימים לתת 8 מליון ל"י אזי עבור קריית 

מלאכי אין לדרוש זאת.
ובאשר לדאגת מר העלער עבור חב"ד, אמר לו מר אלון כי חב"ד יוכלו לעזור לעצמם ואינו 

צריך לדאוג עבורם, וכנראה שהוא דואג לחב"ד יותר מאשר הם לבדם דואגים.
לאחר הפגישה הנ"ל, התייעץ מר העלער עם עורך דינו וזה אמר לו, שכל החסרון הוא כי מר 
העלער בעצמו דורש העברת המפעלים לקרית מלאכי, ולדעתו אילו מר העלער לא הי' מראה 
שהוא להוט אחרי זה, אזי הממשלה הייתה נותנת לו. אמרנו למר העלער כי נשוחח עם מר עבודי 
ראש המועצה המקומית בקרית מלאכי שידרוש זאת, וכן יכול מר העלער לומר, כי חב"ד בלונדון 

ביקשו זאת ממנו וכן אנו שיזמנו עבורו הפגישה עם מר שז"ר.
מר העלער יפגש עם מר שרון ממשרד המסחר והתעשייה ויאמר לו כך.

]אפרים וולף[
•  •  •

ב"ה. ב' סיון תשכ"ט
לר' אפרים שי'

שלום רב!
הגענו בשלום לארה"ב אתמול בשעה 5 אחה"צ.

...אח"כ פגשתי את הרב גורודצקי.
א( לא מרוצה שקבעו כינוס בי"ג תמוז, הוא אומר שהוא לא היה מחליט באופן חיובי כי יום 
הנ"ל קשור בשחרור מהקומוניסטים ובודאי יזכירו את זה, ואין זה מן החכמה, אבל מכיון שכבר 

החליטו אינו מתערב בדבר.
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ב( ראב"ג יגיע לארה"ק בעוד כ-3 שבועות ואולי בעת הביקור ידבר עם יגאל אלון בקשר 
למספרים ירוקים למוניות לגרוזינים, וכן בעניני העבודה בקרית מלאכי - סיפרתי לו על הפגישה 

עם בן צבי.
ג( לדעתו צריך לחלק מיד את החנויות בקרית מלאכי, ואם יש קשיים בזה, אז להראות לאנשי 

הסוכנות שזה חלק מההסכם עם יגאל אלון...
ה( כ"ק אדמו"ר שליט"א הראה לו את המכתב שכתבנו שענין . . עלה הרבה כסף וכו', וכ"ק 
אד"ש אמר לו שאם כי איננו מתאוננים על זה, אבל, ראב"ג אומר שאד"ש לא היה מרוצה ממכתב 

זה. 
בידידות,
]יוסף בלוי[

•  •  •
ב"ה, ג' סיון תשכ"ט

לר' אפרים שי'
שלום רב!

בהמשך למכתבים דאתמול:
הרב גורודצקי קיבל מענה בקשר לרי"מ ליס, ואם כי שלא היתה לי הזדמנות להעתיק את 
המענה אבל המענה היה בערך, שהרי אין אחר במקומו של רי"מ ליס ואם אין אפשרות להמשיך 

העסקתו ליום שלם שיהיה לפחות חצי יום.
הרב גורודצקי יפנה אליו במכתב ויבקשו להמשיך בתפקידו לפחות אחה"צ.

...בקשר לנסיעת העולים החדשים לחודש תשרי, אין בדעתו לשאול את אד"ש וגם לא היה 
מקום שאנו נשאל, כי זה - לדעתו - בקשה, בצורה עדינה שכ"ק אד"ש יתן כסף לנסיעות, וזאת 

אין לעשות, אלא א"כ יהיה אתערותא דלעילא.
חג שמח לכולם
בידידות,
]יוסף בלוי[

•  •  •
ב"ה. ד' סיון תשכ"ט

לר' אפרים שי'
שלום רב!

קבלתי היום את המכתבים הראשונים מכם, ולפני שאמשיך בדיווחים אענה על המכתב,
...על כל המכתבים מהגרוזינים שהכנסתי לכ"ק אדמו"ר שליט"א קבלתי מענה הפ"נ שע"י 

- יקראו על הציון.
בידידות,
]יוסף בלוי[

•  •  •
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ב"ה. 
לר' אפרים שי',

שלום רב,
לענות  עליך  שבינתיים  אומר  והוא  גורודצקי  הרב  עם  שוחחתי  חב"ד,  הר  נחלת  ...בענין 
שהעברת את הענין אם לאשר העברות או לא, לארה"ב וכאשר תקבל תשובה תענה, ובינתיים 
אינך מאשר העברות. אני הכנסתי מכתב לכ"ק אד"ש עד"ז, ואם יהיה מענה אכתוב מיד. הרב 

גורודצקי יבקר בארה"ק לאחר שבת פרשת בהעלותך )בארה"ק לאחר פרשת שלח(.
בידידות,
]יוסף בלוי[

•  •  •
ב"ה. י"ח סיון תשכ"ט

לר' אפרים שי'
שלום רב!

היום הכנסתי פתק לכ"ק אד"ש ע"ד הכינוס של י"ג תמוז בנחלת הר חב"ד אבל עדיין לא 
קבלתי מענה.

...הרגע יצא מענה מכ"ק אד"ש:
הכללי  כינוס  )לארגן  הנ"ל  ולכן  מובנים  ההיא, מטעמים  באו ממדינה  להדגיש שהנ"ל  אין 

בהתועדות חג הגאולה( אינו רצוי וק"ל.
בידידות,
]יוסף בלוי[

•  •  •
מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.
הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו'

הרב"א שי' ]גורודצקי[
שלום וברכה!

בהמשך למה שדברנו כאן קודם נסיעתו ביום חמישי בקרני מר הלר שי' ודיבר בפרטיות 
אודות ההצעה שלו, שמהפרטים נראה שהחששות דכת"ר שאולי העסק אינו בר הכנסה 

וכולי אין להן מקום, כיון שהבַאנק בארקלי באנגלי' השקיע בו סכום גדול וכולי.

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשכ"ט: אגרת ט'תרצט.
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כן הוסיף שהשתתפות המשרדים באה"ק ת"ו שייכת וצריכה לשלם הוצאות העתקת 
הסניפים האחרים ג"כ לקרית מלאכי, זאת אומרת שאין בזה ענין של הכנסה בשבילו. כן 
לאו דוקא שיעתיקו כל הסניפים בבת אחת, אם מאיזה טעם שיהי' רוצים לעשות זה צעד 

אחר צעד.
כן הוסיף שאמת שכמה וכמה בתי חרושת מסוג זה ישנם באה"ק ת"ו אבל הם קטנים 
ויותר מכל הנצרך באה"ק  שלא בערך מבית חרושת שלהם המספק לערך כששים אחוז 

ת"ו.
עוד האריך בזה וניכרים דברי אמת, אבל אין צורך להעתיקם כאן כיון שאצל הרה"ח 
וכו' הר"א שי' וואלף נמצאת העתקת השקו"ט שלו עם המשרדים השונים שמהם יראה 

נכונות כל הנ"ל.
כוונת מכתבי היא בשתים: הא', שכנראה יש כאן איזה סכסוך בין משרד אחד לחברו 
ובמילא סובל כל הענין, וד"ל. שלכן כדאי לחקור עוה"פ בכל זה ובפרט שבאם ימשיכו את 
מר הלר לעניני חב"ד יש לקוות לתועלת בעוד שטחים. ועוד וגם זה עיקר, שלשבת קודש 
העבר כבר חזר הנ"ל ללונדון, אבל אמר שבאם יש איזו תועלת שיבקר באה"ק ת"ו יטלפנו 

אליו מאה"ק ותיכף ומיד יבוא. הטלפון שלו וכו' נמצא אצל הרא"וו.
מובן מהנ"ל הטעם שאני שולח מכתב זה מהיר דחוף, ובפרט שכפי הידיעה כאן נמצא 

כעת באה"ק גם מר נתן שי' ווָאגעל ידידו של הנ"ל.
ז"ע נתקבל החדשי מהדז'וינט.

בברכת הצלחה ולבשורות טובות בהאמור בתוככי שאר הענינים.
]חי"ק[

•  •  •
לשכה אירופית לסיוע פליטים וסידורם

על יד כ"ק אדמו"ר שליט"א רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א
בא-כח באירופה הרב בנימין אלי' גאראדעצקי

ב"ה, יו"ד אלול תשכ"ט, ברוקלין
כבוד ידידי הנכבד וכו' הת' הנע' וכו' איש חי ורב פעלים וכו'

הרה"ח וכו' מוה"ר אפרים שי'
שלום וברכה!

נמסר לי כעת מכתבך לכ"ק אד"ש מוא"ו לח"ז, ועלי להשיב עליו שאין בא בחשבון לחשוב 
לע"ע אודות פתיחת ההוסטעל בנחלת הר חב"ד. ובאם שאין לך מה להשיב, יכולים להשיב לדעתי 

שהחוזה נעשה עם הב"כ של כ"ק אד"ש וצריכים לפנות או אליו או ישר לכ"ק אד"ש.
אבל דע שזהו תשובתי ולא שיש לי הוראה לכתוב לך זה. ההוראה לי הוא לענות ולא מה 
לענות ויהי' לך לבד ולא לזרים. אכתוב לך מה רשם כ"ק אד"ש על מכתבך בנוגע לההוסטעל, 

החששות בזה גדולות ומבהילות כמובן ופשוט. ע"כ לה"ק.
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כן  חדשים.  עולים  ה"ח  בנחלת  התיישבות  אודות  אד"ש  מכ"ק  כללי  המכתב  התקבל  בטח 
בזה  להשתדל  שיש  צעירים  הזוג'  אודות  הרבה  דיבר  אד"ש  כ"ק  בהיכל  בהיותי  כעת  בביאתי 
בזריזות, אבל מסכים לזה שכתבתי שלא סתם מן הבא, וכן אודות השתדלות סתם עולים חרדים 

וכו', וכן אודות בנית המקווה. כעת אני רואה בהמכתב שכבר יתחילו אי"ה בבני'.
אקצר כעת כי אני ממהר לשלוח מכתב זה.

ידידך הדו"ש ומאחל לך ולכל אשר לך כל טוב סלה,
בברכת כוח"ט שנה טובה ומתוקה בגו"ר
הרב ב.א. גאראדעצקי

•  •  •
מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.
הוו"ח אי"א אשר עלו בשנה זו לארץ הקדושה תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה 

בימינו, המתיישבים בנחלת הר חב"ד,
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

בהוספה למה שכתבתי לכמה מהם באופן פרטי, הנני בא בזה בפני' כללית לכולם יחד, 
אשר גדול זכות הרבים בכלל, ובפרט בהתאחד רבים יחדיו בענין טוב וקדושה, ובמיוחד 

– בארץ הקודש והתנחלותה,
והנני שולח לכאו"א מהם וכולם יחד איחוַלי ותפלותי וברכתי אשר תהי' ההתיישבות 
וההתנחלות שלהם בנחלת הר חב"ד בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים, בגשמיות וברוחניות 
גם יחד, ואשר הסתדרותם בנחלת הר חב"ד תתאים לשמו, אשר שמא מלתא הוא, באופן 
שיבואו אל המנוחה ואל הנחלה, בביטול כל הענינים המבלבלים במנוחת הנפש ומנוחת 
הגוף, ומתוך שמחה וטוב לבב ילכו מחיל אל חיל בהר הקודש, בתורתנו הקדושה והבנתה 

והשגתה בחב"ד שבנפש ובאופן דלימוד המביא לידי מעשה, קיום מצותי' בהידור.
וכאמור – הדברים מופנים להמתיישבים בנחלת הר חב"ד, הן אלה שהתיישבו כבר והן 

שיתיישבו בעתיד.
והרי הימים ימי סגולה, כדברי רבנו הזקן, אשר בחודש אלול מלך מלכי המלכים הקדוש 
ברוך הוא הוא בדוגמת מלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו 
בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה 

פנים שוחקות לכולם כו' )לקוטי תורה, פ' ראה, דף לב(.

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט: אגרת ט'תשלח.
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בברכה להצלחה בכל האמור, הצלחה רבה, ולכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה 
ולבשורות טובות בכל,

מנחם שניאורסאהן
•  •  •

מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ
מוהר"ר שניאור זלמן שליט"א ]גרליק[

שלום וברכה!
 – ב"ב  ע"י מ"צ  ת"ו  זו לאה"ק  עלו בשנה  שי' אשר  לעולים החדשים  מצו"ב מכתבי 

שהתיישבו כבר והעתידים להתיישב בע"ה בנחלת הר חב"ד.
באופן  ימסרו  שי'  ת"ו  באה"ק  אשר  והתמימים  אנ"ש  רבני  זקן  בתור  אשר  ובקשתי 
המתאים לעולים החדשים דשם ומה טוב במעמד הרבים בנחלת הר חב"ד ובזמן המתאים, 

והרי בכלל ימי כל חודש זה ימי סגולה הם כמובא במכתב הנ"ל.
ובודאי אשר יסייעו בידו לסדר האסיפה בהתאם להנ"ל בכדי שיתקבלו הדברים כפי 

הדרוש ויפעלו פעולתם, ויבשר טוב בזה מתוך בריאות שמחה וטוב לבב, ות"ח מראש.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר,
מ. שניאורסאהן

•  •  •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.
הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים שי' וואלף
שלום וברכה!

לעולים  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  כללי  מכתב  העתק  מצו"ב  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  בהוראת 
החדשים בנחלת הר חב"ד, וכן העתק המכתב להרב דכפר חב"ד שליט"א, ובודאי בצותא עם מר 
שלמה שי' מ. ]=מיידנצ'יק[ יקחו על עצמם הטרחה שבדבר והסידור וכו', ויתייעצו ביניהם בנוגע 

להפרטים בזה.

ב"ה, ט"ו אלול, ה'תשכ"ט: אגרת ט'תשלט. 
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ואולי גם כן מהנכון שייקרא המכתב בבית הכנסת דנחלת הר חב"ד בשבת שלאחרי האסיפה. 
וכן לעשות פָאטָא מהמכתב להעולים ולתתו לכל משפחה מהמתיישבים. וכן פעולות כיוצא בזה 

כפי ראותם המצב על אתר.
ובודאי יודיע מקבלת המכתבים ובעיקר מהנעשה בזה, ובהקדם, וכל המפרט הרי זה משובח, 

ות"ח מראש.
וכאן המקום לעורר על השמועה התמוה ביותר שכאילו מישהו לומד "ּפשעטלעך" בדברי כ"ק 
אדמו"ר ודעתו וכוונתו בנוגע התיישבות אנ"ש בנחלת הר חב"ד, למרות בקשת כ"ק אד"ש כמה 
פעמים שלא יעקמו דבריו בשביל כוונות פרטיות של פלוני ופלוני, כי למה להם ַאריינשלעּפן 
דעם רבי'ן שליט"א אין זייערע געשעפטלעך און ּפָאליטיקע. ודי לחכימא ברמיזא. ובפרט שאין 
זה רמז גרידא, כי אם דברים שנאמרו כמה פעמים, ותמי' גדולה שלאחרי כל זה שוב כנראה יש 

כאלו הממשיכים בפוליטיקה זו הבזוי' וד"ל.
ובודאי לאחרי פרסום מכתב זה ייבטלו כל הלעז וכו' בנוגע להתיישבות בנחלת הר חב"ד, 

ויהי רצון שגם בזה יבשרו טוב.
בברכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,
ניסן מינדל, מזכיר

•  •  •
מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.
לכבוד חברי המועצה המקומית קרית מלאכי,

ובראשם מר דוד אלבג עבודי
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מכ"א באלול.
הר  "נחלת  בהקמת  עזרתם  על  הלבבית  תודתי  להביע  לראש  לכל  אתי  המקום  וכאן 
חב"ד". ובודאי ככל דבר טוב שדורש המשך ובהוספה, לא רק שימשיכו גם להבא בשיתוף 
פעולה ועזרה אלא עוד יוסיפו בזה כהנה וכהנה. ואף על פי שלא צריכים זירוז בכגון זה, 
ועצם הדבר לא נצרך לנתינת תודה, שהרי שכר מצוה מצוה, אבל הרי אמרו חכמינו ז"ל אין 
מזרזין אלא למזורזין ואף אני רצוני להביע שמחתי בראותי כי לב ישראל ער הוא להקל 

לאחינו בני ישראל הקליטה וההתיישבות וההתנחלות בארצנו הקדושה תבנה ותכונן.
ויהי רצון אשר כל אחד מהם בתור חבר המועצה המקומית של קרית מלאכי וכולם יחד 
יצליחו בתפקידם שתהי' קרית מלאכי קרי' נאמנה ועיר ואם בישראל בארץ ישראל, ארץ 

אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.
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ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע 
ברכתי, לכל אחד ואחד מהם עם בני ביתם שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בכבוד ובברכה
]חי"ק[

•  •  •
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תשי"ג

תש"ל
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מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, ז' כסלו, ה'תש"ל
ברוקלין, נ.י.

מר דוד שי' גרינברג
שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום כ"ח חשון, בו כותב אודות משפחה שמוצאה מחב"ד ועלתה לארץ 
ישראל לאחרונה ממדינה ההיא, ויש לה בעיית דירה וכולי.

הנה ידוע אשר אין דעתי נוחה כלל ממה שמבזבזים סכומים עצומים לפי ערך בשביל 
לדור דוקא במקומות מסויימים באה"ק ת"ו, אף שקל יותר להשיג דירה במחירים ותנאים 

מתאימים לפי ערך בשכונה של יראי-שמים מחוץ למקומות המסויימים.
חב"ד"  הר  "נחלת  ושמו  ההיא,  ממדינה  לעולים  ישוב  כבר  לא  יסדנו  הרי  זה  בנידון 
בסמיכות לקרית מלאכי, בשביל עולים ובתנאים הכי נוחים שלא בערך לשאר המקומות 

באה"ק ת"ו.
ומהנכון אשר המדובר אודותיו כותב יתקשר בענין זה עם הרב אפרים שי' וואלף )ת.ד. 

46, לוד(, באם מעונין להתיישב שם ורוצה לקבל פרטים בזה.
בכבוד ובברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
מזכיר

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט' כסלו תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול בערב התקיימה בנחלת הר חב"ד התוועדות והרש"ד שי' רייטשיק מסר שיחת כ"ק 
אדמו"ר שליט"א משמחת תורה בענין שהחיינו וקיימנו, ואח"כ חזר המאמר להבין ענין הברכות 

מאור התורה. הוא למד המאמר מבפנים הקטעים מעניני ברכות )ארך כשעה(.
נכחו רוב תושבי נחלת הר חב"ד וכן כמה מוניות מאנ"ש מכפר חב"ד שהגיעו להתוועדות 
וחלקם מהעולים החדשים )כמה מהם שלחו בעת ההתוועדות מברקים לכ"ק אדמו"ר שליט"א על 

החלטתם לעבור לנחלת הר חב"ד(.
]אפרים וולף[

•  •  •

ב"ה, ז' כסלו, ה'תש"ל: אגרת ט'תשפה. 
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אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה תובב"א
בנשיאות כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן מליובאוויטש

ב"ה, כ' טבת תש"ל
לאנ"ש שי' באה"ק ת"ו,

ה' עליהם יחיו,
שלום ורב ברכה!

בהמשך לאסיפת פעילי אנ"ש שהתקיימה ביום ד' ט"ו טבת בנחלת הר חב"ד, ולהחלטה על 
ותבצע פעולות הקשורות לקראת שנת העשרים לנשיאות כ"ק אדמו"ר  ועדה שתחליט  הקמת 
שליט"א, קיימה הועדה ישיבתה הראשונה והחליטה על שורה של פעולות בענין זה, ובשלב ראשון 

לצאת בקריאה לאנ"ש שי' באה"ק ת"ו כדלקמן:
א. לזכות את כללות אנ"ש שי' ע"י יסוד קרן העשרים ע"ד רבנו, וכל אחד ואחת מאנ"ש שי' 
ירימו תרומה של עשרים לירות עבורם ועבור בני ביתם שי'. התרומות יש להעביר עד ליו"ד שבט 

הבעל"ט לפי הכתובת: ת.ד. 3 כפר חב"ד, מחנה ישראל.
ב. בין יו"ד שבט לי"א ניסן כל או"א יוסיף בלימוד הנגלה ודא"ח במספר עשרים )הוספה של 

20 מאמרי דא"ח, 20 סימני שו"ע וכדו', כל אחד כפי יכולתו(.
ג. הוספה במבצע תפילין בתקופה שבין יו"ד שבט לי"א ניסן - במספר עשרים - )הוספה של 

עשרים מניחי תפילין, 20 ימי התעסקות במבצע תפילין וכד'. כל אחד כאפשרותו(.
ד. על אנ"ש שי' בכל אתר ואתר להתארגן בקביעות עתים ללמוד שיחות קודש ומאמרים של 

כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ה. על ארגוני אנ"ש צעירי חב"ד, נשי ובנות חב"ד, את"ה, בכל מקום להתאסף בהקדם ולהחליט 
על תכניות פעולה במשך הזמן שבין יו"ד שבט לי"א ניסן. תכנית פעולות אלו ישלחו על ידם 
לכ"ק אדמו"ר שליט"א )הקריאה היא לארגונים המקומיים בכל מקום ומקום - בנוגע לסעיף ה' 

הדן בארגון הפעולות(.
אנו מקוים להיענות מרבית של כל אחד ואחת מאנ"ש שי' בכל אחד מהסעיפים דלעיל, ויה"ר 
אדמו"ר  כ"ק  עם  להתראות  ונזכה  אדמו"ר שליט"א  לכ"ק  רוח  נחת  לגרום  בפעולתנו  שנצליח 

שליט"א בארצנו הקדושה ת"ו בחסד וברחמים.
בכבוד רב ובברכה
אפרים וולף
בשם הועדה

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. לוד, י"ג אדר א' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח רב הפעלים וכו'

שלום ורב ברכה!
הנך מוזמן בזה לאסיפה דחופה ומצומצמת בענין נחלת הר חב"ד.
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בהיותינו בטוחים שענין נחלת הר חב"ד נוגע לו בכל מאודו, ורצונו עז לגרום נח"ר לכ"ק 
אדמו"ר שליט"א, בטוחים אנו בהשתתפותו באסיפה זו.

האסיפה תתקיים אי"ה במוצש"ק פר' תצוה בשעה 8.30 במרכז הנוער ע"ש שז"ר.
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!

השיחה הטלפונית מאתמול:
מחזיק  אד"ש  וכ"ק  נכונה  הצעה  היא  המכונאות  מגמת  חב"ד,  הר  בנחלת  לבסל"מ  ...בקשר 

מזה.
בקשר לאברכים שהבענו שיעברו לכולל בנחלת הר חב"ד, אפשר לומר לאברכים שהדבר 

מאושר מטעם כ"ק אד"ש והדבר נכון, ומכתב בדרך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י' אדר ב' תש"ל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר'  בינתיים עברו האברכים:  מתוך 24 הדירות שקבלנו ממשרד הקליטה בנחלת הר חב"ד, 
יחזקאל סופר, ר' זוסיא פוזנר, ר' צבי אלפנביין, ר' בן ציון ליפסקר, ר' אבוש ברוק, ר' עמרם 
מלכה )העומד להינשא(, ר' יוסף בלוי, ר' מאיר לרר, ר' שלום דב וולף, ר' אלי' פינקל, ר' בנימין 

ברנשטיין )העומד להינשא(, ר' זלמן הענדל.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י' אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הר"ז וילמובסקי מציע לארגן כנס כללי מאנ"ש בחוה"מ פסח בנחלת הר חב"ד. נראה לדון בזה 
ולראות אם אפשרי לסדר הדבר.

הגיעה אלינו ידיעה ששמירת הסדרים בכולל בנחלת הר חב"ד נחלשה בשבוע האחרון, משום 
כך, ביקשנו מהר"א זלצמן שיעבור לנחלת הר חב"ד לכולל )עד עתה הוא נמצא בכפר חב"ד בימי 
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השבוע ובשבת הוא בנחלת הר חב"ד( וישתדל לדאוג בקשר לסדרים שם, הוא מסכים ויחד עם זה 
מציע שבמקומו בכולל בכפר חב"ד שיקחו את חתנו ר' אלי' משולבין אשר לדבריו האברכים יש 

להם דרך ארץ ממנו.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"א אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

יהודה מקולאש. הרי"מ ליס עם עוד כמה  אתמול בערב הגיע לאה"ק מרוסיה חתנו של ר' 
מאנ"ש בכפר חב"ד קיבלו פניו והועבר לנחלת הר חב"ד.

הר' יהושע לוי הודיע לנו כי הסכום של ה- 45,000 ל"י שהוקצב עבור המקווה בנחלת הר 
חב"ד, חושב שיוכלו לקבלו בהקדם.

]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 770 ועניניו )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

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בש"ק זכור היה הרב"צ שמטוב שי' בנחלת הר חב"ד והתוועדו בבית אחד האברכים. במוצש"ק 
לאחר קריאת המגילה התוועדו בביהכ"נ וערכו סעודה. השתתפו האברכים שבנחלת הר חב"ד 

וכמניין מעולי גרוזיה, התוועדו עד לערך שעה 3.
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...משרד המסחר והתעשיה מסכים להשכיר לנו מבנה בגודל 112 מ"ר באזור התעשיה בקרית 
נפנה  זה  חוזה  חתימת  לאחר  חב"ד.  הר  בנחלת  הבסל"מ  עבור  מלאכה  כאולם  שישמש  מלאכי 

לאורט בקשר לציודו ואח"כ נגש לענין העברת הכתה מכפר חב"ד לנחלת הר חב"ד.
בקשר לביסל"מ בנחלת הר חב"ד שוחחנו עם ר' אברהם טאובר ור' חיים גמליאל העוסקים 

בחדרי תורה אור שישתדלו בקשר לרישום תלמידים לבסל"מ.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביררנו בקשר לביה"ס היסודי בנחלת הר חב"ד, ומתברר כי משרד השיכון הוציא כבר למכרז 
בניית ביה"ס במקום. אנו מקווים בע"ה לעמוד בקשר עם אנשי המשרדים בקשר לבנייה זו ולדאוג 

לבנייה מהירה בזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז אדר ב' תש"ל. 24.3.1970
לכבוד מר אפרת

הועד הפועל של הסתדרות העובדים בא"י
תל אביב

א.מ.נ.
בעקבות השיחה שהיתה לנו עם מר . . הרינו מתכבדים להודיעך את החלטתינו אחרי עיון 

שני בדבר.
הכללית  העובדים  הסתדרות  שמעניקה  ההטבות  כל  את  מאד  ומעריכים  לנו  ידוע  אמנם 

לחבריה והם רבים מאד.
אך בהתאם לעקרונותיה של אנשי חב"ד, שאין אנו רוצים ומעוניינים להיות שייכים לשום 
ארגון איזה שלא יהיה, ואין בכוחו של אף אחד לכוף עלינו לסטות מעיקרון זה. ואם אמנם נהנו 
העולים החדשים - עם עלייתם ארצה - מתמיכת משען בקרית מלאכי, הרינו מצרפים בזה צ'יק 

ע"ס 1500 ל"י, כלומר ע"ח 30 משפחות לפי 50 ל"י כל משפחה.
ונבקשכם להמציא לנו חשבון מדוייק מכל ההוצאות שלכם עבור העולים הנ"ל, ואי"ה נשתדל 

להחזיר לכם את כל ההוצאות.
 )4 ס"ק   2 סעיף  קופ"ח  לתקנון  )בהתאם  קופ"ח  מרכז  להחלטת  להצטרף  נבקשכם  לפיכך 

ולאפשר לכל תושבי נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי ליהנות מחברות קופת חולים בלבד.
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בכבוד רב ובברכה
אפרים וולף, מנהל מוסדות חב"ד בארה"ק
יצחק ליס, הממונה על קליטת עלי' בנחלת הר חב"ד

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ז אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום בקרנו בתל אביב במשרד השיכון בקשר לבסל"מ בנחלת הר חב"ד. מתברר כי השטחים 
מסביב לנחלת הר חב"ד כבר מיועדים לבניית שיכונים, אולם יש שם שטח אחד המיועד לביה"ס 
המקיף הדתי שבקרית מלאכי )ליד נחלת הר חב"ד ממש(. עבור הבסל"מ הם רוצים לתת שטח אחר 

בקרית מלאכי די מרוחק מנחלת הר חב"ד.
בהקשר לכך ביקשנו פגישה עם מר מיכאל חזני )מהמפד"ל(, סגן שר החינוך, ונבקשו להוציא 
בקשר  אתו  נדבר  וכן  אחר,  למקום  ולהעבירו  משטחנו  הדתי  המקיף  ביה"ס  בניית  מהתוכנית 

לבניית הבסל"מ שהוא הנו האחראי במשרד החינוך על הבניה.
]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 למכתבכם בקשר לנחלת הר חב"ד, כוונת המכתב הוא באופן כללי שלא ייעשה דבר 

העשוי להחליש עניני נחלת הר חב"ד, ולאחר שיקול זה, שאר הדברים להחליט על אתר.
מפעל  להקים  העומדים  לשותפים  כספים  להעברת  השליח  אהיה  שלא  להודעתי  ...בקשר 
בנחלת הר חב"ד, באם לא יעברו לגור בנחלת הר חב"ד בפועל ממש, היה המענה: נכון הדבר 

לעשות כן.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"א אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

חב"ד  הר  בנחלת  פורים  מסיבת  ערכו  ב'  אדר  ט"ו  ב'  ביום  כי  להעיר  ביקשו  חב"ד  ...נשי 
חב"ד  הר  שבנחלת  הנשים  השתתפו  וכן  חב"ד,  ומכפר  מלוד  נשים  עשרות  כמה  בהשתתפות 

והמסיבה היתה מוצלחת.
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עבודות המקוה בנחלת הר חב"ד מתנהלות בינתיים בעצלתיים, אולם למחר אי"ה צריכים 
להביא הבלוקים שעיכבו הבניה ואי"ה יותחל בבניה ממשית.

ביקרנו אצל מר חרר יו"ר המועצה הדתית בקרית מלאכי אשר יעביר אי"ה בימים הקרובים 
10,000 ל"י עבור הכולל וכן תעביר המועצה המקומית עוד 10,000 ל"י וזאת ע"ח התקציב של 
השנה הקודמת. כמו"כ ביקש מר חרר בהתאם למכתב מטעם משרד הדתות להקים הנהלה לכולל, 

שבהנהלה זו ישותפו גם הם.
לוטה בזה העתק ממכתבו של מר שרגא נצר.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ד אדר ב' תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
לנו.  שיועדו  הדירות   24 מתוך  חב"ד  הר  בנחלת  דירות  לקבלת  אישורים   23 מסרנו  ..כבר 
התחלנו לדבר על עוד דירות, וזה שייך למנכ"ל משרד השיכון ור"ש מיידנצ'יק יבוא בדברים 
אתם על כך. רבים מהאישורים הנ"ל הוצאו לתלמידי כולל האברכים והבטחנו להם גם קבלת 500 

ל"י לחוד, לפי זה יעלה תקציב ההוצאות לעוד כמה אלפי ל"י.
הננו בבקשת ברכת כ"ק אד"ש להצלחה בענייני כספים.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ד אדר ב' תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר"ז וילמובסקי ביקר אצל מר משה יפה ומסר בידו מכתבנו לקבלת כסף מוולפסון לבניית 
בית כנסת בנחלת הר חב"ד. מר יפה צריך להיפגש היום עם מר וולפסון וישוחח אתו בנדון זה. 
הר  בנחלת  אנ"ש  כללי של  כנס  מתוכנן  פסח  בחוה"מ  ואשר  היות  וילמובסקי,  ר"ז  הצעת  לפי 
חב"ד, אולי לעשות בהזדמנות זו הנחת אבן הפנה לבית הכנסת ולהזמין את מר יפה ולכבדו כראוי 

וישתדל אמנם לבניית בית הכנסת.
ר"ש מיידנצ'יק ביקר אתמול אצל מר שז"ר והזמינו לערב חב"ד בבניני האומה, והוא הבטיח 
השתתפותו והשתתפות זוגתו. כמו"כ דיבר אתו בקשר לנחלת הר חב"ד ומר שז"ר אמר שכ"ק 
אד"ש הטיל עליו לעזור לענין זה ועד עתה לא עשה מאומה בזה, לכן חושב בקשר לקבלת אזרחות 
כבוד מטעם קרית מלאכי ויבקר בנחלת הר חב"ד, אולם לדבריו יש להדגיש לכולם כי יש לו 

בקשות לקבלת אזרחות כבוד מערים שונות אולם דוחה זאת, וכאן יסכים אך ורק משום חב"ד.
והתנגדותנו  חב"ד,  הר  נחלת  שליד  הפנויים  השטחים  לקבלת  רצוננו  בענין  אתו  שוחח  כן 
להקמת מוסדות זרים בשטח זה, ורצוננו לקבלת שטחים אלו לבניית הבסל"מ. ר"ש מיידנצ'יק 
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סיפר לו זאת לשם הכנסתו בענין במדה ויצטרכו פעולתו בזה. בינתיים שוחח ר"ש מיידנצ'יק 
עם שרגא נצר ויזמן אצלו את מר שרון מנכ"ל משרד השיכון ומר עבודי יו"ר המועצה המקומית 

לשוחח בענין שטחים אלו.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ד אדר ב' תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!

בהקשר לשיחה הטלפונית:
בלוד,  חב"ד  בדירות שבשיכון   .  . חב"ד  הר  מנחלת  5 משפחות  של  פלישה  מסרנו שהיתה 

ביקשנו ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שענינים אלו יעברו ללא עגמת נפש ח"ו.
מסרנו כי ביקרנו אצל מר אלינסון, ובקשר למה שביקשו ממנו שיטפל במשרד הפנים מסר 

שמטפל בזה והענין יסתדר אולם יקח קצת זמן.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אנו שולחים העתק ממכתבנו אל הרב קלמן כהנא בקשר לידיעה שהתפרסמה בעיתון הארץ 
לדרישתו הדירות שבנחלת הר חב"ד. אנו חושבים כי הוא התחיל לפעול בנדון מאחר וראה כי 
אנו התחלנו לדרוש את השטחים הפנויים שבנחלת הר חב"ד, חושב הוא להיפטר מהבעיה בסילוק 

חב"ד.
אנו חושבים לקחת למשרדנו לשעות אחה"צ והערב, מזכירה שתוכל לטפל בסידור מכתבים 
בתיקים וקבלת טלפונים וכד', מאחר וכל פקידי משרדנו עברו לנחלת הר חב"ד ומסיימים העבודה 

במשרד בשעה 5, מתקשה אני לבדי בשעות הערב ללא עזרה בענינים כגון הנ"ל.
העמדנו בדירות הפנויות בשיכון חב"ד בלוד 2 שומרים נוספים בשעות הלילה.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ו אדר ב' תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ר"ש מיידנצ'יק יוזם שבכפר חב"ד בבתי הכנסת ינאמו השבת בעניין נחלת הר חב"ד. בינתיים 
הודיע מרינובסקי )מהעולים החדשים( שרוצה לעבור לנחלת הר חב"ד. 

ר"ש מיידנצ'יק ביקר אתמול אצל פקידים בכירים במשרד השיכון בקשר לקבלת 25 דירות 
נוספות בנחלת הר חב"ד עבור זוגות צעירים. בהמשך השיחה אמר מר יוחנן פלד, כי כל עניין 
נחלת הר חב"ד היה שבאם עד שנה ימולאו הדירות בעולים וזה נגמר ב- 1 באפריל והדירות לא 

מולאו בעולים.
השיכון  משרד  של  הכלליים  המנהלים  עם  נוספות  דירות  קבלת  בעניין  ישוחח  אופן  בכל 
והקליטה. אגב הוא אמר, שעל כל עולה בנחלת הר חב"ד יש משפחה ויותר מזוגות צעירים לעזרה 

לקליטת העולים.
עבודי  ומר  השיכון  מנכ"ל משרד  שרון  מר  עם  מיידנצ'יק  ר"ש  יפגש  הבא  בשבוע  ו'  ביום 
ביחד עם מר שרגא נצר, בעניין השטחים שבנחלת הר חב"ד, ואולי ישוחח גם בעניין הדירות 

הנוספות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט אדר ב' תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרנו אצל מר ע. לביא במשרד הקליטה בירושלים, והוא גם חוזר על הטענה כי בנחלת 
הר חב"ד יש 2 משפחות ותיקות על כל עולה. הוא התעניין אם נקבל בלוד עולים דתיים. בקשר 

לבלוק השישי בשיכון חב"ד בלוד יתן תשובתו בעוד כמה ימים.
]אפרים וולף[

•  •  •
]אדר-שני, ה'תש"ל[

...ושם יצליחו בהצלחה מופלגה.
כל  מועד  בעוד  יתחרטו  ובודאי  נה"ח.  ביסוס  בעניני  המסייעים  דכל  חלקם  ואשרי 
אויבערשטען  דעם  ר"ל,  אויסגענַארט,  הָאבן  זיי  ַאז  מיינען  זיי  ַאז  אף   – בזה  הנלחמים 

שכוונתם לשמים. וד"ל.
ויהא בשטומו"צ בכל.

אזכיר עה"צ להנ"ל.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. א' ניסן תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א

ושם יצליחו בהצלחה מופלגה: מענה למו"ה שמואל גיטלין ונכתב על גליון המכתב מאדר-שני ה'תש"ל. 
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הרה"ח ר' שמואל מאיר שי' זילברשטיין מבלגיה, ביקר עתה באה"ק. ביזמתו ביקר בנחלת 
הר חב"ד. הוא חושב שאולי יש בכחו לארגן עבודות ביתיות ביהלומים שיכול להיות מזה תוספת 

פרנסה במקום.
לדבריו באם כוונת כ"ק אדמו"ר שליט"א שיש לארגן עניין זה, הוא מוכן לעשות זה באם יקבל 

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה. הכוונה שלו לאברכים של הכולל בעיקר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר' . . מעוניין לעבור לנחלת הר חב"ד, יש למשפחתו לאמו ונכדיה זכות ל- 2 דירות כעולים 
בקומה  פנויות  דירות   2 שאין  היא  הבעיה  דירות.   24 מה-  נוספת  דירה  רוצה  הוא  כן  חדשים. 
ראשונה כי אמו זקנה וצריכה בקומה ראשונה, אנו רוצים לדבר עם משרד השיכון על פתיחת 

בלוק נוסף מס' 169.
ממשרד השיכון מסרו לנו כי הם יחתימו את מר עבודי על חוזה לבניית ביה"ס בנחלת הר 

חב"ד )הגדלת ביה"ס, הכוונה בהגדלה אינו ידוע לנו(.
האברך ר' חיים שלום סגל הגר בירושלים ולמד בישיבה בכפר חב"ד, הוא מעוניין לעבור 

לנחלת הר חב"ד וללמוד בכולל האברכים. 
קבלנו מכתב מהראב"ג שי' ובו כותב שבקשר למפעל לאריגה שהאחים לבנהרץ רוצים להקים 
ואין  יעברו לנחלת הר חב"ד,  וגולדשמיט  גורודצקי  בנחלת הר חב"ד, יש להסתפק גם אם רק 

ללחוץ שגם ר' יונה לבנהרץ יעבור.
באשר למעשה, ר' מרדכי גורודצקי עובר היום לנחלת הר חב"ד לדבריו, ואילו גולדשמיט 

עדיין לא עבר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ד' ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרתי אתמול אצל מר איתן לכובסקי במשרד השיכון בקשר לפתיחת בלוק נוסף בנחלת הר 
חב"ד. הוא אמר כי הדבר אינו אפשרי כל זמן שלא יאוכלסו הבלוקים הפתוחים הקיימים. 

שמענו כי פקיד משרד הקליטה ביקר אצל אחת מהמשפחות שפלשו ללוד והמתגורר בנחלת 
בעיה של  שזו  חושבים  הם  כי  אומרים  הם  אתו,  שיחתם  על  פרטים  לשמוע  ביקשנו  חב"ד.  הר 

משפחה. בכל אופן, הם אומרים כי משרדם ינסה להשתדל לחפש פתרון לבעייתם.
]אפרים וולף[

•  •  •



ה ר ו ש ת

��

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ו' ניסן תש"ל 

כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום ו' התקיימה פגישה בהשתתפות מר שרגא נצר, ומר יוסף שרון מנכ"ל משרד השיכון, 
מר מ. לנדא מנהל יחידת הדיור במשרד השיכון, ומר עבודי יו"ר המועצה בקרית מלאכי, ר"ש 

מיידנצ'יק ואנו.
מר עבודי טוען כי מבקש לסלול כבישים ובניית דירות בקרית מלאכי, וכל עוד חב"ד לא 
אכלסה דירותיה לא נותנים לו הנ"ל. הסברנו כי הבנינים עמדו ריקם עד שהתחלנו לאכלס, ומצב 
האכלוס הוא שנשארו עוד 110 דירות פנויות מלבד 100 הדירות שעדיין ברשות משרד הקליטה 
ששאלו אותם להקמת ההוסטעל. הוסבר כי בקשר לפיתוח ואכלוס קרית מלאכי צריך מר עבודי 

לעמוד אתנו שכם אחד ולא נגדנו.
בקשר לשטחים שליד נחלת הר חב"ד אמר מר שרון שניפגש עם מר פלג מנהל משרד השיכון 
המחוזי שבירושלים, והמועדון המוקם ליד נחלת הר חב"ד אם אמנם זה ליד נחלת הר חב"ד יהי' 

זה מועדון חב"ד.
כן דובר בקשר לביקור מר שז"ר בקרית מלאכי, מר נצר הסביר כי ביקור זה בא בגלל חב"ד 
וזה כבוד רב עבור קרית מלאכי. מר נצר הציע שבקשר לשטחים שליד נחלת הר חב"ד כדאי 
להמתין עד לביקור מר שז"ר במקום ובאותו מעמד בהשתתפות אנשי משרד השיכון אפשר לסדר 

את הענין.
מר נצר מספר כי קבל מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א ואי"ה בליל הסדר יקריא את זה לפני כל 

המשפחה.
חב"ד  הר  מנחלת  השטחים משתרעים  חב"ד,  הר  נחלת  שליד  מהשטחים  תמונה  בזה  )לוטה 
עד למגדל המים, הנראה בתצלום, וכביש הכניסה לנחלת הר חב"ד חוצה השטחים לשניים, הצד 

הימני מיועד לבניית שיכונים נוספים והצד השמאלי לבניית מוסדות צבור(.
ר' . . בא אלינו יחד עם אשתו ומבקש שמוכן לעבור לנחלת הר חב"ד אולם על חשבון הדירות 
שאנו מקבלים ממשרד הקליטה ולא כעולה חדש. אמרנו לו כי איננו יכולים להסכים לזה, כי אם 

לא יילך כעולה חדש יש לנו מועמדים אחרים לכך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י' ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מר יוסף שרון מנכ"ל משרד השיכון: ראה גם באגרת קודש אליו מי"א ניסן תש"ל, אגרת ט'תתפד.
לוטה בזה תמונה . . מגדל המים הנראה בתצלום: ראה בתצלום להלן עמוד 168.
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הדפסנו מודעות לעצרת חג בנחלת הר חב"ד שתתקיים אי"ה ביום ה' ב' דחוה"מ פסח בשעה 
5:30 אחה"צ ברחבת נחלת הר חב"ד. אוטובוסים מיוחדים ייצאו אי"ה מכפר חב"ד, תל אביב, בני 

ברק, ירושלים ולוד.
טלפן אלינו מר איתן לכובסקי ממשרד השיכון בירושלים ומסר כי בניית ביה"ס בנחלת הר 
חב"ד תתחיל בקרוב ואם עושים הנחת אבן הפינה שיזמינו גם את מר עבודי. אמרנו לו כי איננו 
עושים בחוה"מ הנחת אבן הפנה אבל נכריז על התחלת הבניה בקרוב. כמו"כ שאלנוהו בקשר 

לבניית אמבטיות בכל דירה בנחלת הר חב"ד, הוא אמר כי יתן מענה על כך.
בקשר לשטח שליד נחלת הר חב"ד מציע כי בביקורו של מר שז"ר שיזמינו גם את אנשי 
מינהל החינוך העל יסודי במשרד החינוך ואולי המלצתו של שז"ר תעזור לעניין העתקת ביה"ס 

המקיף הדתי מהשטח.
]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. 
הר  בנחלת  לאברכים  נוספות  דירות  ע"ד  השיכון  משרד  אנשי  עם  שוחח  מיידנצ'יק  הר"ש 
חב"ד, אולם כנראה שאין בזה בינתיים ממש, בכל אופן נכתוב מכתב ונבקשם להקציב לנו עוד 

דירות.
מחוז  מנהל  צבי  בן  מר  של  מ"מ  )שהיה  עובדי'  ברוך  מר  לי  הודיע  הקליטה  משרד  מטעם 
ירושלים( כי מעוניין להיפגש אתי יחד עם מר בן צבי. עניתי לו מיד כי מצדנו לא בא בחשבון כלל 

וכלל שום ויתור בעמדתנו, אם כי שיכול לשוחח אתי, אולם שיהיה לו ברור שאיננו מוותרים.
ע"ד הכנס בנחלת הר חב"ד, הודענו טלפונית איך שעבר, הכינוס היה בביהכ"נ בגלל קלקול 

ברמקולים ונכחו כ- 350 מאנ"ש כ"י.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בא אלינו הת' . . הלומד בישיבה בכפר חב"ד וגר בכפר חב"ד. הוא עומד להינשא ומעוניין 
בדירה בנחלת הר חב"ד, אולם אינו רוצה לנצל זכותו של עולה חדש לקבלת הדירה. אמרנו לו כי 
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אינו בא בחשבון כלל, כל שיכול לנצל זכותו לעולה ואינו מנצל, לא יקבל דירה שם ולא יתקבל 
לכולל.

הר"ז וילמובסקי שוחח עם מר וולפסון בקשר לבית הכנסת בנחלת הר חב"ד, וזה אמר לו כי 
הוא מקציב השנה 12 בתי כנסת, אולם היכן שיבנו זה קובע מר יפה. הוא שוחח עם מר יפה וזה 
אמר לו שישוחח עם וולפסון. בינתיים מתחמק מעניין זה. בדעתו לבקש מהרב"צ שמטוב שישוחח 

עם מר יפה בזה.
ר"ש מיידנצ'יק נפגש עם מר י. גבע מנכ"ל משרד הקליטה, וביקשו שמשרד הקליטה והשיכון 
ירכשו בלוק 6 בשיכון 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"ז ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

...הרב זוין מסר כי הרב אברהם סופר מעוניין לבקר בכפר חב"ד ובנחלת הר חב"ד, שנתקשר 
אתו.

]אפרים וולף[
•  •  •

מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, כ"ח ניסן תש"ל
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!
לפי הידיעות שהגיעו לכאן, הנה בתוך העולים החדשים המתיישבים ביישובים בכלל, ובנחלת 
הר חב"ד בפרט, הרבה מהמבוגרים אשר מסיבות הידועות הנה - למרות מסירת נפשם בשמירת 

היהדות - לא היתה בידם האפשרות להרבות גם בלימוד התורה.
ואשר לכן שאיפתם בעלותם לאהקת"ו למצוא מקום מתאים לגילם ולידיעותיהם הקודמות, 

לקבל עכ"פ איזה בסיס נכון בלימוד התורה וידיעת המצוות.
אשר לכן הי' כדאי ונכון מאד להשתדל לייסד למטרה הנ"ל אולפן ללימוד התורה )בעיקר 
תושבע"פ, כמובן( בנחלת הר חב"ד, אשר במשך שנה הראשונה )או ששה חדשים( לבואם לאהקת"ו 
יוכלו העולים החדשים ללמוד שם. ואשר בתקופה זו יתנו להם את כל צרכיהם, כנהוג באולפנים 
אחרים. כי במה גרע חלקם מאלה שזוכים לתנאים כנ"ל בשאר האולפנים אשר מסתפקים שם רק 

בלימוד השפה.
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ואין ספק אשר המשרדים העוסקים בסידור האולפנים יבינו עד כמה שצדקה הצעה כזאת, 
וימלאו את בקשתכם בהקדם האפשרי.

נא להודיענו מכל הנעשה בזה.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חדקוב

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ולהמריצם  ולעודדם  היום אסיפה בנחלת הר חב"ד עם האברכים שם,  אנו חושבים לעשות 
שיפעלו בקשר לגרוזינים שיתעסקו עמהם כדבעי.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ט ניסן תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

נשי  עם  אסיפה  וקיימנו  חב"ד  הר  לנחלת  מיידנצ'יק  הר"ש  עם  יחד  נסענו  בערב  אתמול 
יאמץ  אחד  ושכל  החדשים,  בעולים  שיטפלו  ועודדנו  ותבענו  האברכים  עם  ואח"כ  האברכים 
משפחה ויקשור קשר הדוק עם כל המשפחה שמקבל עליו. סוכם כי צא"ח במקום יחד עם ר"י 

ירוסלבסקי יעשו רשימה וכל אחד יקבל עליו משפחה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה, כפר חב"ד, א' אייר תש"ל
לכבוד ידידינו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!

השיחה הטלפונית מאתמול:...
חב"ד,  הר  בנחלת  האברכים  בכולל  שיעור  מגיד  להיות  קארף  חיים  לר'  הצענו  כי  מסרנו 

המענה הי' להחליט על אתר. 
...מסרתם כי בידכם ידיעה שבהקשר לביקורו של הרש"ד רייצ'יק בקרית מלאכי הי' מכתב 

מלאס אנג'עלעס לקרית מלאכי, ולא הי' מענה בחזרה ואין זה מן הנימוס.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ב' אייר תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
חדשים,  כעולים  לקבלם  ויכולים  דירות משלנו  אברכים שקבלו  כמה  יש  חב"ד  הר  בנחלת 
כגון . . כבר זה חדשים שאנו מבקשים מהם לסדר זה, אולם אינם רוצים ומתחמקים מזה. נתתי 
הוראה להפסיק לתת להם תמיכת כולל האברכים עד לסידור העניין ושיקבלו דירותיהם כעולים 

חדשים.
בכולל האברכים בכפר חב"ד סיכמו האברכים ביניהם שיתחילו את הזמן החדש ביום א' ד' 
הן שבכפר חב"ד  הודעה לאברכים  ר"ח. שלחנו  וכן בנחלת הר חב"ד רצו להתחיל לאחר  אייר 
והן שבנחלת הר חב"ד, שכל אברך שלא יופיע ללימודים כבר מיום ד' א' דר"ח אייר ינוכה כסף 
מתמיכתו, וכן הודענו כי אנו שוקלים לביטול כללי של החופש שלאחר החגים, ושיתחילו ללמוד 

מיד לאחר החג.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ד' אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

להגיע  עומדים  הקרובים  ובחודשים  היות  כי  לנו,  הודיע  הקליטה  ממשרד  לביא  עמוס  מר 
חב"ד  הר  שבנחלת  בהוסטעל  לאכלסם  חושב  לכן  עדיין,  מוכנות  אינם  דירותיהם  אשר  עולים 

לתקופה ארעית.
ממשרד השיכון הודיעו לנו כי מקוים שבשבוע זה יאשרו תקציב לעשיית אמבטיות בדירות 
בנחלת הר חב"ד. כמו"כ התחילו בבניית בית הספר במקום, וכן יאשרו דירה עבור מעון לילדים 

קטנים, וכן ניגשים לבניית המועדון.
]אפרים וולף[

•  •  •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ה' אייר תש"ל

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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בהקהילה  רב  הוא  ואשר  מכבר,  כת"ר  בו  מכיר  בטח  אשר  העכט,  שי'  דוב  אברהם  ר'  הרב 
לביקור  שיחיו  מקהילתו  ספרדים  קבוצת  עם  יחד  כעת  נמצא  בנויארק,  גדולה  הכי  הספרדית 

באהקת"ו.
שיכירו  הכללית  התועלת  על  נוסף  אשר  חב"ד,  הר  נחלת  את  גם  שיבקרו  לפניו  הצעתי 
בהגרוזינים אשר מתחשבים אתם כספרדים, יש בזה גם התועלת למילוי הצעת כת"ר לפני זמן 

מה שאלה שפנו להרב העכט שי' בדבר תמיכה וכו' ידעו שייכותו לחב"ד.
בטח יקרב כת"ר את המתארחים ככל האפשר, וישתדל שהביקור יעשה עליהם רושם טוב. 
ומובן שעד כמה שאפשר ישתדל שיבקרו גם שאר מוסדות חב"ד, בכפר חב"ד, בלוד, ירושלים 

עיהקת"ו, וכמובן גם בהבית הכנסת בעיר העתיקה ת"ו.
נא להודיענו מכל הנעשה בזה, ות"ח למפרע.

בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חדקוב

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ו' אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בא אלינו מר . . שבידו מכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א המציעו לעבור לנחלת הר חב"ד במדה 
ויסתדר שם בעבודה, אולם כנראה שנצטרך לתת לו מהדירות העומדות לרשות האברכים.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ח' אייר תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר' אברהם הכט מבקר עתה באה"ק. שוחחנו אתו טלפונית ואמר כי ביום ב' אי"ה יבקר אצלנו 

ומאתנו יסע לנחלת הר חב"ד.
לפי שיחות טלפוניות שבין הגרוזינים לקרוביהם שבגרוזיה, מתברר כי ל- 2 משפחות שם 

נתנו לאחרונה היתרי יציאה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ב אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול ביקרנו אצל מר גבע, מנכ"ל משרד הקליטה, בקשר לאולפן ללימוד תושב"ע. אומר 
כי הוא מסכים אם יעשה דבר כזה בעיר העתיקה בירושלים, ואומר כי אמנם מדברים על הצעה 
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כזו לעשות בבתי מחסה ובהשתתפות משרד הקליטה והסוכנות, אולם בנחלת הר חב"ד אינו מוכן 
לאשר דבר כזה, כי לדבריו לא יבואו אנשים המעונינים ללמוד לנחלת הר חב"ד.

בקשר לדירות עבור הבסל"מ בנחלת הר חב"ד, אומר כי קודם יש להמציא הבקשה ממשרד 
החינוך ואח"כ יראה, בכ"א לדבריו הוא ממליץ לתת דירות.

כן הוסיף, כי שוחח אתו שר השיכון ואמר לו כי ישתדל להוציא את חב"ד מנחלת הר חב"ד. 
ענה לו כי חב"ד אינו רוצה, ואם רוצה שיכריח את חב"ד הרי לכך אינו מוכן.

לעשות  לדירה  ל"י   600 להקציב  ומסכים  לכובסקי,  איתן  מר  עם  השיכון  במשרד  שוחחנו 
אמבטיות בכל דירה. בקשר לבסל"מ מציע כי בשנה הראשונה כאשר זקוקים לבסל"מ למבנה של 
400 מטר אזי מציע שיקחו חלק מהקרקע של הבי"ס היסודי ויבנו מבנה כנ"ל ואח"כ יטפלו בקשר 

לשטח הגדול שיועד לכתחילה לבי"ס מקיף של העיר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ב אייר תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה 

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב 
שלום ורב ברכה!

מכתבו בקשר לביקורו של ר"א הכט נתקבל, והיום מבקר הנ"ל בכפר חב"ד ובמוסדות וכן 
בנחלת הר חב"ד, אולם אינו מבקר יחד עם אנשי קהילתו.

בכבוד רב ובידידות 
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ד אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לפי דברי הגרוזינים קיבלו טלפון שבמוסקבה נמצאות 3 משפחות שהם כ- 20 נפשות. מסרנו 
יוחנן פלד ממשרד  על כך למר גבע, מנכ"ל משרד הקליטה. לאחר כמה שעות פגש אותי מר 
השיכון ואמר לי כי צריכות להגיע 3 משפחות שבכל משפחה 6 נפשות )איני יודע אם קבל מידע 
זה ממר גבע ששמע מאתנו, ושזה עדיין לא ברור, או שיש להם מידע משלהם(, ומכיוון שאין 
דירות גדולות בנחלת הר חב"ד, ע"כ שאנו נפנה מיד 3 משפחות של אברכים המתגוררים בדירות 

בנות 75 מטר, כי לא רוצה לתת למשפחות הנ"ל 2 דירות קטנות לכל משפחה.
ולא עשו  הריקים  הדירות בבלוקים  זמן רב שאנו תובעים להרחיב  הרי כבר  כי  לו  אמרתי 
ועתה לוחצים עלינו לפנות אברכים. הוא לא רצה לקבל כל הסברים. לאחר מכן שוב  מאומה 
התקשרו אתי ממשרד הקליטה בכדי להסדיר הרחבת הדירות. בינתיים עדיין לא קיבלו סיכום 
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ביניהם. בהתייעצות עם הר"ש מיידנצ'יק החלטנו לעמוד בתוקף לא לפנות דירות משום שהם 
הזניחו הדבר כל הזמן, ושהם יתנו 2 דירות קטנות או שימצאו פתרון שלהם.

למחלקת העליה בסוכנות אין עדיין לדבריהם ידיעות אם יש גרוזינים בוינה או במוסקבה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ו אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

משרד השיכון אישר הכנסת 144 אמבטיות לדירות בנחלת הר חב"ד, דהיינו לאותם הבלוקים 
שאוכלסו על ידינו.

הנ"ל   144 מתוך  דירות   102 ב-  חב"ד  הר  בנחלת  משתמשים  כי  מתברר  שעשינו  בחשבון 
)דהיינו או שיושבו ע"י עולים או ע"י האברכים או בשימוש ציבורי(.

להתחיל  נוכל  אם  ולראות  השיכון,  במשרד  מהנדס  גרינגר,  מר  עם  להיפגש  חושבים  אנו 
לבנות הבסל"מ בנחלת הר חב"ד, אפי' בשטח של ביה"ס היסודי. את ביה"ס היסודי כבר התחילו 

לבנות ועתה קודחים יסודות.
באה"ק לברר עבורו אפשרות להתיישב ליד נחלת הר חב"ד. הם  הסקולענער ביקש מידידיו
חושב  ולדבריהם  חב"ד,  הר  נחלת  ליד  וילות   2 עבורו  לרכוש  אפשרי  אם  לברר  במקום  ביקרו 

להתיישב שם וכן לעשות לו מנין מבין הרומנים שבקרית מלאכי.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ח אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר לחלוקת מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לל"ג בעומר והשליחות לאנשי הצבא:
לפנות בוקר בשעה 3 יצאו כ- 20 אברכים לתעלת סואץ. אם כי בתחילה נתן קצין החינוך 
הבטחתו שהעניין יהיה בסדר, אולם בבוקר טילפנו האברכים שעצרו אותם בסיני באמצע הדרך 
ולא נותנים להם לנסוע הלאה. ביום ו' לא הסכים מר אריק שרון לנסיעה זו, כנראה שהאברכים 

יבקרו במשך היום במחנות שבמרחבי סיני.
אתמול בערב ביקרו אצל מר שז"ר ומסרו לו שליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א.

עם מר שרון אין כל קשר כי הוא נמצא בתעלה.
ויוליכם  האברכים  את  ולקח  מכונית  שלח  הצבא  בירושלים,  מצא"ח  נסעו  הירדן  לבקעת 
למעוזים. וכן בקשר לרמת הגולן והקו הצפוני, נסעו לפנות בוקר מכפר חב"ד והעניין כנראה 

בסדר.
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במחנות של חיל האוויר ובסיסי צבא במרכז הארץ נסעו האברכים מנחלת הר חב"ד וקרית 
גת.

וברכבות  אביב  בתל  שלהם,  האיסוף  במקומות  לחיילים  חב"ד  מכפר  אברכים  יצאו  כמו"כ 
וכד'.

חלוקת המכתבים מתנהלת בכל מקום ריכוז של אנשים, במירון, כותל המערבי, קבר שמעון 
הצדיק וכו'.

מעונינים  צה"ל  ובגלי  חו"ל,  של  לעיתונות  הודעות  נמסרו  וכן  לעיתונות  הודעות  נמסרו 
שמחר בערב ישדרו תוכנית על העניין.

המכתב פורסם היום בשערים, וחלקו בהצופה, ור"ש אבידור מסכים להדפיסו בפנים אל פנים 
בשבוע זה. בינתיים הודפסו 30,000 מכתבים, לפי הצורך ידפיסו עוד. 

הוזמן על ידינו חיבור חשמל למקוה בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ט אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הרינו מדווחים בתמצית מפעולות יום האתמול. בוודאי הנהלת צא"ח תדווח בפרטיות יותר:
מירושלים נסעו 4 אברכים לבקעת הירדן )רשות הצבא נתנה רק ל- 4 מפאת טעותנו שלא 

ביקשנו רשיון ליותר(. הם ביקרו במוצבי הצבא בבקעת הירדן הדרומי.
הצבא,  ובמוצבי  הגולן  ברמת  וביקרו  לצפון  אברכים   20 כ-  של  קבוצה  נסעו  חב"ד  מכפר 

וקבוצה שנייה של אברכים אלו ביקרה בעמק בית שאן ועמק הירדן בצד הצפוני.
לדרום יצאו 3 קבוצות, קבוצה אחת עצרו בביר גפגפה ולא נתנו להם להמשיך לתעלת סואץ, 
2 קבוצות שניות שיצאו לצפון תעלת סואץ אחת מהם הגיעה לתעלת סואץ )לגביה עדיין לא 
הגיעה הפקודה לא לתת להם להמשיך לתעלה( ואלו השנייה לא יכלה להמשיך לתעלה מפאת 

הפקודה שנתקבלה. הקבוצה שהגיעה לתעלה שהתה שם רק זמן קצר ביותר מחמת ההפגזות.
קבוצה של אברכים מנחלת הר חב"ד ביקרה בבסיסי חיל האוויר שבסביבת נחלת הר חב"ד, 

ושהו שם במשך כל היום.
קבוצה של אברכים מתענ"ך ביקרה במחנה שבסביבתם.

כל הקבוצות הנ"ל חילקו משקה ומזונות ורובן חלקו שי ספר תהלים קטן, והניחו תפילין עם 
החילים. לדברי כולם עבר המבצע במחנות בהצלחה רבה, ודברי כ"ק אדמו"ר שליט"א נתקבלו 

יפה, וחולקו מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א...
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"א אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר לעניין של מיהו יהודי, נתקבל הטייפ של השיחה השניה והרא"ח גליצנשטיין ור"ט 
בלוי מתרגמים ויעשו השיחה משני ההקלטות...

האברכים בנחלת הר חב"ד נסעו היום ואתמול לרבנים שונים לעוררם ולהשמיעם השיחה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול בערב קיימנו אסיפה בהשתתפות הר"ש חפר הר"ז וילמובסקי הר"ד חנזין והר"י ליבוב 
ואנו. סיכמנו כי יש להשתדל להמשיך לפעול בין רבנים ויש לעשות משלחת להרב קוק במרכז 

הרב ולהרב עובדי' יוסף.
האברכים מנחלת הר חב"ד ביקרו אצל הרב אבוחצירה הישיש באשקלון והוא שלח מברק בשם 
יהדות צפון אפריקה להנהלת המפד"ל שיפרשו מהממשלה, וביקש שיפרסמו מברקו בעיתונות. 

כן ביקרו אצל רבני אשקלון ועזתה והמתנחלים בחברון וגוש עציון.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם בכולל בנחלת הר חב"ד גם יש לנהוג כבכולל 
בכפר חב"ד בקשר לשנות הלימוד בכולל, האם להגביל זאת לשנתיים.

נפגשנו עם מר גרינגר ממשרד השיכון שאמר כי יש מקום להקים אולמי מלאכה ליד בית 
כך  לשם  אולם  הבסל"מ,  עבור  יהיו  אלה  מלאכה  מבני  ואשר  חב"ד,  הר  בנחלת  שבונים  הספר 
צריכים להגדיל שטח הבניה של ביה"ס. הוא יעץ לנו לפנות למר רון ממשרד השיכון בירושלים 

שיאשר הגדלת השטח, וכן לקבל המלצת מר עבודי ע"כ, ואח"כ אפשר להסדיר הדבר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ג אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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מר איתן לכובסקי ממשרד השיכון סיפר לנו כי מר עבודי בעצמו הציע למקם את הבסל"מ 
בנחלת הר חב"ד במקום שיועד לביה"ס המקיף.

אתמול בערב הגיעו 4 משפחות 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. כ"ז אייר תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה 

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!

בעת ביקורו עתה של הרבא"ג שי' באה"ק סוכם בין השאר להדפיס בלנקים מיוחדים של נחלת 
הר חב"ד. לוטה בזה דוגמא איך ייראה הבלאנק )מובן באותיות דפוס וגדולות יותר(.

נא להודיענו אם מאשרים אתם ניסוח של הבלאנק.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח אייר תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר"ש חפר מוסר כי מר ורדיגר סיפר לו כי בכנסת הי' שאילתה מטעם מפ"ם לשר הקליטה 
מדוע עומדות בקרית מלאכי דירות ריקות, ומר שמעון פרס ענה כי דירות אלו שמורות לחב"ד 

)ביקשנו ממזכירות הכנסת שישלחו לנו את השאילתה והמענה(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. א' סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

שוחחנו עם הרבא"ג שי' בקשר לשטחים הפנויים שליד נחלת הר חב"ד. הוא אמר כי בינתיים 
לדעתו אין לשוחח על זה כל זמן שלא אוכלסה הנחלה באופן רחב. כמו"כ שאלנוהו אם כדאי 
לבקש מביה"ס החינוך העצמאי להשתמש בחדרי כתותיהם ככיתות לימוד עבור הבסל"מ, הוא 

אמר שאין לעשות שאלות מזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. סיון תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
ועוד, בקשר לאולם לחתונות  )מזכיר המועצה בקרית מלאכי(  יוסף אלון  ביקרו אצלנו מר 
בקרית מלאכי, ההולך ונבנה ושעניינו קבוצה של 4 גרוזינים בנחלת הר חב"ד )ונראה מהם שגם 
ר' .  . פעיל בזה( לרכוש האולם, וביקשו שנוסיף על הכספים שיקבלו הנ"ל ממשרד הקליטה עוד 

יחסור להם כ- 100,000 ל"י ושחב"ד תעזור להם בזה. 
לחב"ד  אין  אולם  וכד'  לעזור בהשתדלויות במשרדי הממשלה  יכולה  חב"ד  כי  עניתי להם 
כספים להלוות או להשקיע. בין השאר סיפרו כי הפרוייקט שחשבו לבנות מלון באשקלון ע"י 

קבוצה של הגרוזינים בוטלה בינתיים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ד' סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בשיחה הטלפונית מאתמול, נמסר אלי להעביר לנחלת הר חב"ד:
שלקראת חג השבועות ישארו אברכי הכולל במקום וידאגו צו באלעבין יום השבועות, ובליל 
החג ואמירת תיקון ביחד עם הגרוזינים, ושידגישו קבלת התורה בכלל והתחזקות, וכן המשפחות 
שבנחלת הר חב"ד, ונשי האברכים ונשי הגרוזינים, ו"כה תאמר לבית יעקב", ולפרסם מכתב כ"ק 

אדמו"ר שליט"א לכנס נשי חב"ד.
. פנה אליו שיבקש מכ"ק אד"ש   . מר ש. נצר התקשר עם ר"ש מיידנצ'יק ואמר לו כי מר 
40 דירות בנחלת הר חב"ד. ר"ש מיידנצ'יק הציע לו שלא יכתוב עד"ז לכ"ק אד"ש ואין זה בא 

בחשבון כלל.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערים  היו  ובלילה  הגרוזינים  עם  יחד  אנ"ש  התפללו  חב"ד  הר  בנחלת  השבועות  חג  בליל 
כחצי מראשי המשפחות של הגרוזינים. בבוקר התפללו הגרוזינים לבד, ואנ"ש התפללו בנפרד 
ב- 2 מנינים. אחה"צ התקיימה מסיבה לנשים של אנ"ש והגרוזינים ביחד, והשתתפו כמעט כל 
הנשים. הר"י ירוסלבסקי הקריא מכתב כ"ק אד"ש לכנס נשי חב"ד ור"מ מיכאלשוילי תירגמו 

מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לכנס נשי חב"ד: אגרת ט'תתקיא.



ה ר ו ש ת

��

לגרוזינית. בערב התקיימה תהלוכה לעיר והשתתפו אנ"ש וכ- 10 גרוזינים. במרכז העיר דיבר 
הר"י ירוסלבסקי והיו שירים וריקודים.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י' סיון תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בא אלינו האברך ר' . . שמעוניין להתקבל לכולל האברכים בנחלת הר חב"ד. אמרנו לו כי 

התנאי שלנו לכך הוא קבלת דירה בנחלת הר חב"ד כעולה חדש.
דוקא  הוא  שנתיים  של  הלימוד  תקופת  אם  מסתפקים  אנו  חב"ד  הר  בנחלת  לכולל  בקשר 
שנתיים בנחלת הר חב"ד, או מי שהתחיל לימודיו בכולל בכפר חב"ד יכלל גם לימודיו בכפר 

חב"ד בזמן של השנתיים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"א סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול ביקר אצלנו הרי"מ ליס, ולדבריו גם ר' . . משתייך לקבוצה של ה- 4 עולים הרוצים 
לרכוש את האולם בקרית מלאכי.

כמו"כ ביקר מר יוסף אלון מזכיר המועצה המקומית ושוב דיבר בקשר לפרוייקט זה, וכן דיבר 
אנו  אם  לפרנסתו  לעבודה  שזקוק  המועצה(  ליו"ר  מועמד  )שהיה  קצב  מר משה  לקרובו  בקשר 

יכולים לעזור לו בעניין זה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ד סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר לבסל"מ בנחלת הר חב"ד, נראה שיש כבר הסכמה של אורט ומשרד החינוך על פתיחת 
הבסל"מ, עתה צריכים להתחיל לדאוג בקשר לתלמידים.

הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א על כך.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט"ו סיון תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בעניין הבסל"מ בנחלת הר חב"ד, ביקרנו היום במשרד השיכון בקשר ל- 10 דירות עבור 
ואורט. הם שלחו אותנו חזרה למשרד  הבסל"מ מכיוון שיש כבר האישורים של משרד החינוך 

הקליטה שהם יתנו את הדירות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ח סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר' שלום דב הכט כבר סידר קבלת דירתו בנחלת הר חב"ד בתור עולה, וכן מסר ר' ישעי' 
הרצל לטפל בו כך, וכן אנו מקווים שסודר עבור הת' שמואל חיים פרנקל דירה בנחלת הר חב"ד 

כעולה, ועתה נתן הסכמתו גם ר' זלמן הענדל.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ט סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקר אצלנו ר"א זלצמן, הוא סיפר כי סידר כמה עניינים בכולל אברכים בנחלת הר חב"ד. הוא 
סידר כי פעמיים בשבוע יאמרו האברכים שיעור ויכתבו את השיעור ולבסוף יודפס הדבר. עבור 
כל שיעור הוא נותן לאברכים 25 ל"י. עתה דואג למקום להתפלל בשבת עבור האברכים. הוא 

מתכונן לקרוא אסיפה עם נשי האברכים ולעודדם ולזרזם בקשר לשמירת הזמן של בעליהם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ' סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לבקשת מר עבודי יו"ר המועצה בקרית מלאכי ביקרנו אצלו הר"ש מיידנצ'יק ואנכי. הוא שוב 
תבע בקשר לדירות בנחלת הר חב"ד שנוותר לו 2 בלוקים, והוא מציע כי משרד השיכון יבנה 
מהמשך נחלת הר חב"ד לצד מזרח )בשטחים הפנויים( אותו מספר דירות שניתן להם בצד מערב 

מהדירות העומדות ריקות.
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אמרנו לו כי אין זה בא כלל בחשבון מצדנו לתת להם דירות, מכיוון שאמנם אצלם יתכן שהם 
נזקקים לדירות והמצב קשה, אולם לגבינו השאלה היא אם ניתן דירות הרי הפסדנו כל צביון 

השכונה ואיננו יכולים להסכים לכך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הבוקר טילפן מר עמוס לביא ממשרד הקליטה, וביקש שהיות ויש לו קבוצה של 12 משפחות 
מצפון אפריקה, אשר עוברים קורס בגבעת וושינגטון )לא רחוק מנחלת הר חב"ד( והקורס יימשך 
כ- 12 חדשים, הקורס הוא להוראה למורים דתיים ומשפחות אלו הם דתיים, רוצה לשכנם למשך 

הקורס בנחלת הר חב"ד, הם 12 משפחות. אנו הסכמנו לו על כך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לוטה בזה העתק ממכתב שקיבל הר"ש מיידנצי'ק ממר י. גבע מנכ"ל משרד הקליטה. מכתב 
זה בא לאחר שר"ש מיידנצי'ק שוחח עם מר גבע ואמר לו כי משרד השיכון מסכים לתת לנו עוד 
24 דירות עבור האברכים שלנו, בתנאי שמשרד הקליטה יסכים. כנראה שמר גבע קפץ על עניין 

זה ובאופן מידי כתב את המכתב הלוטה בזה.
אנו מאד חוששים שמכתב זה אינו בא אלא להיענות לתביעת מר עבודי מהמועצה המקומית. 
עולים,  מוקפאות עבור  חב"ד  הר  בנחלת  הדירות  כי  והקליטה,  עד עתה, טענו משרדי השיכון 
ואילו עתה במכתב זה משתחרר משרד הקליטה מהאחריות כלפי הדירות ומעבירם חזרה למשרד 
השיכון לצרכיו, ויש חשש גדול, כי לפי מכתב זה יוכל מר עבודי לאלץ את משרד השיכון לתת 

לו הדירות.
ר"ש מיידנצי'ק חושב להתחיל לפעול בעניין זה בהקדם, ואי"ה נראה איך יסתדר הדבר.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ה סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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מר יוסף אלון מזכיר המועצה בקרית מלאכי, מוסר כי בישיבה של המועצה המקומית התקיפו 
את חב"ד ובין השאר אמרו גם שיש ללכת לכל השרים ולתבוע את הדירות שבנחלת הר חב"ד 

והבלוקים ששם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר"ש חפר מספר כי אחד העיתונאים בכנסת אמר לו כי שמע משמעון פרס כי בעניין הגרוזינים 
הממשלה תיאלץ לתת להם כל דרישה שרק יעלו, ואפי' יבקשו קוטג'ים יאלצו לתת להם, מחשש 

שמא יסעו בחזרה.
אברכינו שנסעו אתמול ברכב של הישיבה לנחלת הר חב"ד, הי' להם נס וברגע האחרון נמנע 
תאונת דרכים קשה. הם נסעו מתחת למכונית ונאלצו להיעצר באופן פתאומי, והמכונה עברה 

לצד השני של הכביש, ומכונית שבאה מולם בצד השני, ירדה לצד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ז סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מר יהושע מורוז כבר חתם על דירה בנחלת הר חב"ד, עתה נשאר לזכותנו עוד דירה אחת 
מ- 24 דירות שקיבלנו, וכן עומדים לרשותנו עוד דירות של אברכים שניצלו זכותם )או ינצלו( 
לקבל דירתם כעולים חדשים והם: שלום דב הכט, נתן וולף, ישעי' הרצל, זלמן הענדל, דן יואל 

ליווי )5 אלו קבלו קודם הדירות כשאר האברכים ואילו עתה מקבלים הדירות כעולים(.
לפי זה יש לנו בינתיים זכות לעוד 6 דירות בנחלת הר חב"ד. כן חתם היום חוזה על דירה הת' 

שמואל חיים פרנקל )גם בזכות עולים(.
המועמדים החדשים בינתיים הם, שלמה פליישמן, י.מ. הגר )שלדבריו הורה כ"ק אד"ש לאביו 

עבורו שיגור בנחלת הר חב"ד( ומלוב.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח סיון תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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אנו חושבים בקשר לבסל"מ בנחלת הר חב"ד, עתה שיש צורך בארגון הבסל"מ דהיינו הזמנת 
לאברך  לתת  יש  זה  לצורך  וכו',  הלינה  חדרי  המטבח,  המקומות,  וסידור  וכו',  ושולחנות  ציוד 

שיטפל בזה בהתמסרות לפחות במשך החודשיים הקרובים. נראה בע"ה להסדיר זה בהקדם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. א' תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הר' . . הציע את עצמו ע"י שליח שמוכן להיות ראש הכולל בנחלת הר חב"ד. עדיין לא חשבנו 
על הצעה זו, מכיוון שהשיקולים בזה הם, יתכן שבאפשרותו יהיה להכניס חיות בלימוד האברכים 
חסידות  משפיע  שיהיה  אד"ש  כ"ק  הצעת  שקיימת  משום  הן  אנו  מהססים  מאידך,  אולם  שי', 
בישיבה בכפר חב"ד )ואשר בזה הוא מתעסק עתה . . ( והן משום שרק לאחרונה סיכמנו עם הר"א 
זלצמן שהוא מטפל עם האברכים ומשתדל להכניס חיות ומארגן שיעורים וכד', ויתכן שכניסתו 

של ר' . . תפגע בר"א זלצמן, מאחר ולעני"ד אם יכנס ר' . . , יכנס לזה באופן מלא.
ע"כ הננו בשאלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א, באם להיענות להצעת ר' . . הנ"ל או לדחותה. 

כמובן שהוא מוכן לעבור לגור שם.
]אפרים וולף[

•
מענה כ"ק אדמו"ר על מכתב זה: מפורסם שבכהנ"ל על ההנהלה להחליט על אתר.

•  •  •
לשכה אירופית לסיוע פליטים וסידורם

על יד כ"ק אדמו"ר שליט"א רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א
בא-כח באירופה הרב בנימין אלי' גאראדעצקי

ב"ה, בדר"ח תמוז תש"ל
לכבוד ידידי הנכבד וכו' הת' הנע' וכו' הרה"ח וכו' אי"א וכו' 

מוהר"א שי' וואלף
שלום וברכה!

כל העתקים התקבלו במועדם אבל היות שגם המזכיר הררפ"וו שי' ג"כ לא הי' בהלשכה )גם 
כעת הוא עדיין בארה"ב( לא הי' מי שיעביר אותם לי לארה"ב וחבל, כי אחדים ממכתביך הראה 
לי כ"ק אד"ש בעת עמדי בהיכל קדשו, במילא הי' ביכולתי לדבר אודותם, אבל אילו שהי' מכבר 

בטח לא הי' בסמוך ואני לא ידעתי מהם במילא לא דיברתי.
אין  הטופס,  אודות  הוא  לפועל ממש  כעת  הנוגעים  מהדברים  להגיד  רוצה  מה שאני  והנה 

ברצונו של כ"ק אד"ש להעמיד שמו, ממילא מציע ככה:



נחלת הר חב"ד

��

נחלת הר חב"ד
)כפר חב"ד ג'( 

כמובן למעלה אותיות גדולות ויפות ולמטה אותיות קטנות. המספרים של הטעלפון היינו 
מהמשרד הציבורי. מנהל הרב אפרים וואלף. סגן מנהל הרי"מ ליס. מזכיר אחד מהגרוזינים, אשר 

הוא חלק ביותר, ולמטה הכתובת קרית מלאכי או ת"ד או נחלת הר חב"ד.
כמובן לאחר שתבואו להסכמה על מי מהגרוזינים שיהי' שמו בת' מזכיר, תוכלו עוד פעם 
לשאול אפשר יסכים כ"ק אד"ש שיהי' שמו על הטופס, כי עד זה בטח שאין מסכים, אבל אח"כ 

אין לי דבר ברור לגמרי באם שלא יהי' לכם תשובה ניראה אי"ה.
לבלבל  רוצה  עבודי  המועצה  שיו"ר  זה  לאחר  בפרט  עגנ"פ,  קצת  יש  גבע  של  ממכתבו 

כנראה.
לדעתי אין לנו להתערב בעניין של שדה תעופה. יעשו הנהלת השדה תעופה כרצונם. האם 
כעת  למה  לא  באם  אבל  אודותם?  המלצה  אצלכם  או שהמה שאלו  אצלם  בשבילם  השתדלתם 

להיכנס בזה.
לא  שהוא  במה  אחריות  שהוא  מה  שיש  שבמקום  מתחילה  לכם  שאמרתי  מה  תזכרו  בטח 

תתערבו.
ידידו הדו"ש ומאחלו כל טוב סלה
הרב ב.א. גאראדעצקי

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ג' תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרנו אתמול אצל מר ג. בן הרוש, סגן יו"ר המועצה בקרית מלאכי. הוא טוען כי עדיין לא 
נרשמו מספיק תלמידים לגן ולבי"ס בנחלת הר חב"ד. כן ביקרנו אצל יו"ר המועצה הדתית שם, 
מר חרר, והוא טוען שלפי התקנות יש להקים הנהלה לכולל וכן על האברכים לעסוק בהפצת 
היהדות וכד'. התדברנו עם האברכים שיקיימו אסיפה אתו ויראו מה הוא דורש ולהשתדל לספק 

רצונו בזה.
כן דיברנו עם מזכיר המועצה בקשר לתקציב עבור המקוה מכספי משרד הפנים. הוא אמר כי 

משרד הפנים צריך להודיעם על החלטתם להקציב את הסכום ואח"כ יוכלו לתת הכסף אלינו.
ר"ש מיידנצ'יק שוחח אתמול עם מר טלמור מפקידי משרד הקליטה, והוא אמר לו כי ראשי 
משרד השיכון מעוניינים להיעתר לבקשת מר עבודי ולספק לו דירות בנחלת הר חב"ד )כמדומה 

שמנכ"ל משרד השיכון כתב עד"ז מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א(.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ד' תמוז תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר"ש מיידנצ'יק נפגש אתמול עם מר משה לנדא מנהל אגף הדיור במשרד השיכון. מר לנדא 
שוחח אתו בקשר לדירות בנחלת הר חב"ד, ואמר לו כי אי אפשר להתעלם מתביעות מר עבודי, 
מכיוון שבקרית מלאכי לא בונים כלל דירות נוספות, וקיימות דירות פנויות בנחלת הר חב"ד, 
וזוגות צעירים נישאים ויש צורך דחוף בדירות, ואין ברירה אלא לתת להם דירות מנחלת הר 
חב"ד. והוא מוסיף שבמקום הדירות שיקח מוכן לבנות דירות נוספות לחב"ד שם )בינתיים התברר 
לר"ש מיידנצ'יק כי הבוקר מתקיימת פגישה של צמרת משרד השיכון והקליטה בקשר לתביעות 

מר עבודי(.
אח"כ ביקר אצל מר שרגא נצר, והוא גם אמר לו שהבעיה חריפה ביותר, ומכיון שגם חב"ד 
אינה מציעה איזה מוצא מהבעיה הזאת, ואמר שלדעתו על חב"ד לוותר על כ- 20 דירות שם 
לטובת אנשי קרית מלאכי, ויחד עם זה להחתים את עבודי על הסכם שלא יתבע יותר עד שנתיים 
)מתוך תקווה שעד שנתיים ימלאו את שאר הדירות(. והוסיף מדוע אומר שנתיים, כי בעוד שלש 
שנים יתקיימו שוב בחירות ואזי אין כח שיוכל להקפיא הדירות לפני בחירות. מר נצר דיבר גם 

עם מר שרון מנכ"ל משרד השיכון שאמר שאין ברירה אלא להיענות לתביעת מר עבודי.
לפי הלך הרוחות נראה שעתה ילחצו משרד השיכון עלינו בקשר להנ"ל. ניסינו להתקשר עם 

הראב"ג שי', אולם לא מצאנו קשר.
האברך ר' . . הביא לנחלת הר חב"ד את קרובו שהגיע זה עתה מרוסיה, הם מתאכסנים בינתיים 
בדירת ר"א זלצמן. לדברי ר"א זלצמן הבעל הוא אדם פשוט ביותר - וספק אם הניח תפילין מימיו 
- האשה . . אמרה שברצונה באה"ק להתחיל לחיות ולקיים תומ"צ וכו' וכן בחינוך הילדים. במדה 
וכן הדבר אנו חושבים שניתן להם דירה בנחלת הר חב"ד )גם בעניין זה רצינו לברר חו"ד של 

הרבא"ג שי'(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ה' תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

והפנה השאלה  שוחחנו אתמול עם הרבא"ג שי' טלפונית בקשר לדירות בנחלת הר חב"ד, 
לכ"ק אד"ש. כן שאלנוהו אם לקבל כשכן שם את קרובו של . . אשר מבטיח מכאן להבא לשמור 

תומ"צ וכו'. אמר שבאם אמנם מבטיח חושב שאפשר לקבלו.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ה' תמוז תש"ל

לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה 
הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום ורב ברכה!
בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול:

בשאלתנו בקשר ללחץ משרד השיכון למתן דירות בנחלת הר חב"ד, היה המענה, לא לתת...
בכבוד רב ובידידות 
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ו' תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הר"ש מיידנצ'יק ואני נפגשנו היום עם מר י. שרון, מנכ"ל משרד השיכון, בקשר ל- 10 דירות 
עבור הבסל"מ, ואמר כי נשוחח עם מר מ. לנדא ואינו יודע בזה כלל.

)וכבר  יארגן הפגנות  כי חושש שעבודי  אח"כ אמר בקשר לתביעותיו של מר עבודי, אמר 
התחיל לבוא אליו עם אנשים שונים(, לכן אומר או שאנו נסכם עם מר עבודי וניתן לו דירות 
כמה שנרצה, או שעבודי יארגן פלישות והפגנות ואזי יקח דירות כמה שהוא רוצה. לא סיכמנו 

אתו דבר בקשר לזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה, ו' תמוז תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח איש המעש והפעלים וכו'

הרב בנימין אלי' שי' גאראדעצקי
שלום ורב ברכה!

לתת  להסכים  אין  כי  לנו  נאמר  ושם  לניו-יורק  התקשרתי  הטלפונית,  שיחתנו  לאחר 
הדירות.

היום קבלנו מכתבו בקשר לבלאנק של נחלת הר חב"ד. אתדבר אי"ה עם הרי"מ ליס ונראה 
אם יש איזה שם מתאים מהגרוזינים כמזכיר, ואח"כ נשלח זה לאישור.

אצלנו אין כל חדשות מיוחדות. אנו מקיימים היום פגישה עם מר יוסף שרון מנכ"ל משרד 
השיכון בקשר לדירות עבור הבסל"מ, לאחר הפגישה נשלח אי"ה מכתב נוסף.

בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י' תמוז תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בהוסטעל שבנחלת הר חב"ד זקוקים הם לעובדים כגון מנהל משק, אם בית ומזכירה, מטעם 

הסוכנות פנו אלינו אם יש לנו מועמדים לזה מבין התושבים שלנו שבנחלת הר חב"ד.
זמן,  כמה  כל  שייצא  פנימי  עלון  איזה  להוציא  מתכנן  בלוד  חב"ד  שבשיכון  הרוחני  הועד 
התושבים  עבור  וכד'  ומודעות  ידיעות  וכמה  ודינים  סיפורים  בזה  ויופיעו  ובגרוזינית  בעברית 

בשיכון חב"ד בלוד, במדה וזה יצליח ניזום העברת הדבר לנחלת הר חב"ד ג"כ אי"ה. 
מר גבריאל בן הרוש הממונה על ענייני החינוך בקרית מלאכי שהוא איש פא"י, שלח בנות 
להקים קייטנה בנחלת הר חב"ד עבור הילדים הגרוזינים, אברכינו במקום התנגדו לזה, והטילו על 
נשיהם לארגן הקייטנה והיה להם דו"ד עם בן הרוש על עניין זה, והוא התאונן אשר אין נותנים 

לו ולענייניו דריסת רגל במקום. 
עם פתיחת ההוסטעל בנחלת הר חב"ד, התעוררה בעיה של חילול שבת, כאשר העולים שהם 
חלקם מצרפת וכד' מגיעים ברכב שלהם למקום. יצטרכו להתדבר בעניין זה עם האחראים שם או 

עם תושבי ההוסטעל למנוע הדבר.
העבודה במקוה בנחלת הר חב"ד מתקדמת לאטה, ועתה עובדים על הריצוף אשר בזה מסתיימת 

כמעט העבודה, ויוכלו לגשת לפתיחת המקוה עוד חודש בערך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"א תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מטעם משרד השיכון הוזמנו לפגישה עם צמרת משרד השיכון וכנראה שהם רוצים ללחוץ 
שוב בקשר לדירות בנחלת הר חב"ד. הפגישה תתקיים אי"ה היום אחה"צ, אנו נדרוש שיסכימו 
מתן ה- 10 דירות עבור הבסל"מ ועוד דירות עבור אברכים, ובקשר לתביעתם ברור שלא נסכים, 

וגם נסביר להם, כי הסכמנו לתת 100 דירות להוסטעל והדבר גורם לחילול שבת וכו'.
בקשר לחילול שבת דיברנו עם האחראים מטעם משרד הקליטה וביקשנו שידברו עם העולים 

המתגוררים בהוסטעל ויבקשום להימנע מנסיעות בשבת.
בפגישה במשרד השיכון נוסף על צמרת המשרד ישתתף גם מר שרגא נצר.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"א תמוז תש"ל

לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה 
הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
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שלום ורב ברכה!
בהקשר למכתבו בדבר העזרה להכנסת כלה עבור ר' . . שפנה אליכם, העברנו הבקשה לקרן 

וילנסקי ואנו תקוה שנוכל לקבל עבורו 500 ל"י.
כאן המקום לציין ולהעיר כי אין בכל אה"ק - אם בכלל ברחבי העולם - מוסד או אדם או 
ארגון וכד' אשר מספק לאברכים העומדים להנשא, כפי שכ"ק אדמו"ר שליט"א נותן - ופשוט 
בגשמיות, האברכים מקבלים דירות בנחלת הר חב"ד ללא כל תמורה, כל אברך מקבל שנתיים 
הנשים  מקבלות  האפשר  במדת  לחודש,  ל"י   500  - יותר  אפי'  בלימודים  ובהצלחתו   - לכה"פ 
כי  ואפי' טענה כל שהיא שאין עזרה מספקת  וכלל מקום לטעון  אין כלל  וכד', אולם  משרות 

דוגמא כזו אין כלל בעולם.
בכבוד רב ובידידות 
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ב תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקר אצלנו הר"א זלצמן בקשר לכולל בנחלת הר חב"ד. הוא מעוניין להדפיס את החידושי 
תורה של האברכים שאמרו בשיעורים ביניהם שיזם, וכן רוצה להתחיל שיאמרו שיעורים בדא"ח 

ביניהם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ב תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לבקשת ר"י ירוסלבסקי פנינו למועצה הדתית בקרית מלאכי בבקשה שיאשרוהו כרב שכונתי 
לנחלת הר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט"ו תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לוטה בזה העתקים בהקשר לפגישה שהתקיימה שבוע שעבר במשרד השיכון.
ר' משה מיכאלשוילי הודיע לנו, כי שמע שיש עוד איזה משפחות מעולי גרוזיה שבנחלת 
לוד  שבעיר  לשיכונים  העברתם  ולבקש  בירושלים  הקליטה  למשרד  לנסוע  שרוצים  חב"ד  הר 
)5 משפחות כבר קבלו אישורים לכך בזמנו(. כמו"כ מוסר כי הגרוזינים מתלוננים אשר נשיהם 
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��

העובדות במתפרה מגיעות למשכורת עד 140 ל"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. ט"ו תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום אנו נפגשים עם מר משה לנדא ממשרד השיכון ע"ד 24 הדירות לאברכים לנחלת הר 
חב"ד ו- 10 דירות לבסל"מ.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ז תמוז תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מכ"ק  מענה  קיבל  לא  שעדיין  קודמים(  במכתבים  אודותיו  )כתבנו   .  . מר  אלינו  התקשר 
אדמו"ר שליט"א בקשר להצעתו שיעבור לנחלת הר חב"ד לגור שם, ושואל מה עליו לעשות. לנו 
אין מה לענות לו כי אנו רואים שאין לו מענה, יתכן שחו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א היא שאין מקומו 

בנחלת הר חב"ד, ומאידך, איננו יכולים לומר לו בבירור שלא יעבור לשם.
ע"כ הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לזה, אם להציעו שעליו לעבור לנחלת 

הר חב"ד או לא.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ז תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הגיע לאה"ק ר' משה נחום קדאנער ומשפחתו, ויתיישב אי"ה בנחלת הר חב"ד. עתה מטפלים 
בקשר לדיור מתאים עבורם.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ט תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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סיכמנו עם ר' יוסף הרטמן שיקבל על עצמו ניהול הבסל"מ בנחלת הר חב"ד, וידאג לרישום 
תלמידים וכו'. הוא אמר כי הוא שולח מכתב דחוף לכ"ק אדמו"ר שליט"א לקבל הסכמת וברכת 

כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ד תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בכולל האברכים בנחלת הר חב"ד יש כיום כ- 25 אברכים המקבלים 500 ל"י לחודש, מתוכם 
יש כמה אברכים שעוד התחילו לימודיהם בכולל בכפר חב"ד לפני 3 שנים ולמעלה מזה, ואנו 
שוקלים בקשר לעיקרון שלומדים בכולל שנתיים, אם לדרוש מאברכים אלו שיתעתדו לעזוב 
הכולל מכיוון שעברו כבר שנתיים, או שלא לדרוש מהם דבר זה, ולהתחיל למנות השנתיים מאז 

החלו ללמוד בכולל בנחלת הר חב"ד. הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א לעניין זה.
]אפרים וולף[

•
ב"ה. עש"ק פ' מטו"מ )בשעה 5 אחה"צ( ה' תש"ל

היום קבלתי המכתב והמענה 
בנימין ]קליין[
על המכתב הנ"ל הרבי מתח קו מתחת למילים "למנות השנתיים מאז החלו ללמוד בכולל 

בנחלת הר חב"ד", וכתב: "כמובן באם הנהגתם כראוי לכולל".
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ה תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אחד מתושבי נחלת הר חב"ד . . רכש כרטיס טיסה לאוסטריה ולדבריו ינסה שם להתדבר עם 
שגרירות רוסיה בכדי לחזור לגרוזיה.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ו תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום  וכן  האברכים שם,  ע"י  מלאכי,  מקרית  5 תלמידים  הופנו אתמול  בראשל"צ  לישיבה 
הובאו עוד תלמידים מקרית מלאכי, וכן באו להירשם מערים שונות עוד 4 תלמידים.

]אפרים וולף[
•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ו תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

האברכים בנחלת הר חב"ד הודיעו כי מטעם המועצה הדתית במקום הודיעו להם, כי החליטו 
להפסיק התמיכה לחדרי תורה אור )יש להעיר, כי קיימים 6-7 חדרי תורה אור בקרית מלאכי, 

ושולחים משם תלמידים לישיבתנו(.
כפי שנודע, באסיפתם שהחליטו להפסיק התמיכה היו צעקות של חברי המועצה הדתית, כי 
בקשר לכולל אין להם בעלות, וכן בקשר לחדרי תורה אור לא באים אליהם לשאול מה לעשות 
וכו'. מכל עניין זה אנו קצת נבוכים, כי איננו יודעים איך להתנהג אתם ומהי הדרך להשפיע 

עליהם.
בענייני הכולל התקציב לא נתנו מאז אפריל, ועתה עוד נוסף, עניין החדרי תורה אור שזה 
דבר חשוב במאד, וכן לאברכים היו הכנסות מעבודתם זו, ובאם אמנם הם החליטו ללחום בנו, 
יהיה גם בעיות בקשר למקוה שעתידה אי"ה להסתיים בנייתה, ויצטרכו תקציב חודשי להפעלתה, 

ושוב, הם יטענו לבעלות והכנסת אנשים שלהם וכו'. 
דרך  להשתדל  אפשר  ואם  הקרוב,  הזמן  במשך  יהיה  מה  ונראה  להמתין,  החלטנו  בינתיים 

אנשים ומשרדים אחרים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט תמוז תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מטעם משרד השיכון הודיעו כי ביום ו' הם החליטו לאשר 12 דירות בנחלת הר חב"ד עבור 
אברכים נוספים שלנו ועוד 4 דירות עבור הבסל"מ. אנו חושבים לערער אי"ה על החלטתם זו, כי 
זה בניגוד למה שהוסכם ודובר בפגישה אצל מר שרון, מנכ"ל משרד השיכון )שם סוכם כי נקבל 

24 יחי"ד וכן 10 נוספים עבור הבסל"מ(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה, כ"ט תמוז תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ, רב הפעלים והמעש

הרב בנימין אלי' שי' גורודצקי
שלום ורב ברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ג תמוז וכן הקודם שלו.
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בקשר לבלאנק של נחלת הר חב"ד, אם כי שהרי"מ ליס אינו מעוניין בזה כל עוד שאין על זה 
רשמי בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א, ואם כי שעד עתה ללא המרצת הרי"מ ליס, גם לא חשבתי 

שזה מאד נחוץ, אולם בעיון במכתבו אני חושב כי זה לרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ע"כ אני חושב שיש להדפיס הבלאנק, ובתור מזכיר אני חושב שאפשר לכתוב את שמו של 
שלום מיכאלשוילי )הוא תלמיד בישיבה, בנו של ר' יעקב מכפר חב"ד( אם כי שאינו דר בנחלת 

הר חב"ד, הרי יגור בע"ה, ובכל אופן, חושבני שאפשר לסמוך עליו.
המוסדות  ובשאר  בישיבות  אצלנו  כנהוג   - בחו"ל  לתורמים  מכתבים  לשלוח  חושבים  אנו 
באה"ק - לקראת ר"ה ולבקשם תרומתם לטובת הכולל אברכים בנחלת הר חב"ד. אנו חושבים 
שזה  גם  ולכתוב  מרוסיה,  חדשים  עולים  וכולל  הנגב,  למרחב  כולל  שזה  בקשה  המכתב  לנסח 

במקום התיישבות חדש של חב"ד באה"ק וכדו'. נודה לכב' אם יואיל להודיענו חו"ד בזה.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

...קיבל מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד העברתו לנחלת הר חב"ד.
בקשר לעניין הבסל"מ שם, אנו חושבים להתדבר עם מר שטרית מנהל ביה"ס החנוך העצמאי 
בקרית מלאכי שיתן לנו רשות להשתמש בכתות ביה"ס בשעות אחה"צ עבור הבסל"מ, וכן עם 
שרותי המטבח. אנו חושבים להציע לו תמורה עבור זה. עדיין נשארת בעיית הילדים לבסל"מ שם 

ובינתיים אין עדיין דבר ממשי בעניין זה, והננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' מנ"א תש"ל
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה 

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!

בזמנו הוצע לעשות בלאנק לנחלת הר חב"ד. לאחרונה קבלנו מכתב מהרבא"ג שי' אשר בו 
כותב כי יש אפשרות לעשות הבלאנק שבו יהיה כתוב: נחלת הר חב"ד, כפר חב"ד ג' המנהל ר' 
אפרים וולף, סגן המנהל ר' יצחק מנדל ליס ומזכיר גרוזיני ולאחר סיכום לעשיית בלאנק כנ"ל, 

לשאול שוב הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א אם אפשר לכתוב בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א.
יעקב  ר'  הוא  )אביו  מיכאלשוילי  שלום  המזכיר  ולהוסיף  כנ"ל  הבלאנק  לכתוב  הצעתנו 

מיכאלשוילי מכפר חב"ד(.
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לכתוב  הרשות  יש  ואם  הצעתו,  כפי  הבלאנק  לכתוב  באפשרותנו  אם  חו"ד,  בבקשת  הננו 
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ואין הסכמה לעניין הנ"ל, האם אפשר להדפיס הבלאנק ללא מזכיר גרוזיני או בלי  במדה 
הזכרת שמות בכלל, דהיינו בלאנק פשוט שבו יהיה כתוב נחלת הר חב"ד כפר חב"ד ג', ומבלי 

להזכיר מנהל וסגן וכד'.
נודה לכם על חוות דעתכם לזה, ולכשעצמנו אנו חושבים, בקריאת מכתבו של הרבא"ג שי', 
יש עניין בזה שיהיה מודפס נחלת הר חב"ד, כפר חב"ד ג', היינו שיש חשיבות בבלאנק התיישבות 

חב"דית נוספת.
בכבוד רב ובידידות 
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ג' מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לוטה בזה ניסוח למכתב בקשה לתמיכה בכולל האברכים בנחלת הר חב"ד, והננו בבקשת חו"ד 
כ"ק אדמו"ר שליט"א אם יש באפשרותנו לשלוח מכתב בנוסח כזה.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ג' מנ"א תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
פנה אלינו מר בן צבי ממשרד הקליטה בירושלים, ששלח אלינו יהודי דתי המעוניין לדור 
הם  וכנראה  הכט(  רש"ב  ע"י  )נתקבלה  לאסקער  משפ'  היום  הגיעה  כמו"כ  חב"ד.  הר  בנחלת 
מעוניינים לקבל דיור בנחלת הר חב"ד )אנו חושבים לסדרם בינתיים בהסטעל במקום(, וכן יש 
משפחה מתורכיה - אלמנה ו- 2 בנים - בהוסטעל שמעונינת לגור בנחלת הר חב"ד. הם אנשים 
מרחאשוב  נטע  בשם  מרוסיה  יהודי  יש  וכן  בירושלים.  יוסף  פורת  בישיבת  לומד  הבן  דתיים, 

שמעוניין לקבל דירה בנחלת הר חב"ד.
בקשר להחלטת משרד השיכון על מתן רק 12 דירות לנו ו- 4 דירות לבסל"מ, שוחח הר"ש 
מיידנצ'יק עם פקידי משרד השיכון שהציעו לו להמתין כמה ימים עד לבוא מר מ. לנדא חזרה 

מחופש והוא יסדיר הדבר.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ה' מנ"א תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
לקחנו רשימות של תלמידים שנרשמו  חב"ד,  הר  בנחלת  הבסל"מ  עבור  בקשר לתלמידים 
אברכי  לשלוח  מקוים  ואנו  תשלומיהם,  עניני  סידרו  לא  ושעדיין  חב"ד  בכפר  לבסל"מ  השנה 
הכולל לערים השונות לדבר על לב ההורים שישלחו ילדיהם לנחלת הר חב"ד לבסל"מ. הננו 

בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
שוטפים.  ועניינים  מכתבים  כמה  וערך  במשרדנו  ביקר  באה"ק,  עתה  מבקר  ספקטור  הר"א 
מתעתד לבקר במלונות ולהכיר אנשים ולהביאם לביקור לכפר חב"ד. שוחחנו אתו ע"ד הבסל"מ 

בנחלת הר חב"ד, וכנראה שיתחיל לעבוד עם אנשים שיתרמו לפרוייקט זה בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הקבלן של המקווה בנחלת הר חב"ד מר פוקס, חולה, ובנו מטפל בקשר לעניני הבניה. עניין 
זה בודאי יעכב סיום העבודה במקצת.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ח' מנ"א תש"ל

לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה 
הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום ורב ברכה!
בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול:

שאלתם אם קבלנו ידיעה ע"ד דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות בשבת, ומסרתם כי 
כ"ק אד"ש הדגיש שבקשר למשמרות ללימוד יראו שלא יזיק לבריאות, וכן מסרתם שצריך חיזוק 
במבצע תפילין ביתר שאת ובפרט ליד הכותל המערבי, ובקשר ללימוד בביהכ"נ הצ"צ שישתדלו 
עד כמה שאפשר שיהי' משמרות כל המעת לעת )בקשר לכך, כבר סודרו המשמרות בביהכ"נ 
צ"צ ע"י תלמידי תו"א והאברכים שבירושלים, וכן סודרו המשמרות בכפר חב"ד בנחלת הר חב"ד 

ובלוד(.
]אפרים וולף[

•  •  •

בקשר למשמרות ללימוד: מהתוועדות שבת פרשת דברים, שבת חזון. ראה שיחות קודש תש"ל חלק ב עמוד 445 
א.
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י' מנ"א תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בט' באב סידרו משמרות ללימוד רשימות אדמו"ר הצ"צ על איכה, בנחלת הר חב"ד ובכפר 
חב"ד ובלוד, ובביהכ"נ הצ"צ היו גם משמרות בכל המעת לעת, וכן התנהל מבצע תפלין בט' באב 

אחה"צ בכותל המערבי ובשאר מקומות באה"ק.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ב מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

קראנו לאברך ר' . . והוא מסביר העדרו מהכולל מפאת שאשתו ילדה והיתה בכפר חב"ד, לכן 
לא היה יכול להיות בכולל בנחלת הר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ד מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מרוסיה צריך להגיע מחר ר' גדלי' פצערסקי מלנינגרד )אנו חושבים לשלוח לשדה התעופה 
לקחתו ולהעבירו לנחלת הר חב"ד(.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט"ו מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

קבענו פגישה עם מר גוזמן, מנהל משרד השיכון מחוז ירושלים, ליום ד' בבוקר בת"א, בקשר 
לבניה נוספת בנחלת הר חב"ד, וכן עניני הבסל"מ שם וכו'.

לוטה בזה מכתב מקופת חולים בקשר לעניני קופת החולים עבור מתיישבי נחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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שיקבל  וביקשנוהו  קוממיות(  בנח"ל  עתה  הנמצא  הבסל"מ  )בוגר  שוורץ  פנחס  עם  שוחחנו 
על עצמו להיות המדריך המקצועי בבסל"מ בנחלת הר חב"ד. עקרונית הוא מסכים לזה, ויראה 

להסתדר עם מעבידיו )הוא עובד בתעשיה הצבאית במסגרת שרותו בנח"ל(.
שוחחנו עם מר עבודי יו"ר המועצה המקומית בקרית מלאכי ומר חרר יו"ר המועצה הדתית, 
בקשר לאי מתן הכסף עבור כולל האברכים במקום. מר חרר טוען כי מר עבודי לא אישר לו את 
כל התקציב של המועצה הדתית אלא רק מקצתו וכן גם לא פעילים האברכים כפי שהוא רוצה. 
בכל אופן אומר, כי שלח מכתב לרב שמחה מירון ממשרד הדתות וביקש להיפגש יחד וכפי שיורה 

לו מירון כך יעשה.
וביקשנו התערבותו בקשר לענייני הכולל ושיעשה שנקבל את  שוחחנו גם עם הרב מירון 
הכספים. כמו"כ שוחחנו עם הרב קוגל מארגון הכוללים באה"ק והוא אומר כי חושב שיש להשתדל 
להזמין לחץ על מר חרר שישחרר הכספים )חרר טען גם שלא הקימו הנהלה, הבהרנו לו ברורות 

כי הנהלה תוקם רק מרוב חברי הנהלה של חב"ד(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ז מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

נפגשנו היום בת"א עם מר גוזמן מנהל משרד השיכון במחוז ירושלים, והוא אמר כי עקרונית 
מסכים להקציב לנו השטח שליד נחלת הר חב"ד להקמת הבסל"מ )סיפר כי אשתו ביקרה בכפר 
והוא יטפל בזה.  ונכתוב לו עד"ז מכתב  ומאד התפעלה(  ויצ"ו  חב"ד פעם במסגרת ביקור נשי 
כמו"כ שוחחנו אתו על בניית בלוק נוסף בנחלת הר חב"ד ובמתכונת הדירות שבלוד, הוא הבטיח 

לטפל בזה.
כבר  וכמו"כ  חב"ד,  הר  בנחלת  הבסל"מ  עבור  דירות  על  החוזה  לחתימת  אי"ה  נגשים  אנו 
הוזמנו הציוד עבור אולם המלאכה, עד עתה נרשמו 9 תלמידים. תלמידים אלו נרשמו הודות 
ליזמתם והשתדלותם של האברכים ר"י ירוסלבסקי, רא"א הבר ר"נ וולף. לדברי האברכים אפשרי 
לרשום עשרות רבות של תלמידים במדה והרישום הי' מתחיל לפני חג הפסח, ואי"ה בשנה הבאה 

מקווים לכך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ז מנ"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 מאתמול:
)אנו  אד"ש  כ"ק  אחי  ציון  על  אנ"ש  מנין  בצפת  יבקרו  ו'  ואפשר להשתדל שביום  ...במדה 

מקווים שענין זה יסודר(.
בכבוד רב ובידידות 
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ח מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מחר אי"ה נוסעים למעלה ממנין מאנ"ש לצפת לבית העלמין. ייצאו מנחלת הר חב"ד ומכפר 
חב"ד לפנות בוקר, וכנראה יתפללו שחרית בביהכ"נ חב"ד בצפת, שם יתדברו גם עם מהנדס 
העיר - באם יהי' - בקשר לביהכ"נ, והרע"ז שי' סלונים נוסע לפגישה ביום א' עם מר ברקוביץ.

ר"ש מיידנצ'יק שוחח עם מר משה לנדא ממשרד השיכון ע"ד דירות נוספות לאברכים בנחלת 
הר חב"ד. הוא הבטיחו לעלות הבקשה שוב פעם בועדה שלהם.

כתבנו מכתב להרבא"ג שי' ושאלנוהו בקשר להקמת אגודה לבסל"מ בנחלת הר חב"ד )שיאפשר 
פעולות כספיות וכו'( וכן בקשר לבלאנק עבור הבסל"מ )לוטה בזה הצעתנו להדפסת הבלאנק(.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה, י"ח מנ"א תש"ל

לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ וכו' איש המעש
הרב בנימין אלי' שי' גורודצקי

שלום ורב ברכה!
מה- 1 בספטמבר יעבור מפעל האריגה בקרית מלאכי לבעלות גולדשמיט-לבנהרץ-גורודצקי. 

הם זקוקים בתחילת שבוע הבא לסכום השוה . . שנתתי להם. נא להסדיר עניין זה.
 20-25 בע"ה  שיהי'  מקווים  אנו  תלמידים,   9 חב"ד  הר  בנחלת  לביסל"מ  נרשמו  עתה  עד 
אנו  ועתה  מכונות  כבר  והוזמנו  מלאכה,  אולם  כבר  שכרנו  בעניין.  בע"ה  ונתחיל  תלמידים 
מטפלים בהנהלת החינוך העצמאי שיתנו לנו רשות להשתמש עם הכתות שלהם אחה"צ והמטבח. 
כן נפגשנו עם המנהל המחוזי של משרד השיכון שיקציב לנו השטח שליד נחלת הר חב"ד להקמת 
בנינים, ובע"ה צריך לגשת מיד לאחר אישורם לבניית אולם מלאכה וחדר אוכל וכתות ופנימייה 

וכו'.
כמו"כ אנו חושבים שמכיוון שעניין הבסל"מ כבר קורם עור וגידים, ע"כ מן הנכון להקים 
 5 לנו שמות של  נא לשלוח  ע"כ  וכו'.  הכספי  בענין  לפעול  החוק שנוכל  עפ"י  מוכרת  אגודה 
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אנשים שברצונכם שיהיו בהנהלה. ברצוני לציין כי הנהלת הבסל"מ בכפר חב"ד גם הורכבה על 
ידכם.

 - חב"ד  ישיבות  ע"י  למלאכה  ספר  בתי  תהי':  שכותרתו  בלאנק  להדפיס  ברצוננו  כמו"כ 
ליובאוויטש בארץ ישראל, נחלת הר חב"ד - כפר חב"ד ג', המייסד והנשיא כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מליובאוויטש.
נא חו"ד לכל עניני הנ"ל.

בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף
נ.ב. הבלאנק עבור הכולל, הואיל כ"ק אד"ש להסכים שיודפס "ביסוד ונשיאות כ"ק אד"ש" 

בתנאי שהאברכים יתנהגו וילמדו ויפעלו כדבעי.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"א מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום ו' עש"ק עקב נסעו אברכים מנחלת הר חב"ד ומכפר חב"ד לצפת. השתתפו בנסיעה, ר"א 
זלצמן, ר"ז וילמובסקי, ר"ש חפר, רש"ב קסלמן, ר"א פרידמן, ר"י בלוי, ר"נ וולף, רש"ב וולף, 
רא"א הבר, ר"ב ברנשטיין, ר"י סופר, ר"ז פוזנר. הגיעו לצפת והתפללו תפלת שחרית בביהכ"נ 
האריז"ל, ואח"כ ירדו לבית העלמין ונאמרו פרקי תהלים לג, סט, ואותיות השמות ישראל ארי' 
התוועדו  אח"כ  תמונות,  כמה  צולמו  וקדיש.  יצחק  לוי  מלקוטי  קטעים  וכמה  יצחק,  לוי  ליב, 

במסעדה בצפת...
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"א מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

כתבנו להנהלת החינוך העצמאי בקשה שירשו לנו להשתמש בכתותיהם ובמטבח וחדר האוכל. 
בעל פה אמר ר' שרגא גרוסברד כי עקרונית בודאי יסכים.

]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!
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בהמשך לטלפון מיום ה' בערב:
...מה הוכן בנחלת הר חב"ד בקשר לכ' מנ"א, הם יבינו ג"כ, ויספר עד ראי' שזה יותר השפעה 
לעורר כח המסירות נפש, ולהתוועד בין הצעירים, ולספר עניני האסיפות וכל הענין שעמד נגד 

זה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לבסל"מ בנחלת הר חב"ד כבר נרשמו בינתיים כ- 15 תלמידים. אנו מקווים שבע"ה מספר 
התלמידים יהי' מספיק. בינתיים יש עוד להתארגן בשאר הדברים, ואנו מקווים לפתוח את ביה"ס 
ג' א' דר"ח אלול. הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה  בשעטו"מ ביום 

בפתיחת וניהול מוסד זה שבנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

המועצה המקומית בקרית מלאכי אישרה לתת תקציב של- 200 ל"י לחודש עבור חדרי תורה 
אור במקום.

הצענו לאברך ר' יחזקאל סופר שיכנס לעבוד בבסל"מ בנחלת הר חב"ד, בתור מדריך ומרכז 
העניינים הגשמיים דהיינו אחראי לעובדת ניקיון ומטבח ומצרכים וכד'. עקרונית הוא מסכים 

לזה, ומובן שרוצה בקבלת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה.
אדמו"ר  כ"ק  למענה  בהמשך  וזאת  חב"ד  הר  בנחלת  האברכים  עם  אסיפה  קיימנו  אתמול 
שליט"א בקשר לקבלת הנשיאות לכולל האברכים. הצענו לאברכים שי' שיכתבו מכתב לכ"ק 
ובפעילות,  בלימודים  העניינים  שיפור  עצמם  על  לקבל  מתחייבים  הם  שבו  שליט"א  אדמו"ר 
ויבחרו ביניהם ועד פועל שיקפיד על ביצוע תכניות הפעולה ויכתוב דו"ח לכ"ק אדמו"ר שליט"א 

אחת לשבועיים.
הם בחרו את האברכים ר' אברהם אלתר הבר, ר' נתן וולף, ור' ליפא קורצווייל, ויחד עם ר' 

יהודה ירוסלבסקי יהוו הועד פועל בענין זה.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. מנ"א תש"ל

בבסל"מ בנחלת הר חב"ד עד עתה גיבשנו צוות כדלהלן:
ר' יוסף הרטמן האחראי והמחנך, ר' יחזקאל סופר האחראי לניקיון מטבח ומדריך, כמורה לגמ' 
ר' אברהם אלתר הבר, עתה נשאר לחפש עובדת נקיון, ועובדת מטבח )זה תלוי איך נסתדר עם 

החינוך העצמאי(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

נודע לנו כי בהוסטעל בנחלת הר חב"ד יש 10 משפחות מעורבות דהיינו שנשיהם נוכריות.
מטעם החינוך העצמאי הודיעו לנו כי אינם יכולים להיענות לבקשתינו שנשתמש בביה"ס 
שלהם בקרית מלאכי, ע"כ אנו עושים עתה מאמצים בקשר לחדר אוכל ומטבח וכתת לימוד עבור 

הבסל"מ ומקום תפלה. כמו"כ לוטה בזה מכתב מאברכי הכולל בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ממקורות ההוסטעל שבנחלת הר חב"ד נודע לנו כי הם מעונינים לקחת גם את בלוק 161. 
הבוקר שוחחנו עם פקידים במשרד הקליטה והזכרנו להם ההסכם שנעשה בזמנו בין הרבא"ג שי' 
לבין מר יגאל אלון, ולפיו אין מגיע להם בלוק זה ואנו מתנגדים לזה. מר לביא שאתו שוחחנו בזה 

אמר כי ביום ד' יבקר במקום ויראה במה המדובר.
היום טילפן  כן שמענו כי משפחות פנו למשרד הקליטה שיוציאו אותם מנחלת הר חב"ד. 
אלינו מר עמיר שהוא ממלא מקומו של מר בן צבי, ואמר כי פנו אליו 10 משפחות מהגרוזינים 

שרוצים לצאת מנחלת הר חב"ד.
בזמנו שוחחנו עם הרבא"ג שי' בקשר לענינים כגון הנ"ל, והוא אמר לנו כי חושב שאנו יכולים 
להתנגד באם רוצים לעבור לשיכון חב"ד בלוד, אולם באם מישהו רוצה לצאת ממסגרת חב"ד 

ומנחלת הר חב"ד, אין בכחנו לכפות דעתנו, לכן אנו חושבים לענות ברוח זה למשרד הקליטה.
2 מהגרוזינים שאחד מהם יצא מנחלת הר חב"ד ואחד יצא מלוד, ועתה גרים בבני ברק ופתח 
תקוה, באו אלינו שרוצים לנסוע לארה"ב לכ"ק אד"ש. אין לנו מקומות באוירון, אולם כנראה 

שהם יסעו בכחות עצמם לקראת ר"ה.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה, כפר חב"ד, כ"ו מנ"א תש"ל

לכבוד ידידינו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א. שי' חדקוב

שלום ורב ברכה!
בהמשך לטלפון מאתמול:...

בקשר לבלוק 161 שההוסטעל רוצה לקחת, לעמוד בכל התוקף נגד זה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהמשך לפניית 10 המשפחות מעולי גרוזיה שבנחלת הר חב"ד למשרד הקליטה שיוציאום 
משם, ביררנו בקשר לזה וכנראה שמלבד 1 או 2 כולם אמנם הביעו רצונם לעזוב, לחלקם אין 
סיבות מיוחדות לכך מלבד לנסות להסתדר במקום אחר. בהקשר לזה שוחחנו גם עם מר בן צבי 
מי שהי' מנהל המחוז של משרד הקליטה והוא אמר לנו, כי במשרד הקליטה סוברים שפיזור עולי 

גרוזיה טוב יותר לקליטתם.
להיכנס  לו  מציע  ליס  הרי"מ  ממונטריאל(,  חדש  )עולה  איזאגוי  יוסף  מר  אלינו  בא  היום 
בשותפות במתפרה בנחלת הר חב"ד - הוא יגור אי"ה בנחלת הר חב"ד - ומבקש ממנו השקעה 
של- 15,000 ל"י אשר 6 אלף מתוכם כהשקעה בשותפות - כי שאר השותפים משקיעים סכום 
דומה - ו- 9 אלף כהלוואה למפעל עד שיקבלו כסף הלוואה ממשרד הקליטה, הוא ביקש חו"ד 
מאתנו על כך. אמרנו לו כי לעני"ד אין הבדל מי מציע אולם צריך להשגיח שיהי' ערבות לכספים 

שלא תהי' השקעה חינם, ובכלל שיבקש חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ר' יצחק גרונר ביקר היום במשרדנו, הוא מבקר היום גם בנחלת הר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ט מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אנו מקוים בע"ה שהבסל"מ בנחלת הר חב"ד יפתח מחר בשעטו"מ. עדיין נשארו דברים רבים 
טעונים לסדר, והננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה בענייני הבסל"מ.

נוספת  ודירה  אוכל,  וכחדר  כמטבח  שתשמש  דירה   1 כפנימיה,  דירות   2 שכרנו  בינתיים 
שתשמש ככתת לימוד ובית כנסת.
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רישום  ערכו  שבקוממיות  יחזקאל  בחזון  הספר  בית  כי  לנו  נודע  העצמאי  החינוך  מחוגי 
תלמידים בקרית גת, וכבר אתמול פתחו בית ספרם ולקחו אוטובוס מלא עם ילדים מביה"ס שלנו 
שבקרית גת. כפי ששמענו, הנהלת החינוך העצמאי לא הסכימה לצעד זה, כנראה מתוך חשש 
לגומלין עם בית הספר שלהם בקרית מלאכי, אולם כנראה שהפעילים המקומיים גברו, נברר 

אי"ה בעניין זה יותר פרטים ונכתוב.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ל' מנ"א תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום נפתח הבסל"מ בנחלת הר חב"ד. עדיין לא ידוע לנו כמה תלמידים הגיעו, וכן אתמול 
אולם כל הפרטים הטכניים עדיין לא  נשים,  ולנקיון כמה  נתקבלו לעבודה שם במטבח  בערב 

ברורים ואי"ה בהקדם נכתוב דו"ח מפורט על הסתדרות העניינים שם.
בהמשך למכתבינו מאתמול שכתבנו ששמענו על העברת תלמידים מקרית גת לקוממיות 
ע"י החינוך העצמאי, שוחחנו בערב עם ר"ז אבלסקי והוא ביקש עזרה ותיאר המצב כרציני. ע"כ 

הבוקר הברקנו מברקים כדלהלן:
הרב יצחק מאיר לוין, הרב שרגא גרוסברד, הרב שלמה לורנץ.

זו מזעזעת  יחזקאל. העברה  ע"י החינוך העצמאי הועברו תלמידים שלנו מקרית גת לחזון 
היחסים בינינו, מתכחשת לפנית הנהלת החינוך העצמאי לכ"ק אדמו"ר שליט"א אשתקד בקשר 

לקרית מלאכי. אנו דורשים ביטול העברות אלו באופן מידי.
העתק: כ"ק אדמו"ר שליט"א.

אגודת חסידי חב"ד
רצינו לרמז במברקינו זה, כי חששם להעברת תלמידים בקרית מלאכי מהם אלינו, ימומש.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. א' אלול תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
נודע לנו כי המפקח מטעם משרד החינוך בקרית גת, פנה במכתב דחוף אל מר קיל מנהל 
האגף לחינוך דתי במשרד החינוך, בקשר להעברת התלמידים מבי"ס חב"ד בקרית גת לחינוך 
העצמאי בחזון יחזקאל-קוממיות. מר קיל פנה במכתב דחוף למר ישראלי וזה העביר מכתב דחוף 
למר רותם הממונה על התקנים, ויש סיכוי שהוא יקרא להנהלת החינוך העצמאי ולתבוע מהם 

ביטול העברה.
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הגיעו האברך ר' שלום בלאנק ויופנה לנחלת הר חב"ד. כן הגיע כעולה לאה"ק מר . . מדנמרק 
והוא יסע היום לנחלת הר חב"ד לראות הדירות.

בשעטו"מ,  החלו  והלימודים  תלמידים   18 אתמול  הגיעו  חב"ד  הר  בנחלת  למלאכה  בבי"ס 
והננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א. ר"י הרטמן הוא האחראי ומורה למקצועות עיוניים, 
רא"א הבר מורה לגמ'. ר"י סופר מרכז חינוכי ואחראי למטבח. גב' גולדשמיט טבחית לפה"צ, גב' 

קובלקין טבחית אחה"צ, גב' יודקין טבחית לשבת ואחת מהנשים הגרוזיניות לנקיון.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול בערב קיבלנו מברק מהרב גרוסברד:
"קבלנו מברקכם העניין לא ידוע לנו, נבדוק ונדון בעניין בע"ה בהקדם.

הרב גרוסברד".
כי שמענו שבחינוך  בזמנו  וכמדומנו שכתבנו לכ"ק אד"ש  נכון,  אינו  ברור שתוכן המברק 
העצמאי, הרב גרוסברד התנגד להעברת התלמידים מקרית גת לחזון יחזקאל, בכל אופן בשלב זה 
אינו נראה מה שנוכל לפעול יותר. כפי ששמענו, היועץ המשפטי של משרד החינוך חיווה דעתו 
כי אין הפרת חוק של החינוך העצמאי, הוא בדק זאת לבקשת האגף לחינוך הדתי. מסרנו על כל 
התפתחות העניינים לר"מ סלונים והוא חושב לשלוח משלחת לרב גרוסברד את ר"י גרונר וכד'.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ה' אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אנשי הטלויזיה רוצים מחר לצלם בכולל האברכים בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ו' אלול תש"ל

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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הננו להודיע כי לפנייתו של האברך . . שי' בדבר הסכמה ללמוד בהכולל שבנחלת הר חב"ד, 
קיבל מענה כרגיל שכידוע - שייך להנהלת הכולל.

בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חדקוב

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ח' אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בא אלינו האברך ר' . . ומבקש להתקבל לכולל האברכים בנחלת הר חב"ד. לפי הנראה לנו 
אין בידו הוראות מכ"ק אדמו"ר שליט"א. ע"כ הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר 

אליו אם לקבלו לכולל האברכים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ב אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הכותרת  בקרית מלאכי".  חב"ד  "מתפרקת שכונת  בכותרת  בעיתונות  ידיעה  הופיעה  היום 
הוכתבה לעיתונים ע"י משרד הקליטה. אצלינו ביקר היום עיתונאי מעיתון "דבר" וביקש לדעת 
אם נכונה הידיעה כפי שנמסרה ע"י משרד הקליטה. אמרנו לו כי כללות הידיעה נכונה, אם כי 
הכותרת אינה נכונה, כי נחלת הר חב"ד אינה מתפרקת וביציאת 13 או 18 משפחות עדיין אינו 

מתפרק המקום.
הם,  משותפת:  פגישה  תתקיים  ג'  ביום  הבא  בשבוע  כי  לנו  הודיעו  הדתות  משרד  מטעם 

המועצה הדתית ואנו, בקרית מלאכי, לדון בקשר לכספים עבור הכולל. 
בקשר לשטח קרקע עבור הבסל"מ בנחלת הר חב"ד יש צורך במכתב המלצה ממר עבודי, 
אולם נראה שאין לו רצון לתת מכתב המלצה זה. אנו מקווים אי"ה ביום ו' להיפגש יחד במשרד 

השיכון ולהשתדל בקשר לזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ד אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מר עבודי יו"ר המועצה בקרית מלאכי טילפן אלינו בקשר לידיעות בעתונות שהוא נבהל.
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טילפן אלינו ר' יהושע לוי מטהרת המשפחה, שברצונו לעשות חנוכת הבית למקווה בנחלת 
הר חב"ד ולהביא רבנים שידברו בשפות שונות, וחושב שענין חגיגה כזו יכולה להביא תעמולה 

לגבי טהרת המשפחה. הסכמנו לו על כך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה, לוד, ט"ז אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר להשתתפות הג'וינט בהחזקת הבסל"מ בנחלת הר חב"ד עדיין אין לי מענה לבקשתנו, 
ואולי בזה יוכל הרבא"ג שי' לעזור.

בקשר לגרוזינים שבנחלת הר חב"ד מתחיל להסתמן חרטה על ההעברות מנחלת הר חב"ד. 
פנה אלינו מר . . ואמר כי הוא שארגן את כל המהומה ובמידה ויהי' לו עבודה הרי כולם ישארו. 
מסרנו על כך לרי"מ ליס שיטפל בו. יתכן שהוא פנה בקשר לזה מכיוון שראה ששאר הגרוזינים 

מתחילים להתחרט ככל שקרב זמן יציאתם. בכל אופן נראה בע"ה מה יהי'. 
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה, לוד, כ' אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אנו נוסעים היום לירושלים לפגישה משותפת עם מר עבודי ומר רותם ממשרד הפנים בקשר 
לתקציב עבור הכולל אברכים. בהזדמנות זו ננסה להתדבר עם פקידי משרד הקליטה בקשר לבלוק 

161 בנחה"ח, וכן אולי יסכימו לרכוש הבלוק 6 בשיכון בלוד בכדי שנוכל להמשיך בבניה. 
 ]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה, לוד, כ"א אלול תש"ל
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הכולל  הפנים בקשר לכספי  רותם ממשרד  ש.  יחד עם מר עבודי אצל מר  ביקרנו  אתמול 
בנחלת הר חב"ד. לדבריו לא כדאי לוותר על כספי המועצה הדתית ויש להמתין עד שהסכסוך 
יסתדר ואזי נקבל גם כספם )היום יש לנו פגישה במועצה הדתית בקרית מלאכי בקשר להנ"ל(. 

כן ביקרנו אצל מר עמוס לביא במשרד הקליטה, והוא דיבר בקשר לבלוק 161, ומקשר זאת 
עם עזיבת הגרוזינים שהיות והגרוזינים יעזבו העבודה בבית חרושת ארגמן לאחר החגים, וביהח"ר 
ישאר בלי עובדים מספיק, ע"כ רוצה לשלוח עולים חדשים לבלוק 161 ושהם יעבדו בארגמן, 
וזאת באופן ארעי עד שיגמרו דירות באיזור ביהח"ר. אמרתי לו שאנו מתנגדים בכל תוקף לזה, 
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ולשאלתי מדוע לא יוכל להכניס בהוסטעל שלהם, אמר שהן משום שאין מקום בהוסטעל )וזה לא 
נכון כי יש שם היום 30 דירות פנויות( והן משום שאם יהיו בהוסטעל לא ירצו לצאת לעבודה 

כשאר תושבי ההוסטעל. 
עבור המקווה בנחלת הר חב"ד כבר הועברו ממשרד הפנים 30,000 ל"י השתתפותם בבניה.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה, לוד, כ"ב אלול תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
משרד  של  נציג  בהשתתפות  הדתית  המועצה  עם  ונפגשנו  מלאכי  בקרית  ביקרנו  אתמול 
המועצה  חברי  של  ורצונותיהם  שתביעותיהם  מכיוון  כלום,  מהדבר  יצא  לא  בינתיים  הדתות. 
הדתית הם משונות, ולא יכולנו להסכים בעיקר בקשר להקמת הנהלה. הם דרשו לדוגמא שהכולל 
ילמוד באחד מבתי הכנסת בעיר, והרב הספרדי יאמר שיעור לפני האברכים יום יום וכד'. אמרנו 
שלא יתכן דברים כאלו, ואין האברכים ילדים קטנים שצריכים לשמוע שיעורים יום יום. לבסוף 
הציע נציג משרד הדתות להקים הנהלה בת 6 אנשים 3 מכל צד, ובמידה של חילוקי דעות יקבעו 

נציג משרד הדתות ואנו ביחד. אמרנו שנחשוב בדבר. 
החינוך  המפקח מטעם משרד  תימני( שהנו  כמדומני  צעיר  )אברך  רבי  מר  אצל  ביקרנו  כן 
כי  סיפר  לעזור.  רצון  עם  יר"ש  אברך  של  טוב  רושם  עושה  הוא  באיזור,  הדתיים  בתיה"ס  על 
קיבל מכתב מכ"ק אדמו"ר שליט"א באיחור רב. שוחחנו רבות בעניינים שונים, בכל אופן, נראה 

שבמידת הצורך יעזור לעניני ביה"ס בנחלת הר חב"ד. 
]אפרים וולף[
בקרית  עניינינו  ולכלל  לכולל האברכים  בקרית מלאכי  ליחס המועצה הדתית  נ.ב. בקשר 
מלאכי, הרושם הוא שהם לא יסכימו לשום דבר שלנו, ולא יקבלו כל הצעה שהיא, והשנאה שלהם 

היא גדולה ואיננו רואים איך יסתדרו הדברים אתם. 
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה, לוד, כ"ח אלול תש"ל

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בצעדים  לנקוט  כדאי  אולי  חושבים  אנו  מלאכי,  בקרית  הדתית  המועצה  לענייני  בקשר 
חריפים, ולהתחיל בקשר לאי קבלת ר' . . לתפקיד של משגיח אך ורק משום שהנו חב"ד, ויש 
מקום אולי להגיש בג"ץ לבית משפט עליון בקשר לזה, ואולי ענין כזה יזרזם לטפל בענינינו. 

בינתיים אין זה אלא מחשבה בלבד. 
בבסל"מ בנחלת הר חב"ד יישארו התלמידים גם בר"ה והם יאכלו אצל משפחות האברכים. 

 ]אפרים וולף[
•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"א תשרי תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מר משה יפה ביקר ביום ד' בנחלת הר חב"ד. האברכים סידרו מסיבה עבורו ומסר ד"ש מביקורו 
אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א. מאד נהנה מביקורו. אח"כ ביקר בבתים של הגרוזינים והתרשם טוב. 

הוא הבטיח שישתדל אצל מר וולפסון בקשר לבניית בית כנסת.
]אפרים וולף[

•  •  •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, י"ג תשרי תשל"א

ברוקלין, נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אפרים שי'
שלום וברכה!

מאשר אני קבלת ההעתק ממכתב הת' . . שי' מו' תשרי.
בקשר עם הנ"ל, כדאי שכת"ר ידע אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר להנ"ל בהכנסו ליחידות 
זכויותיו  את  שינצל  במה  סתירה  רואה  ושאינו  שנים,  שתי  בהכולל  ילמד  שהנ"ל  נחוץ  אשר 
לרכישת דירה בנחלת הר חב"ד ובין שאיפתו שבאם ירצה יוכל אח"כ למכור את זכותו על הבית 

שרכש בנחלת הר חב"ד בכדי שיוכל להחליפה אח"כ לרכישת בית בכפר חב"ד.
בברכת חג שמח וכט"ס
הרב ח.מ.א חדקוב

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה תשרי תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

...בנחלת הר חב"ד נערך גם כינוס תורה. הפותח היה הרב יהודא ירוסלבסקי והוא גם נעל את 
הכנס. כמו"כ דיברו באותו הכנס ר' יחזקאל כהן, ר' שלמה בלאנק, ר' שמואל גיטלין, ר' אברהם 

זלצמן, ר' משה חיים מיכאלשווילי, ר' ראובן אלשווילי, ר' בן ציון ליפסקר ור' ישעיה הרצל.
בשמחת תורה היו קידושים לפני ההקפות גם ביום וגם בערב. בתחילה קיימו ההקפות יחד עם 
הגרוזינים ואח"כ הקידוש ועוד פעם ההקפות. השתתפו אנשים גם מההוסטל הקרוב. כמו"כ היו 

באורות, מושב ליד נחלת הר חב"ד, להקפות.
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במוצאי שמח"ת השתתפו בהקפות שניות שליד המועצה המקומית בקרית מלאכי והורגש די 
טוב נוכחות אנ"ש במקום. אגב כפי הנראה מטעם המועצה הדתית הביאו לשמחת תורה לקרית 

מלאכי כ- 50 בחורים בני עקיבא.
כמו"כ התקיים באיזור קרית מלאכי במשך ימי החג מבצע לולב.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ח תשרי תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול אחה"צ נערך בכפר חב"ד כנס העסקנים של אנ"ש. הכנס החל בערך ב- 4:45 אחה"צ 
לאחר תפילת מנחה. פתח את הכנס הר"ר אפרים וואלף שמסר בקצרה על הכנס תורה שנערך 

ועל הטלפון שיעשו כינוסים.
המנחה הר"ר יצחק גינזבורג מסר שמטרת הכנס היא כפי שנמסרה ההוראה, ולכן מכל מקום 
הוחל  וכו'.  לעניין  לדבר  ביטול,  וללא  שלהם  בעיירות  מהנעשה  פרטים  נציגים  ימסרו  ומקום 

מירושלים...
ר' יצחק מענדל ליס - נציג כפר חב"ד ג' - נחלת הר חב"ד:

הכל ידוע. צריכים עולים שיבואו ולהתפלל יחד שיבואו הרבה עולים לנחלת הר חב"ד. ואם 
מכפר חב"ד ישנם כאלה שיכולים לנצל זכויות עולים ולבוא לנחלת הר חב"ד יעשו דבר טוב וזה 

ידוע שזה רצון כ"ק אדמו"ר שליט"א.
יש בנחלת הר חב"ד מוסדות, והמקווה כבר בגמר ממש. מקימים עתה בית ספר יסודי. הוקם 
המוסדות  כל  אי"ה  יסודי.  בי"ס  וכן  כולל  יש תלמוד תורה,  לבית ספר למלאכה. במקום  סניף 

הקיימים בכפר חב"ד א' יהיו אי"ה בכפר חב"ד ג'.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ב' חשון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מנחלת הר חב"ד יצאו בינתיים 4 משפחות מהגרוזינים, ולפי הנראה ייצאו עוד בזמן הקרוב.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' חשון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ממרכז טהרת המשפחה קבלנו עוד 5,000 ל"י ע"ח בניית המקווה בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ד' חשון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרו אצלנו ר' משה קדנר ולאסקער מנחלת הר חב"ד, הם חושבים על פתיחת מפעל בנחלת 
הר חב"ד. יש להם קצת כסף להשקיע ואינם יודעים איזה מפעל לפתוח. הם חושבים על מפעל 

נעלים או יהלומים או אריגה וכד', נראה מה ייצא מתוכניותיהם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"א חשון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ואנו חושבים אם כדאי לפתוח כתה  גמ',  ילדים בת"ת להתחלת  יש כמה  בנחלת הר חב"ד 
מיוחדת עבורם או להעבירם לישיבה בלוד. בינתיים לא סיכמנו בזה דבר. אנו ממתינים לסוף 
. מתאים כמלמד לתלמידים אלו.   . ויראה אם  יבקר שוב מלמד מומחה מירושלים  אזי  השבוע 
במידה ואינו מתאים אזי נעבירם ללוד, ובמידה ויתאים אזי נצטרך להחליט אם להשאיר הכתה 

עם מלמד לכמה ילדים או לא.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"א חשון תשל"א 
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!

בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול:
...שאלתם בקשר לנחלת הר חב"ד. מסרנו מה שהי' עם הר"י קולאשר, לנצל ה- 2 שביקרו 
ויהי' להם השפעה מאחר שהם ראשי משפחות ולשמוע מה הם  אצל אד"ש ושישמיעו דבריהם 

מדברים.
 בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ז חשון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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באחד  ונמצאה  חב"ד  הר  מנחלת  בלילה  אחדים  ימים  לפני  נגנבה  הישיבה  של  ...מכונית 
הפרדסים הסמוכים. נעשה קצת קלקול במכונית.

מר דוד עבודי המציא המכתב המבוקש הממליץ על נתינת שטח לבניית הבסל"מ בנחלת הר 
חב"ד. אנו מקוים להיפגש ביום ו' עם המתכנן במשרד השיכון לאיתור וקביעת השטח והתחלת 

תכנון הבסל"מ.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. א' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בקשנו מהקבלן הבונה המקוה בנחלת הר חב"ד שיבנה גם גדר מסביב למקוה לנוי.
סיכמנו עם המהנדס ממשרד השיכון להיפגש מחר אי"ה לשיחה בקשר לתכנון הבסל"מ בנחלת 

הר חב"ד.
קבלנו היום מכתב מהרבא"ג שי' ומקווה להגיע אי"ה הערב לאה"ק.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ג' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אי"ה  תתקיים  הפגישה  הקליטה.  שר  פלד  נתן  מר  אצל  פגישה  הוזמנה  שי'  הרבא"ג  עבור 
בשבוע הבא ביום ב' בירושלים.

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[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ג' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרנו אצל מר גרינן המתכנן ממשרד השיכון ונפגשנו שם עם האדריכל שהוא מציע ששמו 
אדם איל, וסימנו אתו שיכין תכנית אב לכל שטח הבסל"מ בנחלת הר חב"ד. הוא רוצה תמורת 
זה - 9000 ל"י ושיגש לתכנית מעשית לבניית אולם מלאכה, ויתכנן את האולם מלאכה של 500 

מטר בשני שלבים דהיינו בניית אולם מלאכה של 250 מטר ואח"כ עוד 250 מטר.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ו' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול סייר הרבא"ג שי' בנחלת הר חב"ד, וביקר בבסל"מ )גם בכיתה ובחן בלימודי קודש, 
האברכים  בכולל  הבי"ס,  של  הבניה  בשטחי  במקוה  תורה,  בתלמוד  וכן  המלאכה(  באולם  וגם 
הקשיב לשיעורו של ר' אליעזר דוד פרידמן )אגב, הנ"ל אומר כי קשה לו לנסוע לנחלת הר חב"ד 

ומשום זה רוצה כבר לעזוב עבודתו( וכן במפעל לאריגה ובמתפרה.
לאחר הסיור ערכנו דיון בהשתתפות הרי"מ ליס ואנו בקשר לנחלת הר חב"ד:...

סוכם בקשר לקופת חולים לחייב את כל עובדי מוסדותינו להרשם בקופת חולים לא ע"י 
מפלגות, וכן לחייב את כולם להרשם כתושבי קרית מלאכי.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ח' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מלשכת שר הקליטה הודיעו כי הפגישה עם הרב גורודצקי אושרה.
בכולל בכפר חב"ד לומדים כיום 9 אברכים )בימים אלו ערכנו סיכום בענין זה(, לאברכים 

החדשים המתקבלים לכולל בנחלת הר חב"ד הודענו כי יקבלו - 400 ל"י לחודש.
המועצה המקומית בקרית מלאכי מעוניינת שנזמין את מר שז"ר לחגיגות שלהם. הרבא"ג שי' 
מציע כי נתנה את בואו של מר שז"ר בשינוי היחס כלפי מוסדותינו במקום היינו כספי הכולל 

וכד'.
ר"א זלצמן שוחח אתנו בקשר לראש הכולל ולדבריו ר' אליעזר דוד פרידמן אינו מעוניין 
 .  . ג' לאמירת שיעור  והזמין את ר' משה פישר מירושלים ליום  להמשיך ומחפש מועמד אחר 
ויביע חו"ד  ג' ויתרשם משיעורו של ר"מ פישר  נשתדל אי"ה שהרבא"ג יבקר בכולל גם ביום 

בזה.
אנו מקבלים האברכים יהושע רסקין וזלמן סטמבלר כאברכים לכולל בנחלת הר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט' כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום נפגש הרבא"ג שי' עם מר נתן פלד שר הקליטה, גם אנו השתתפנו בפגישה. הפגישה 
ארכה כ- 40 דקות והשתתפו מצדם גם מנכ"ל משרד הקליטה מר הלל אשכנזי ומר אלי עמיר 

מנהל מחוז ירושלים.
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מר פלד אמר כי כל ההסכמים שנעשו בשעתו עם מר יגאל אלון שרירים וקיימים, ואומר כי 
מאד מצטער כי הגרוזינים עזבו שם, אם כי זה נוגד את מדיניות משרד הקליטה, אולם מחשש 
לרעש ובעיקר לרעש ברוסיה ושזה יזיק לעניני העליה לכן נענו לתביעתם של ה- 17 משפחות 
שקבלו אישורי העברה ללוד. בכל אופן, נחלת הר חב"ד עומדת לרשות חב"ד ומקווה כי יבואו 

העולים ויתיישבו שם.
אח"כ נפגש הרבא"ג שי' עם מר שז"ר.

]אפרים וולף[
ביקשו  שי'  והרבא"ג  שבמקום  להוסטעל  בקשר  גם  דובר  הקליטה  שר  עם  בפגישה  נ.ב. 
שההוסטעל יאוכלס ע"י אנשים דתיים. מר פלד הבטיח להשתדל בזה וביקש מאנשיו להשתדל 
לכוון לשם אנשים דתיים. כמו"כ הבטיח מר פלד שלעולים אשר ירצו לעשות תעשיה במקום 

יותנו הלוואות מוגדלות יותר.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"א כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

האויר  מזג  מחמת  חב"ד,  הר  בנחלת  לביהכ"נ  ספר-תורה  הכנסת  התקיימה  בערב  אתמול 
יצאה מבנין  300 אנשים. תהלוכת הספר-תורה  כ-  היו  אולם  רב,  והגשמים לא השתתפו קהל 
המועצה המקומית בקרית מלאכי, בלווי תזמורת של נערים מהבסל"מ בכפר חב"ד וכן בהשתתפות 
תורה  הספרי  לפידים.  עם  מלאכי  שבקרית  אור  תורה  חדרי  ממועדוני  תלמידים  עשרות  כמה 
הוכנסו להיכל לאחר אמירת פסוקי אתה הראת והקפות. אח"כ התקיימה סעודה בחדר האוכל של 
ביה"ס של החינוך העצמאי )כנראה מחוסר מקום מתאים אצלנו(, שם הי' כמה נאומים של הרב 

גרשטנקורן ומר טולידנו ור"ז וילמובסקי ור"י הרטמן.
סיכמנו עם מר משה יפה להפגש אתו מחר אי"ה בקשר לביהכ"נ בנחלת הר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ב כסלו תשל"א

ביקרנו היום אצל מר משה יפה יחד עם ר"ז וילמובסקי, והוא אומר כי בביקורו באנגליה נפגש 
עם מר וולפסון וזה מחק מהרשימה בניית בית הכנסת בנחלת הר חב"ד לשנה זו )ביהכ"נ בנחלת 
הר חב"ד צורף לרשימה ע"י מר יפה בכת"י על סמך הבטחת וולפסון בביקורו באה"ק, וכנראה 
מר  ובבוא  לבניה  ולהכין  לבניה  התכניות  לערוך  מציע  אופן,  בכל  מזה(.  שכח  לביתו  שבבואו 

וולפסון בחודש מרץ עוד הפעם לדבר אתו.
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הרבא"ג שי' מוסר כי מר שז"ר התאונן בפניו כי אין מוסרים לו דיווח שוטף בקשר לנחלת 
הר חב"ד, ולכן מציע הרבא"ג שבמדה ואין אנו מקבלים עלינו לבקר את מר שז"ר ולדווח לו, הרי 

מציע שהרי"מ ליס יעשה זאת.
פניתי למשרד השיכון בבקשה שיקצו שטח לבניית בלוק מגורים בנחלת הר חב"ד, וכן פנינו 
טובים שיברר  הם  )מתכנן הבסל"מ( שכנראה שקשריו במשרד השיכון  איל  לאדריכל מר אדם 
אפשרות של הקצאת שטח לבניית בלוק מגורים עם דירות מרווחות בנות 110 מטר )4 חדרים(, 
ולדבריו - לאחר ברור - עקרונית חושב שמשרד השיכון יקצו השטח )יש סיכוי כי יהיו אברכים 
יביא  כזה  וענין  חשוב  דבר  שזה  חושבנו  במקום(.  דירות  לקנות  שמעוניינים  חב"ד  הר  בנחלת 

לקביעות נוספת לאברכים בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ו כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום ה' בערב הגיעו מרוסיה ר' דב ריקמן )2 נפשות(. הוא נסע לאחיו שבת"א, ואלו החפצים 
הובאו לנחלת הר חב"ד ומקוים שיגור בנחלת הר חב"ד.

כן הגיע משפ' פרידמן הם קרובים למשפ' לבנהרץ. רי"מ ליס ניסה להשפיע עליהם שיעברו 
לנחלת הר חב"ד . . הם קבלו דירה בת 65 מטר בירושלים )5 נפשות( בקרית היובל. עתה רוצה 
לנסוע עם בנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א לקראת י"ט כסלו )בשבת שהה הנ"ל בכפר חב"ד. ענינים 

אלו שמענו מתושבי הכפר ששוחחו אתו בשבת(.
הבוקר טילפן אלינו מר אדם אייל האדריכל של הבסל"מ בנחלת הר חב"ד, ומסר כי שוחח 
במשרד השיכון ע"ד התכנית לבניית דירות בנחלת הר חב"ד, והם עקרונית מוכנים לכך וזה יהיה 
2 בלוקים שיכילו 12 דירות בכל בלוק על 3 קומות. אנו מקוים עתה להתקדם עם התכנית, או 
בארגון האברכים המעונינים בדירות ואם יהיו 12 מועמדים אזי ישקיעו כספים ולהתחיל בבניה, 

או לבקש ממשרד השיכון הלוואת מימון לבניה ואח"כ למכור הדירות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז כסלו תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרנו אצל מר זיסלמן והצענו לו בניית בסל"מ בנחלת הר חב"ד. הוא אמר שניתן לדבר על 
העניין, אולם בעוד כחודשיים, כי עתה לקראת סוף השנה אין לו כספים.

מר איל האדריכל לבסל"מ מוסר כי עניין בניית הבלוק ל- 12 דירות מרווחות בנחלת הר 
חב"ד ניתן להיעשות, וסיכמנו אתו שנפגש עם אנשי משרד השיכון בקשר להלוואת ממון לבנייה 
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ואח"כ נדבר עם הצעדים הבאים. כמו"כ מוכן לתת תוכניות עבור מר וולפסון של ביכ"נ ואי"ה 
לאחר אישור מר וולפסון יתכנן לבניה ממשית.

]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 משיכון 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. 
וינברג ממשרד הדתות הודיע לי כי קרא אליו את אנשי המועה"ד בקרית מלאכי לבירור 

אליו, ובינתיים משתדל שישחררו לנו קצת כספים, ויודיע אם יצליח. 
אתמול קיימה המועה"ד בקרית מלאכי דיון בבקשתנו למינוי הרב ירוסלבסקי כרב שכונתי, 
וכצפוי הם החליטו שיש חוזר של הנהלת משרד הדתות שאין להגדיל צוות האנשים ומשום כך 

דחו את הבקשה. 
בידידות
יוסף בלוי

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו כסלו תשל"א
לר' אפרים שי'

שלום וברכה!
...ד( היום נסעו כ- 60 אברכים לתעלת סואץ. יצאו ב- 2 אוטובוסים. היה כמנין מירושלים 

וכמנין וחצי מנחלת הר חב"ד והשאר מכפר חב"ד.
ה( מרוב שמחה שכחתי לכתוב עד עתה כי המקוה בנחלת הר חב"ד פועלת כהלכתה ומחממים 
יום יום את המים, אולם לפתוח עבור נשים עדיין בלתי אפשרי כי יש צורך בהשלמת העבודה. 
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כספי משרד הדתות 15 אלף יהי' רק בינואר, וכספי משרד השיכון כנראה גם לא יהיה לפני אמצע 
ינואר.

ו( בעניני הגרוזינים אין בינתיים התפתחויות נוספות.
בידידות 
יוסף בלוי

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ג' טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מר קעטש מלונדון ביקר אתמול בנחלת הר חב"ד, וכן ביקר באזור התעשייה בקרית מלאכי 
וביקר באריגה של גולדשמיד-גורודצקי וכן במתפרה. הוא התעניין על מחירי שכירות ורכישת 
קרקע ומבני מלאכה במקום )עדיין חושב כמקום מתאים לעשות ביח"ר לפרוות ברמלה אשר שם 
ראה לפני כמה שנים אולם מלאכה מתאים(. כן התלהב משטחי הקרקע שמסביב לשיכון חב"ד 

בלוד. בשבת יתפלל אי"ה בביהכ"נ חב"ד בלוד ובמוצ"ש יתוועד בישיבה בכפר חב"ד.
של  לנסיעתו  אד"ש  כ"ק  הסכמת  קבל  כי  כותב  שבו  בוימגארטן  בערל  מר'  מכתב  קבלנו 

האברך מרדכי שרוגו לאה"ק ללמוד בכולל בנחלת הר חב"ד.
ובינתיים ממתין לקבלת  גר בנחלת הר חב"ד  כמו"כ התחתן האברך שלמה פליישמן אשר 

מענה כ"ק אד"ש ע"ד לימודיו בכולל האברכים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול נפגשתי עם מר שניאור פלג, המשנה למנכ"ל במשרד השיכון. שוחחתי אתו על דבר 
התכנית לבניית דירות גדולות בנחלת הר חב"ד. לדבריו, משמע שאין זה בעיה גדולה, וגם משרד 
השיכון יהיה מוכן לבנות את הדירות, אם אנו נתחייב ל-10,000 ל"י עבור כל דירה )דהיינו עבור 
התוספת של ההרחבה(. בכל אופן לפרטים צריכים לשוחח עם מר צ. גלוזמן מנהל מחוז ירושלים. 

אנו מקווים להסדיר אתו פגישה ולראות לגשת לבצוע הדבר.
שוחחנו עם מר משה יפה ע"ד מה שנמסר לי ביחידות למסור לו ע"ד בית הכנסת בנחלת הר 
חב"ד. הוא ענה כי גם הוא לא שוכח מהעניין ובקש להכין תכניות, ובביקור הבא של מר וולפסון 

יש להעלות הדבר מחדש ולהראות התכניות וכו'.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ז' טבת תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
ביום ה' בערב הגיע מרוסיה משפ' בוגומולני ממוסקבה, והופנו לירושלים. בירושלים יעצו לו 
אנ"ש שי' לעבור לנחלת הר חב"ד, ואמנם אתמול הגיע לביקור יחד עם משפחתו, ומצא המקום 
חן בעיניו, ומסר לרי"מ ליס את התעודת עולה לסדר דירתו ומעוניין להיות קצב במקום ורי"מ 

ליס ינסה לסדר עבורו איטליז.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט' טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הזכור  )לפי  אד"ש  כ"ק  דברי  היו  לאה"ק,  חזרה  נסיעתנו  לפני  פרידה  ברכת  קבלת  בשעת 
לנו(:

ד"ש  ולמסור  המשקה  מסירת  הווארט,  לקיום  טוב  מזל  ברכת  טובה,  לנסיעה  פרידה  ברכת 
לישיבות והבסל"מ ונחלת הר חב"ד, ובביהכנ"ס צ"צ, הגם שנמסר ענין זה לר"י גנזבורג, לבקר 
אצל שז"ר לתת הספר יחד עם ר"ש חפר ור"ש מיידנצ'יק, הי' שאלה בקשר למר יצחק רפאל 

והענין יימסר לר"ש חפר.
בקשר לקבלת הנשיאות בכולל בנחלת הר חב"ד, שהאברכים רואים בדבר כעין לשכת עבודה, 
וכ"ק אד"ש אמר כי אינו שר העבודה. בקשר לכולל בכפר חב"ד לקחת אברכים שהוריהם גרים 

בכפר חב"ד עד למספר של למעלה ממנין...
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט' טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהתוועדות בנחלת הר חב"ד היו כ- 40 איש. מסרתי כמה נקודות מההתוועדויות. אחר כך 
דיבר ר"ז וילמובסקי בקשר לעניין מיהו יהודי והקימו ועד של כמה אברכים אשר יטפלו בענייני 
מיהו יהודי באזור הדרום. אח"כ מסרתי לאברכי הכולל דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לקבלת 

הנשיאות, ובענייני מכתבם על דבר ההסתדרות בעבודה.
בקשר לעניין הכולל בכפר חב"ד שצריך להיות שם למעלה מ- 10 אברכים, ומאידך בכדי 
לדאוג להמשך העברה לנחלת הר חב"ד, אנו חושבים שלאברכים בכולל בכפר חב"ד לתת רק 200 

ל"י לחודש וחושבנו שזה יערוב שימשיכו ללכת לנחלת הר חב"ד ששם יקבלו 400 ל"י.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט' טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר לענינים בנחלת הר חב"ד:
א( שוחחתי עם מר צ. גלוזמן מנהל המחוז במשרד השיכון, הוא אמר לי כי לבקשת שר השיכון 
מר שרף יצא מכתב אלינו אשר הוא כותב כי אם עד 3 חדשים לא יאוכלסו הדירות שהוקפאו 
בנחלת הר חב"ד עבור חב"ד, הרי מעבירם לאיכלוס מפונים שבקרית מלאכי. המדובר בכ- 70 

דירות שעדיין ריקות.
בהקשר לזה התכנית שגיבשו אצלנו היא: לדרוש קיום ההבטחה של מתן 6 דירות נוספות 
עבור הבסל"מ, קיום ההבטחה לתת עוד 12 דירות עבור זוגות צעירים, וכן מתן 8 דירות שהיו 
רשומות כזוגות צעירים ואח"כ סידרו 8 משפחות אלו זכויותיהם כעולים, היינו ס"ה 26 דירות 
שלדעתנו צריכים לתת לנו, אח"כ ישארו עוד כ- 40 דירות פנויות ובקשר לדירות אלו מציע 

ר"ש מיידנצ'יק שישוחח עם מר שז"ר שיקרא אליו את מר שרף לסידור הדבר.
ב( בקשר לבניית דירות גדולות, אומר מר גלוזמן כי אין זו בעיה, ובחודש פברואר יישב על 
עניני התקציב ואז יסכם ויחליט אם משרד השיכון יבנה זה ואנו נתחייב לתשלומי ההפרשים, או 

שאנו נבנה ומשרד השיכון יתן מימון.
...ה( ביקרתי במקוה בנחלת הר חב"ד וכבר סיימו עבודות סיוד וצבע ועתה נשאר רק כמה 
כי  לנשים  פתוח  זה  אין  )בינתיים  הנשים  לשרות  גם  להיפתח  תוכל  והמקוה  פעוטים  דברים 

מעוניינים שלשימוש הנשים תהיה המקוה נקיה ומפוארת(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ד טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול ביקרנו ר"ש מיידנצ'יק ואני אצל מר שז"ר, בקשר לעניין הדירות בנחלת הר חב"ד. 
מסרנו לו תזכיר בעניין נחלת הר חב"ד שתצלומו לוט בזה. הוא אמר כי הוא מוכן לשוחח עם מר 
שרף בעניין זה, אולם מציע שלפני זה נבקש אנו פגישה עם מר שרף ונשוחח אתו על העניין. 
לאחר מכן ישוחח הוא אתו וימלא דברנו. ביקשנו פגישה אצל מר שרף ומתברר כי בשבוע הבא 

נוסע לחו"ל ואולי יהיה באפשרות שנקבל פגישה לפני נסיעתו.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ו טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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לדירות  בקשר  השיכון  במשרד  בכירים  פקידים  שחם,  ומר  שרון  מר  אצל  ביקרנו  א'  ביום 
בנחלת הר חב"ד )הדירות שהובטחו לנו(, ובקשתנו נמצאת בטיפול.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט"ז טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מטעם משרד  המחוז  מנהל  שהוא  )וולגלרנטר(  איתמר  הרב  חב"ד  הר  בנחלת  ביקר  אתמול 
הדתות, וזאת בקשר לבעיות שלנו עם המועצה הדתית. הוא הבטיח כי יטפל בענין זה ויקרא אליו 
את המועצה הדתית וידבר אתם קשות שישחררו את הכסף עבור הכולל, וכן בקשר למינוי הרב 

ירוסלבסקי כרב וכן בקשר להחזקת המקוה והחזקת חדרי תורה אור.
הוא אמר כי במדה והם לא ייענו לתביעתם, הרי אז יחפשו דרכים לעקוף את המועצה הדתית 
ביחסים איתנו. אח"כ שוחח עם האברכים ואמר כי יש לו כמה הצעות בסביבה לרבנות ושו"ב 

ושהאברכים יגישו מועמדות שלהם.
ר"ש מיידנצ'יק נפגש אתמול עם מר שרגא נצר ותבע ממנו קיום הסיכום שנעשה ביזמת מר 
נצר, דהיינו שמר עבודי אינו תובע יותר דירות עד לעוד שנתיים, ושיתנו לנו עבור האברכים 
והבסל"מ כמספר שהובטח. מר נצר הבטיח לטפל בדבר, והיום הודיע כי מר שרון ידבר עם מנהל 

המחוז במשרד השיכון ע"ד הדירות שהובטחו, וכן יקיים פגישה נוספת עם מר שרון בענין זה.
מלשכתו של שר השיכון מר שרף הודיעו שהפגישה בין מיידנצ'יק לשרף תתקיים ביום ב' 

בשבוע הבא. 
נבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה בענינים אלו.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט"ז טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול התקיימה בישיבה בלוד אסיפת פעילים בקשר למיהו יהודי. השתתפו ר"ז וילמובסקי, 
ר"ד חנזין, ר"א וולף, רא"ח גליצנשטין, ר"י גנזבורג, ר"ש פלדמן, ר"מ סלונים, ר"י בלוי, ר"נ 

קפלן, ר"מ פרידמן, ר"נ וולף, רש"ב וולף, ר"ל קורצווייל, ר"פ ליפסקר...
ר"ל קורצווייל - מסר על פעילות אברכי נחלת הר חב"ד. ביקורם אצל הרב גולדוויכט מכרם 
ביבנה ושיחתם עם אברכי הכולל, וביקורם באשדוד אצל אברכי פונוביז' והבטחת כולם להירתם 

לפעילות במידה ויודיעום על קו פעולה.
•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ז טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אי"ה בשבוע זה מסיימים כל העבודות במקווה בנחלת הר חב"ד וכבר יוכלו לפתוח זאת גם 
לנשים. במקווה קיימים 3 חדרי אמבטיה ו- 4 מקלחות, שירותים וחדר קוסמטיקה ויבוש שערות 

ומקום הלבשה. 
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

פקידים  השתתפו  גם  זו  ובפגישה  השיכון  שר  שרף  מר  אצל  מיידנצ'יק  ר"ש  ביקר  אתמול 
ממשרד השיכון )מאתנו השתתף רק ר"ש מיידנצ'יק כי מר שרף התנה את הפגישה בהשתתפותו 

של ר"ש מיידנצ'יק בלבד מטעם חב"ד(.
ממשרד  המחוז  מנהל  גלוזמן  מר  הוא  עבודי  מר  לצד  העומד  כי  התברר  הפגישה  ממהלך 
וזוגות צעירים,  השיכון, אשר הוא תבע כל העת כי חייבים לתת לעבודי דירות עבור מפונים 
ור"ש מיידנצ'יק טען כי הי' פגישה בהשתתפות כל הפקידים הבכירים של משרד השיכון ואנשי 
המועצה בקרית מלאכי ומר ש. נצר, והסיכום הי' כי נותנים לעבודי 32 דירות ויותר לא יבוא 
בתביעות עד עוד שנתיים, וכן שיתנו לחב"ד 24 דירות לותיקים ו- 10 עבור הבסל"מ ואילו הדבר 
לא קוים במלואו. מר שרף תבע מפקידיו הסיכום שנתקבל ואילו הם טענו כי לא נכתב סיכום והוא 

מאוד התרעם על כך. לסיכום של דבר הציע כדלהלן:
לחב"ד יתנו הדירות כפי שהובטח דהיינו עוד 12 דירות לותיקים ועוד 6 לבסל"מ, ומשאר 
הדירות הריקות שישארו )עתה יש 74 דירות ריקות, ולאחר שיורידו עבורנו 18 דירות - ואולי 
עוד 8 דירות תמורת דירות העולים שלנו היינו סה"כ 26 דירות, ישארו עוד 48 דירות ריקות( 
המקומית  והמועצה  דירות,   24 דהיינו  חב"ד מחצה  הריקות שישארו שתקבל  דירות   48 ומתוך 
מחצה שהם 24 דירות, ומכיון שהשכונה היא שכונה דתית תצטרך חב"ד לאשר מועמדי עבודי, 

דהיינו 24 דיירים אלו שיוצעו ע"י עבודי צריכים להיות דתיים.
ועוד הוסיף שיש זמן להחליט מכיון שהרי גם לעבודי הודיע שעד לאפריל ישאר המצב קפוא, 
ואם ירצו יוכל להאריך ההקפאה בעוד חודשיים - ולאחר גמר תקופת ההקפאה ובמדה ולא יבואו 

עולים חדשים, מציע שיחלקו הדירות כפי שהציע כדלעיל.
יש להעיר כי דברי מר שרף שהבטחות צריכים לכבד הי' בכללות ללא פירוט של דירות, 

והחשבון של הדירות דלעיל זה חשבון שלנו.
היום שוחחנו עם מר איתן לכובסקי אשר הוא העלה לועדת איכלוס בקשתינו לקבל 8 דירות 
תמורת הדירות של האברכים שנהפכו לעולים. הוריד ענין זה מעל שולחן הדיונים מר יוחנן פלד 
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)מפקידי משרד השיכון( בטענה כי כבר אתמול בפגישה עם שר השיכון סוכם שחב"ד מקבלת 
מחצית הדירות, א"כ הרי זה יותר מ- 8 דירות ואין לדון בעניין.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ד טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר  בזמנו  שהתקיימה  האסיפה  סיכום  על  והחתימו  נצר  מר  אצל  ביקר  מיידנצ'יק  ר"ש 
לנחלת הר חב"ד, ואתמול ביקר שוב בירושלים ונפגש עם כל הפקידים הבכירים במשרד השיכון, 
ולדבריו יצא בהרגשה שכל העניינים יסתדרו על צד הטוב ביותר, ואילו ממשרד השיכון הודיעו 
כי מר גלוזמן יודיע תוך שבוע החלטתו וזאת בקשר לבקשתנו לקיים ההבטחות ולתת לנו 26 

דירות המובטחות, ואח"כ נדון בהצעותיו של מר שרף.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ד טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לוטה בזה נוסח של מודעה שניסחו האברכים בכולל בנחלת הר חב"ד והם החתימו עד עתה 
18 חתימות כפי הרשימה המצורפת.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ה טבת תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

התחלנו להתעניין בקשר לאברכים בנחלת הר חב"ד אשר חלק מהם מסיימים לימוד בכולל 
הסתדרות  של  הצעות  איזה  לגבש  בע"ה  אולי  חושבים  ואנו  פרנסה,  מקורות  לחפש  ויצטרכו 
אדמו"ר  כ"ק  ברכת  בבקשת  הננו  וכד'.  חב"ד  הר  בנחלת  קטן  מפעל  הקמת  ליזום  או  בעבודה 

שליט"א לענינים אלו.
נודע לנו כי ממשרד הקליטה פנו למנהל ההוסטעל בנחלת הר חב"ד והודיעו לו שהם ישתדלו 
לאכלס ההוסטעל בעולים דתיים וע"כ יפנו המקומות לצרכי קליטת דתיים )כנראה זאת בהתאם 

להבטחת שר הקליטה לרבא"ג שי'(.
מאידך, נודע שחוגי המועצה המקומית בקרית מלאכי חושבים להתחיל בהשתדלויות ולחצים 
להניח  שיש  כי  אם  המקומית,  המועצה  לרשות  הדירות  וימסור  המקום  את  יפנה  שההוסטעל 

שבינתיים לא עשו דבר בזה, אולם העניין מתוכנן אצלם.
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שוחחנו עם ר' יונה מנדלזון על אפשרות שיעביר את היקב שלו לנחלת הר חב"ד מירושלים 
)הוא מאד מרוצה מהמקום. 2 חתניו, רא"א הבר ור"ש פליישמן מתגוררים בנחלת הר חב"ד וכן 
הוא מבקר לעיתים קרובות במקום(. הוא ענה שאין זה מופרך ומעונין לדעת כמה יעלה 2-5 דונם 

קרקע לבניית היקב.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט טבת תשל"א
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!

בא אלינו ר' יונה מנדלזון ומספר כי בעת שהי' בחודש תשרי אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א דיבר 
בקשר לחתנו האברך ר' שלמה פליישמן, וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר כי דבר נכון הוא שיגור 
בנחלת הר חב"ד ושילמוד בכולל האברכים, ובקשר לזה שאל אם יש אפשרות לקבל מענה בכתב 
- מאחר ויודע כי אנו מבקשים מהמועמדים לכולל מה הי' מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א אליהם 

- וקיבל מענה כי המזכירות תשלח מכתב.
בהקשר לזה מבקש מאתנו שנקבל את חתנו שי' לכולל האברכים, לכן, נבקש מכת"ר להודיענו 

אם אמנם כדבריו הדבר.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ג' שבט תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א 

נודע לנו מטעם עמידר בקרית מלאכי שהם עומדים לקבל הוראה לחלוקת הדירות הריקות 
בנחלת הר חב"ד מחצה לחב"ד ומחצה למועצה המקומית.

ע"י  לידיעתם  הובא  כי  אמרו  והם  מלאכי(  בקרית  לעמידר  )האחראי  עמידר  עם  התקשרנו 
משרד השיכון שהם יחלקו את הדירות כנ"ל והדגישו להם שהמחצה של המועצה המקומית יהיה 

עבור שומרי מסורת, והם מוסיפים "ומי מהספרדים הוא לא שומר מסורת".
עתה עלינו לפנות שוב לפקידות הבכירה במשרד השיכון בטענות, כי הרי מפורש עניינים 
אלו הם בניגוד להוראות של שר השיכון מאחר ושם דובר שהנ"ל הוא רק הצעה וכן דובר במפורש 
במפורש  דובר  וכן  המשתכן,  את  לאשר  צריכה  חב"ד  המקומית  המועצה  של  המחצה  שעבור 
שמקודם  דובר  וכן  הדירות,  המקומית  למועצה  יתנו  לא  כלל  יוני  או  לאפריל  עד  שבינתיים 

צריכים לקיים לחב"ד כל מה שהובטח.
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ע"כ ננסה לדבר עם הפקידות הבכירה ובמידה וח"ו לא ניענה נצטרך לפנות שוב לשר השיכון. 
והננו בבקשת ברכת הצלחה רבה בכל עניינים אלו.

מר איתמר זלץ מביח"ר ארגמן הודיע לרי"מ ליס כי יפסיק להסיע העובדים שגרים בנחלת 
לזה  זלץ בקשר  דיברנו עם  גדולות.  וההוצאות להסעה מאד  אנשים   6 רק  וזה  חב"ד מאחר  הר 
ותבענו שלא יפסיק את הסעת האנשים, ועשינו לו החשבון כי בהבאת הפועלים מלוד ומכל מקום 
אחר אינו זול יותר, ואנו יכולים להשיג עבורו הסעה זולה יותר. רי"מ ליס צריך היום לדבר אתו 
ונראה מה אפשר לעשות בזה, מאחר וברור כי איננו יכולים להסכים לכך כי דבר זה יביא לבעיות 

חדשות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י' שבט תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

והם  קיבלם,  לא  אולם  אונטרמן  לרב  חב"ד  הר  מנחלת  הכולל  אברכי  נסעו  אחה"צ  אתמול 
השאירו מכתב מחאה בשם אברכי הכוללים במרכז הארץ. כן נשלחו כמה מברקים בשם אברכי 

הכוללים ותלמידי הישיבות אליו.
אתמול נפגשנו עם מר עבודי ושוחחנו ע"ד בניית דירות חדשות בנחלת הר חב"ד. היה שבע 
רצון מזה. כן דיברנו עם מר רבי המפקח על ביה"ס וסיכמנו אתו כי תלמידי הת"ת הם גם ילדי 

הבי"ס.
האברך שלמה פליישמן הראה מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א להודעתו שגר בנחלת הר חב"ד 

ולומד בכולל. אנו חושבים לקבלו רשמית לכולל האברכים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז שבט תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

פקידי משרד השיכון מתחמקים מלתת מענה בקשר לבקשתנו שיקויימו ההבטחות שניתנו, 
ויתנו לנו 26 הדירות שהובטחו בנחלת הר חב"ד עבור זוגות צעירים. עתה הם מודיעים לנו כי 
העבירו את העניין להחלטת מנכ"ל משרד השיכון מר יוסף שרון. אנו אמרנו להם כי התחמקותם 

היא התחמקות מלקיים דברי שר השיכון.
ע"י  ונשלחו  ברוד,  יחזקאל  ר'  של  קרובים  שהם  גולודובסקי  משפ'  מרוסיה  הגיעה  לאה"ק 

משרד הקליטה לנהריה. רי"מ ליס מקוה לנסוע אליהם להתדבר אתם שיבואו לנחלת הר חב"ד.
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כן עומד להגיע אי"ה השבוע ר' ליב חצרנוב מרוסיה )הוא משפחה עם ר' זלמן פרידמן שהגיע 
הר  לנחלת  ולהעבירם  התעופה  בשדה  לקבלם  ינסה  ליס  רי"מ  בירושלים(.  ומתגורר  לאחרונה 

חב"ד.
כן הגיעו לאחרונה מרוסיה 2 אחיות שרה ופרידה יפה אשר אתמול עברו לגור בנחלת הר 

חב"ד.
בידידות
אפרים וולף

•  •  •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן

ליובאוויטש
- סודי -

ב"ה. אדר"ח אדר תשל"א
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!
בשלהי קיץ העבר נתקבל לכ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב חתום בידי תלמידי הכולל שבאהקת"ו, 
ובו מודיעים כי "בהתאם למכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א להנהלת הכולל, ובעקבותיו, קבלנו על 
ובסביבתה מתאים  וכן לפעול בנחלת הר חב"ד  עצמנו בל"נ לשמור על סדרי הלימוד בכולל, 

לרצון כ"ק אדמו"ר שליט"א".
בהתאם עם הנ"ל נא להודיענו חשאית מהנעשה בפועל ממש למילוי הנ"ל. 

בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חדקוב
נ.ב. כנהוג אצלנו במכתבים סודיים כנ"ל, נא להחזיר לנו את המכתב הזה תיכף אחר שיקרא 

בו.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ו' אדר תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
אתמול ביקרנו יחד עם ר"ש מיידנצ'יק אצל מר יוסף שרון מנכ"ל משרד השיכון, ובפגישה 

השתתפו כל פקידי משרד השיכון העוסקים בענייני דיור, ודיברנו בקשר לנחלת הר חב"ד.
התחלנו להסביר כי איננו יכולים להסכים לקבלת אנשי קרית מלאכי וכו' ואילו הם עמדו על 
כך שניתן דירות גם לתושבי נחלת הר חב"ד. לבסוף עמדו על כך שנקבל עצתם דהיינו שנקציב 
25 דירות עבור תושבי קרית מלאכי, ויתנו בידינו האפשרות לבחור במי אנו רוצים מתוך רשימות 
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חב"ד.  לאנשי  ימסרו  דירות   45 כ-  דהיינו  הדירות  כל  שאר  המקומית.  המועצה  לנו  שימציאו 
החילופי דברים בינינו היו קשים אולם נראה שאין לנו כל ברירה בזה.

אנשי  של  הרשימות  נדרוש  וראשונה  שבראש  מיידנצ'יק  ר"ש  מציע  בינינו,  בהתדברות 
קרית מלאכי ובמידה ויש 25 אנשים שהם באמת מתאימים אזי נכניסם והשאר נשאיר עבורנו, 
אולם מתברר שאין ביניהם אנשים מתאימים אזי נשכור מיד לעצמנו את כל הדירות הגדולות 
והנוחות והשאר נציע ל- 25 המשפחות ומכיוון שיהיו דירות קטנות ובלתי נוחות אולי יוותרו 

על הכניסה.
כמו"כ התדברנו שבלוק 161 שהוא עדיין פנוי לגמרי נשכור לצורך המוסדות במקום, ומכיוון 
שזה בנין שלם וללא שכנים יש בזה עניין גדול להשתמשות כמוסדות, כפנימייה או כתות לבסל"מ 

או לת"ת או לישיבה וכו'.
כן דיברנו אם עתה לאחר שמתברר כי עולים חדשים וותיקים אין הבדל ביניהם לגבינו, אם 
סיכמנו להמתין  בזאת  אולם  ובלוד,  חב"ד  בכפר  הקליטה  אי  לגבי  המדיניות  יש מקום לשנות 

בהזדמנות של ביקור הרבא"ג שי' ואזי לדון בזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ז אדר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בשבוע שעבר ביום ג' בערב התקיימה אסיפת הנהלת הישיבה. חברי ההנהלה הציעו בקשר 
האברכים  בכולל  להחזיקם  מקום  יש  אולי  לעתיד  רבנים  להיות  ראויים  אשר  אברכים  לכמה 

בנחלת הר חב"ד עוד איזה תקופה עד אשר ימצאו מקום הראוי להסתדרותם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ח אדר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר  השיכון  ממשרד  הוראה  קיבלו  כי  לנו  הודיעו  מלאכי  בקרית  עמידר  חברת  מטעם 
לחלוקת הדירות בנחלת הר חב"ד.

ההוראה מתייחסת לגבי 70 דירות אשר יחולקו 6 דירות עבור מוסדות, 39 דירות לקליטת 
אנשי  חב"ד.  עם  בתיאום  שייעשה  מלאכי  קרית  אנשי  של  מקומית  לקליטה  דירות   25 חב"ד, 
עמידר מוסרים שנוסף על כך קבלו הוראה בע"פ שבקשר לאנשי קרית מלאכי, עליהם להודיע 

לחב"ד את מי רוצים לאכלס ובמדה וחב"ד תסכים יאכלסו ובמדה ולא לא יאכלסום. 
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ט אדר תשל"א

לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ איש המעש והפעלים
הרב בנימין אלי' שי' גאראדצקי

שלום ורב ברכה!
בקשר לדירות בנחלת הר חב"ד, ר"י בלוי שוחח עם איש עמידר וזה הסביר לו, כי יוכל לעזור 

בענין הדירות היינו להחלשת או ביטול ענין 25 הדירות לתושבי קרית מלאכי.
קליטת  עבור  שאושרו  לדירות  המועמדים   39 את  מיד  נשלח  שאנו  כדלהלן:  היא  וההצעה 
יעכב מתן 25 הדירות  ובינתיים   - יותר,  והנוחות  יותר  יתן את הדירות הגדולות  ולהם  חב"ד, 
לקרית מלאכי - או שהעיכוב יהי' מצדנו - מכיון שעל כל דייר המוצע ע"י קרית מלאכי צריך 
אישור שלנו - ומיד לאחר שניקח את 39 הדירות, נבוא עם כמה עולים חדשים וייאלץ לתת להם 
דירות מהחשבון של 25 הדירות, ממילא ישארו רק דירות ספורות ובעיקר קטנות, והוא יסביר 

למשרד השיכון כי אנשי קרית מלאכי אינם מעונינים בדירות הקטנות והבלתי נוחות שנשארו.
 כל ההצעה הזו מותנית בכמה תנאים: א( שאמנם האחריות לאיכלוס תושבי קרית מלאכי 

ישאר ביד איש עמידר - ולא ביד מר עבודי. ב( שאנו נשכור את 39 הדירות שלנו באופן מידי.
 בקשר לתנאי א יוכיח הזמן אם אמנם כך הדבר, בקשר לתנאי ב השאלה היא שאלה כספית, 
כי הרי אין לנו 39 מועמדים בפעם אחת )עתה יש לנו כ- 10 מועמדים(, והשאלה היא אם כדאי 
שאנו נשכור את הדירות . . ובענין כזה ההשקעה היא קצת גדולה כי עד שנעביר את ה- 30 דירות 

למתיישבים מאנ"ש יכול לעבור קצת זמן ואנו נצטרך לשלם שכר דירה למשך כל הזמן.
ע"כ הרינו ממתינים להחלטת כת"ר בענין זה, ונא להודיענו דחוף החלטתו.

בקשר לבסל"מ בנחלת הר חב"ד, קבלנו היום מכתב ממשרד השיכון שהם נותנים לנו רשמית 
את השטח של 22 הדונם עבור הבסל"מ, אולם הם מעונינים שנרכוש את הקרקע בכסף וזה מסתכם 

בסך- 315.000 ל"י. בקשר לזה ניזום התדברות עם אנשי משרד השיכון ונראה מה המצב.
בקשר לבניית שכונים בנחלת הר חב"ד, אנו מקווים ביום ה' להיפגש עם מר גלוזמן ממשרד 
השיכון ולסכם אתו ע"ד בניית השכונים, אנו מקווים בע"ה שתהי' דרישה לשכונים אלו מצד 

אנ"ש.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף •  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"א אדר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

נפגשנו אתמול עם מר שכנא רותם והודיע לנו כי אישרו התקציב עבור הכולל בנחלת הר 
חב"ד כבשנה שעברה. 

]אפרים וולף[
•  •  •
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מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, כ"ד אדר, תשל"א
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ
מו"ה יוסף שי' ]בלוי[

שלום וברכה!
. . . בברכת הצלחה בפרט בביסוס נחלת הר חב"ד ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ד אדר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום חמישי בלילה הגיע לאה"ק מרוסיה משפ' שובאב )בתו וחתנו של ר"ש גיטלין( עם 4 
ילדיהם. הם הועברו להוסטעל שבנחלת הר חב"ד, וכן נתנו להם הפניה לקבלת דירה בנחלת הר 

חב"ד ואנו מקוים שבמשך ימים אלו יבחרו לעצמם הדירה.
כמו"כ צריכה להגיע מרוסיה )כבר נמצאים בוינה( המשפחות ביסק )2 בנים של ר' יצחק ביסק 
מכפר חב"ד( משפחה אחת של 4 נפשות ומשפחה שניה של 5 נפשות וחותנם משפ' קונסול )זוג(, 

שוחחו עם ר"י ביסק שהסכים ומבין שצריכים לעבור לנחלת הר חב"ד.
חב"ד  הר  בנחלת  שאושרו  דירות   25 שב-  מציע  והוא  הרוש  בן  גבריאל  מר  אצלנו  ביקר 

לתושבי קרית מלאכי, שיתנו זאת לזוגות צעירים מורים דתיים במקום.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו אדר תשל"א
לכבוד הרה"ח איש המעש והפעלים

הרב בנימין אלי' שי' גאראדצקי 
שלום ורב ברכה!

כידוע הגיע לאה"ק בשבוע העבר משפ' שובאוו )חתנו של ר"ש גיטלין(, הוא התקבל להוסטעל 
בנחלת הר חב"ד. הוא אמר כי סר למרותו של המאכנעווקר בבני ברק ושאל אותו היכן להתגורר, 
וזה ענה לו כי מסכים שישאר בנחלת הר חב"ד אולם שלא יקח בינתיים דיור קבע עד להסתדרות 

טובה בעבודה במקום, כי הנסיון עם . . הראה כי יש קשיים בסידור בעבודה. 
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כמו"כ הגיעו בערב האחרון 3 משפחות שהם 2 ביסק ו- 1 ר"י קונסול. הם נסעו מיד לכפר 
חב"ד לאביהם ואחיותיהם, וקבלו הפניה לדיור ולהוסטעל בנחלת הר חב"ד. אנו מקוים שבע"ה 
יעברו לנחלת הר חב"ד. שוחחנו אתם וכן ר"א זלצמן שוחח אתם, וכנראה שמחר יסעו לראות את 

המקום.
ר"ש גיטלין הציע כי כשם שיש בנחלת הר חב"ד ועדות שונות של ניהול הת"ת וצא"ח ומקוה 

וכו' כן יש להקים ועדת קליטה אשר תכלול כמה אברכים אשר יטפלו בבעיות עזרה לעולים.
מר יעקב ציקוושילי )הנהג( קיבל טלפון מגרוזיה אשר 27 משפחות קבלו היתר יציאה. בקשר 
לעליה הצפויה מגרוזיה נא להודיענו באופן מידי איך צריכה להיות עמדתנו בנדון, אם לנסות 

ולהשפיע על הליכה לנחלת הר חב"ד או להיות פאסיווים לגמרי?
וכן אנו ממתינים למכתבכם אם לשכור באופן מידי את הדירות שהוקצבו עבורנו בנחלת הר 
חב"ד )45 דירות, 39 למשפחות ו- 6 למוסד( ועי"כ שלא ישארו דירות נוחות ל- 25 שהוקצבו 
לקרית מלאכי )שכירות זו תעלה לנו קצת כסף עד שאנ"ש ישכרו מאתנו את הדירות( או להשאיר 

המצב כמו שהוא ולהמתין עד לבוא 39 מועמדים.
היום היתה לנו פגישה במשרד הדתות עם משה חרר, והרב איתמר הסביר לו כי הכולל זה 
חב"ד וההנהלה שייכת לחב"ד אלא מציע להקים הנהלה לסידור פעולות הכולל. וכן תבע פתיחת 

המקוה מיד. 
ואישורו  סידורו  דורש  הדתות  משרד  כי  לו  אמר  ירוסלבסקי  הר"י  של  רבנותו  בענין  וכן 

ברבנות בנחלת הר חב"ד.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח אדר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול ביקרנו את מר שז"ר. ביקרו ר"י ליבוב, ר"ש מיידנצ'יק, ר"ש חפר ואני )מר שז"ר שאל 
היכן גליצנשטיין ואמרנו לו כי נמצא עתה בצבא(. הוא סיפר על הכבוד הגדול שהיה לו מכ"ק 

אד"ש שהובילו בזרועו וכן הכבוד הגדול שהיה לו ממר ניקסון.
מספר כי תחילה דיבר עם כ"ק אד"ש בדיבור קשה, והתפלא על עצמו איך היה לו העוז לדבר 
כך, אולם מיד ביקש סליחה על כך, אומר כי אמר לכ"ק אד"ש שאינו חושב שבכנסת יהיה אפשר 
יהודי ולהוסיף כהלכה, אולם אינו חושב כי דרך חב"ד לדבר בדברים  להביא חזרה החוק מיהו 

קשים.
אמר כי לכ"ק אד"ש טענה שחב"ד באה"ק לא פעילה מספיק בעניינים קונסטרוקטיביים. כן 
מסר כי כ"ק אד"ש אינו שבע רצון מהעניינים בקרית מלאכי וביקשו כי עניין האזרחות כבוד יהיה 
חיזוק לעניין נחלת הר חב"ד, ומר שז"ר אמר כי בגלל העניינים שם לא יכל לקבל האזרחות כבוד 



נחלת הר חב"ד

���

אולם יקבל זאת עתה כשיציעו לו לקבל לקיץ )המועצה המקומית מעוניינת שבמסגרת אירועי 20 
שנה לקרית מלאכי יעשו יום חב"ד וביום זה יקבל מר שז"ר האזרחות כבוד. ר"ש מיידנצ'יק הציע 

לנו לשאול חו"ד כ"ק אד"ש אם כדאי שיקבל האזרחות כבוד שלא במסגרת זו(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח אדר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

נפגשנו אצל מר איתמר )וולגלרנטר( במשרד הדתות יחד עם משה חרר מהמועצה הדתית. 
מר איתמר אמר לו כי בקשר להנהלה לכולל אפשר לעשות ההנהלה רק לענייני פעילות וכד' 
אולם לא לעניינים עקרוניים שעליהם אחראים חב"ד ואופי הכולל זה אך ורק חב"ד ואף אחד לא 

יביע דעה בזה.
ונוסף על כך הסבירו כי יידע כי קרית מלאכי פושטת צורה ולובשת צורה ונחלת הר חב"ד זו 
מציאות אשר משנה את המציאות של קרית מלאכי, ולפי זה יש גם להתייחס בקשר לתביעה לרב 

שכונתי לנחלת הר חב"ד, ובקשר למקוה ושאר העניינים.
במצב  לתזוזה  יביא  שאולי  אנו  מקוים  אולם  זה,  בעניין  עליו  פעל  כמה  עד  יודעים  איננו 

בע"ה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט אדר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

המשפחות ביסק וקונסול חתמו על דירות בנחלת הר חב"ד. כן הסכים אבי המשפחה ביסק 
מכפר חב"ד לעבור לנחלת הר חב"ד וקיבל מאתנו דירה )משפ' שובאוו עדיין מהססת וזאת מפאת 
אי מתן ההסכמה של המכנובקער מבני ברק. ר"ש כהן היצהרי הציע לשובאוו לרכוש יחד חנות 

באשקלון שמכניסה פירות והמכנובקער גם דחה בינתיים רעיון זה(.
הגיעה מרוסיה משפ' רובאשקין עם 2 בנים מבוגרים ורצו בדוקא לעבור לקריה ליד חיפה אל 
קרובתם, ואינם רוצים לשמוע מנחלת הר חב"ד. וכן הגיעה משפחה מריגא וולף אשר ר"ז יודקין 

נסע אליהם לדבר אתם ע"ד נחלת הר חב"ד.
צריכים להגיע משפ' פרנקליך ומשפ' יוניק.

ועד הת"ת בנחלת הר חב"ד חושבים לשלוח את ר"ש גיטלין לקראת חג השבועות לתקופת 
מה לאיסוף כספים לטובת הת"ת.

]אפרים וולף[
•  •  •
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מנחם מענדל שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה, ג' ניסן, ה'תשל"א
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה אלי' שי' ביסק וב"ב יחיו,
ומו"ה אפרים שי' ביסק וב"ב יחיו,
ומו"ה יצחק שי' ביסק וב"ב יחיו,

ומו"ה ישראל שי' קונסון וב"ב יחיו
– כולל גם אלה שעלו משם לפניהם ושיעלו אחריהם – יחיו

שלום רב וברכה!
מאשר הנני קבלת המברק מעליתם לארצנו הקדושה בשעה טובה ומוצלחת, ובשורה 

טובה על בשורה טובה – מהסתדרותם בנחלת הר חב"ד,
אשר תקותי חזקה אשר כשמה כן תהי', נחלה בלי מצרים ועלי' באופן דמוסיף והולך, 
כן שכל הוספה במספר המתישבים  גם  עניני קדושה שמעלין בקודש. שמזה מובן  כבכל 
בנחלה זו, ובפרט מאחינו בני ישראל אשר עמדו בנסיון בהיותם במצור ובשבי' וכו' – הרי 
זו הוספה בכמות ועוד יותר באיכות בכל עניני הנחלה, ועל ידי זה בכל עניני חב"ד אשר 

באה"ק ת"ו, ועל ידי זה בכל עניני ארצנו הקדושה.
ויהי רצון אשר גם זה יוסיף בברכת ה' לכל אחד ואחת מהם עם משפחותיהם – שליט"א 
– בהמצטרך להם מנפש ועד בשר, ותהי' העלי' ברוחניות ובגשמיות גם יחד. ועוד, וגם זה 
עיקר, אשר זה יוסיף פרצה בההגבלות שהיו עד עתה לאחינו בני ישראל אשר שם; וכל אלה 
אשר עליהם לצאת משם יהי' זה בלי העלמות והסתרים בטוב הנראה והנגלה, וכל אלה 
אשר עליהם להמשיך וימשיכו בפועל בביסוס היהדות והפצתה והפצת המעינות במיוחד 
במדינה ההיא ובסביבותי' – יהי' המשך עבודתם-בקודש זו מתוך הרחבה ובלי כל העלמות 
והסתרים ומתוך שמחה וטוב לבב, ויאירו המחשכים במקומות ההם על ידי שיעוררו את 
כל אחד ואחת מבנ"י אשר שם לדעת בחוזק ובהתמדה אשר נפש כל אחד ואחת מהם היא 
חלק אלוק ממעל ממש, נר הוי' נשמת אדם, ויוסיפו באור נר זה על ידי נר מצוה ותורה אור 

ומאור שבתורה היא תורת החסידות.
ואשרי חלקם של כל אלה הממשיכים בעבודה קדושה זו, וכידוע שיחת קודש מכ"ק 
מו"ח אדמו"ר אשר עוד מעט ויבוא קץ גלותנו בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 
ווָאס  געווען ערשט-ָא  פַארן קָאּפ ס'ַא טייערע צייט ס'איז  כַאּפן  זיך  צדקנו, און מ'וועט 
מ'הָאט געקענט אויפטָאן אין אידישקייט און תורה ומצוות וכו', ווָאס וואו קען מען הָאבן 

ַאזַא געלעגנהייט לאחרי הגאולה האמיתית והשלימה, ועל דרך זה בנוגע דידן.
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בברכה להסתדרות טובה בגו"ר גם יחד ובשורות טובות בכל האמור וחג הפסח כשר 
ושמח,

מ. שניאורסאהן
נ.ב. פשוט שהכתוב לעיל בסיום מכתבי יש לזה שייכות גם לאלה שכבר עלו לארצנו 
הק', אשר ילמדו מכל שכן וקל-וחומר ומה במקום ההוא התעסקו בהפצת היהדות והפצת 
המעינות בפרט וכו', על אחת כמה וכמה בארצנו הקדושה, ארץ אשר עיני הוי' אלקיך בה 
מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועליהם להיות דוגמא חי' בזה לאלה שכבר עלו לפניהם 

ולאחינו בני ישראל אשר באה"ק בכלל. ויהי רצון שגם בזה יבשרו טוב.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ה' ניסן תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
הודענו לאברכי הכולל בנחלת הר חב"ד כי הלימודים בכולל מתחילים אי"ה באסרו חג פסח 

)ולא בר"ח אייר כנהוג עד עתה( וזאת בהקשר לשיחה מט"ו שבט. 
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ו' ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מבצע הביקורים אצל עולים מרוסיה נמשך ולדברי המתעסקים בזה, בהצלחה. מנחלת הר חב"ד 
הסתדרה קבוצה של עולים מרוסיה המבקרת העולים החדשים, וכן בירושלים ומכפר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ו' ניסן תשל"א

לכבוד ידידנו הרה"ח איש המעש והפעלים וכו'
הרב בנימין אלי' שי' גורודצקי

שלום ורב ברכה!
הרי"מ שי' ליס חזר, ושמחנו לשמוע שבע"ה מיד לאחר הפסח יבוא לביקור באה"ק.

שמענו ממנו שיש אי שביעות רצון בקשר ל- 25 דירות. כמובן שאנו כל הזמן במבוכה בקשר 
לזה, ואנו חושבים איך לנטרל את הענין. כפי הנראה לנו הריהם לא היו זקוקים להסכמתינו בזה, 
ועל אף הטענה שיש הסכם עם שר הקליטה וכו', טיפל בדבר באופן ישיר שר השיכון זאב שרף 
והוא העלה הדבר כהצעה ואילו צמרת משרדו קבל את הדבר כהחלטה )כפי שכתבנו כל הפרטים 
מסביב לזה במשך הזמן(. בפגישה אתם ר"ש מיידנצ'יק התכעס וכו' אולם ללא כל הצלחה, ולבסוף 
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שלחו מכתבים לעמידר שיתנו לנו 6 דירות עבור מוסדות, ו- 25 דירות לקרית מלאכי בתאום עם 
חב"ד וכל השאר לחב"ד עבור אברכים.

וזאת  ואנו מנסים לדחות ביצוע עניין ה- 25 דירות,  זה אנו מתכננים צעדינו,  לפי מכתב 
מכיון שאנו צריכים לאשר ה- 25 ועלינו לקבל רשימה של אנשים מהמועצה המקומית ועדיין לא 
נתנו הרשימה עד עתה. כפי ששמענו מגבריאל בן הרוש )זה הסגן הדתי של עבודי( רוצה לערוך 
רשימה של מורים דתיים הגרים בקרית מלאכי ולהעבירם לנחלת הר חב"ד ודירותיהם שיתפנו 

יתנו למשפחות המפונים. בינתיים גם רשימה זו של מורים לא קבלנו בינתיים.
לפי רשימה  הנמוכות.  ובקומות  הנוחות  הדירות  בינתיים לתפוס  אנו משתדלים  אופן  בכל 
שערכנו אתמול מתברר שעתה יש דירה אחת רגילה )57 מ"מ( בקומה ב', 3 דירות גדולות )65 
מ"מ( בקומה ב', 3 דירות רגילות בקומה ג', 3 דירות גדולות בקומה ג' )ס"ה 10 דירות שאפשר 
להגדירם כנוחות(. נוסף על הנ"ל יש בקומות רביעית 19 רגילות ו- 5 גדולות, וכן יש דירות 

קטנות בנות כ- 40 מ"מ 32 דירות קטנות.
בכל אופן, אנו מצפים לביקור כב' שבאם אמנם ייערך מיד לאחר הפסח אולי נוכל בע"ה לסדר 

משהו, ואולי בחלונות גבוהים יותר.
בכבוד רב ובידידות ובברכת חג כשר ושמח
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' ניסן תשל"א
לכבוד ידידנו הרה"ח איש המעש והפעלים וכו'

הרב בנימין אלי' שי' גאראדצקי
שלום ורב ברכה!

הרה"ח ר' נפתלי קרביצקי שהגיע מרוסיה הכין רשימה של אנשים שהגיעו מרוסיה שלדבריו 
יש אפשרות להתדבר אתם שיעברו לנחלת הר חב"ד. ביניהם יש יהודי בשם . . אשר הוא חוזר 
רוצה  כי  עתה  עד  להתגייר  רצתה  לא  האשה  ילדיו.  גם  וכנראה  נכריה  אשתו  אולם  בתשובה 
להתגייר כהלכה, ועתה באה"ק רוצה להתגייר. בהתייעצות עם רי"מ ליס החלטנו לכתוב לכב' 
עד"ז ולבקש להודיענו אם יש מקום להשתדל בזה ולהכניסם לנחלת הר חב"ד או לא. נא מענה 

בהקדם.
בקשר ל- 25 דירות, אתמול הייתי צריך להיפגש עם גבריאל בן הרוש ומנהל עמידר המקומי 
בקשר לזה, אולם בהתייעצות בינינו סיכמנו כי אני לא אשתתף בפגישה ושר"י בלוי יפגש אתם 

וישמע הלך הרוחות בעניין, וכפי שמוסר העניין הוא כך:
גבריאל בן הרוש הרכיב רשימה של 12 מורים אשר רוצה שיקבלו דיור בין 25 הדירות )חלק 
מהמורים שר"י בלוי מכיר, לדבריו אילו פנו אלינו ישירות היינו מקבלים כשם שקבלנו אחרים 
שלא מאנ"ש( ואילו מנהל עמידר המקומי טוען כי 25 הדירות עם עבור הטבת תנאי דיור ולפי זה 
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מיועדים הדירות למפונים מהצריפים שיש שם למעלה מ- 10 נפשות במשפחה )ר"י בלוי הגיב 
על זה כי מספיק צרות יש לנו מהמפונים שכבר מתגוררים בנחלת הר חב"ד ולא נתייחס לזה 

בסנטימנטים וכד'(.
איזה  משנה  ולא  מלאכי  בקרית  דיור  בעיות  לפתור  באות  הדירות  כי  טען  הרוש  בן  ואילו 
סוג בעיות. לבסוף סיכמו ביניהם בן הרוש ומנהל עמידר המקומי, כי בן הרוש יתדבר עם עבודי 
וירכיב הרשימה שלו ויעביר אליו והוא יעביר זאת לעמידר המרכזי שיאשרו שהדירות יכולות 

להינתן לאו דוקא למפונים, ובמדה והם יאשרו זאת תועבר הרשימה לחב"ד לאישור.
מנהל עמידר המקומי טען לעומת ר"י בלוי הרי יעצתי לכם שתתפסו את הדירות במהירות, 

ומדוע משאירים דירות ריקות שמביאים בעיות.
בהקשר להנ"ל אנו חושבים כבר ביום א' לשלוח אנשים ולשכור את הדירות )אנו נשלם השכר 

דירה( וכאשר במשך הזמן יבואו אנשים או עולים או אברכים נעביר הדירות לרשותם.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט' ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הבוקר הגיעו מרוסיה משפ' קיסלביץ אברך צעיר ואישה ותינוק. הוא פיסיקאי ובעל תשובה. 
בעת בואו לא היה מאתנו אף אחד בשדה התעופה אולם היה גרוזיני אחד מלוד אשר ראה אותו 
ושאלו )ראה הטלית קטן שלו( אם הוא מרוסיה ואם הוא מכיר את אנ"ש שהגיעו לאחרונה, ואמר 
לו כי הם נמצאים בנחלת הר חב"ד. זה מיד תבע שיעבירוהו לנחלת הר חב"ד והעבירו אותו לשם 

ובע"ה יישאר בנחלת הר חב"ד.
כמו"כ הגיעו מרוסיה אביו של ר' מרדכי אולידורט וחתנו ר' זאב סירוטה. בקשר לסירוטה, 
גולדשמיט.  ר' משה  גיסו של  גם  הוא  וכן  ישתדל לשלחו לנחלת הר חב"ד  כי  אולידורט אמר 

בינתיים נמצאים בירושלים אצל אולידורט.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י' ניסן תשל"א
לכבוד ידידנו הרה"ח איש המעש והפעלים וכו'

הרב בנימין אלי' שי' גאראדצקי
שלום ורב ברכה!

בירושלים.  העתיקה  בעיר  הרמב"ן  ביהכנ"ס  בשיפוץ  השתתף  רוטשילד  קרן  כי  לנו  נודע 
לפיכך אולי יש מקום שכת"ר ידבר עם מר ראוו בשוויץ בקשר להשתתפותם בשיפוץ ביהכנ"ס 
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הצ"צ בירושלים העתיקה. בקשר לנחלת הר חב"ד לא היתה בינתיים כל התקדמות במצב מצד קרן 
רוטשילד ואנו גם מקוים שהבקשה עבור ביהכנ"ס הצ"צ לא יהי' סתירה לבקשה עבור נחה"ח.

בעניין ביקור כב' באה"ק, עתה, כאשר בימים האחרונים הגיעו ב"ה כמה משפחות מרוסיה 
ועברו לנחלת הר חב"ד, ובע"ה עד לבוא כב' יצטרפו עוד כמה משפחות, לפיכך כמדומני יש מקום 
שכת"ר יפגש עם שר השיכון מר שרף, ולהבהיר לו כי ישהה הוראתו ע"ד 25 הדירות עבור קרית 

מלאכי לעוד תקופה מכיון שיש סיכוי לבוא משפחות מרוסיה.
יש לציין כי מר שרף בעצמו בשעה שהציע הצעתו למתן 25 הדירות, אמר שיש להמתין עד 
אפריל )זה הי' בפברואר( או יוני אולי יבואו משפחות מרוסיה. כמו"כ יוכל לטפל עם שר השיכון 
בקשר לשטח עבור הבסל"מ שדורשים רק עבור הטיפול שהשקיעו במגרש - 315.000 ל"י ומי 
יודע כמה ידרשו עבור השטח בעצמו. ע"כ כמדומני שיש מקום להשתדל בנדון זה, נוסף על הנ"ל 

בודאי יש כמה וכמה ענינים שיוכל בע"ה לפותרם.
בכבוד רב ובברכת חג כשר ושמח
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. יום הבהיר י"א ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

עבורם,  הדירה  בחרו  לא  עדיין  חב"ד.  הר  בנחלת  להתישב  הסכמתה  הביעה  סירוטה  משפ' 
יתייעצו יום יומיים ואח"כ יענו מענה.

משפ' קיסלביץ כבר חתמו על דירה בנחלת הר חב"ד, אתמול בערב עם חלוקת המצות בנחלת 
הר חב"ד העיר ר"ש גורודצקי שיש לערוך פדיון הבן לבנו של קיסלביץ אשר נולד לפני 31 יום 
ונערכה פדיון הבן. קיסלביץ וכן הבחור עפשטיין תובעים בתוקף שילמדו אתם הלכה ודא"ח וכו' 

וברצונם ללמוד.
יש לציין כי הר"א שי' זלצמן עשה ועושה מאמצים רבים ומשקיע כוחות רבים למען המתיישבים 
החדשים הן בסידורי דירות והן בסידורי עבודה והן בהרגשתם הטובה בגשמיות וברוחניות. בקשר 

לעניני הלימוד סיכם עם ר"ד שקולניק שילמד אתם ויקבל תמורת זה 100 ל"י לחודש.
הועד  לידי  והעברתים  רייניץ  שלמה  ר'  מידי  המצות  קבלתי  בידי  שהיו  להוראות  בהתאם 
להעביר  צריכים  וכן  חב"ד,  הר  ובנחלת  חב"ד  בכפר  אתמול  חילקו  והם  חב"ד,  בכפר  הרוחני 
ר"ש  עם  יחד  יבקר  מחר  כנראה  וכן  אי"ה,  מחר  המצות  אליו  יעבירו  לדבריהם  שי'.  להרעז"ס 

מיידנצ'יק אצל ידידנו.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ד ניסן תשל"א

לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה
הרב ח.מ.א. חדקוב

שלום ורב ברכה!
בהמשך לשיחה הטלפונית:

שאלתם מי חילק השמורה בנחלת הר חב"ד, מסרתי כי ר' יצחק מענדל ליס, ור' אייזיק קרסיק, 
ור' שמחה גורודצקי.

בידידות וחג כשר ושמח
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ט ניסן ד' דחוהמ"פ תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הכנס  התקיים  האויר  מזג  בגלל  שי'.  אנ"ש  כנס  חב"ד  הר  בנחלת  התקיים  אחה"צ  אתמול 
בביהכ"נ והשתתפו כ- 250 מאנ"ש שי'.

אדמו"ר  מכ"ק  שקבל  המכתב  הקריא  קונסון  ישראל  ר'  הכנס.  את  הנחה  וילמובסקי  הר"ז 
שליט"א. הרי"מ ליס חזר שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א. הרב גרשטנקורן דיבר כמה דברי ברכה. ר' 
יהודה ירוסלבסקי אמר על ענין העומר )כנס תורה(. ר' יהודה בוטראשוילי דיבר בגרוזינית ואח"כ 
באידיש דיבר על ענין נחלת הר חב"ד וההכרחיות של העולים החדשים להתיישב אך ורק בנחלת 

הר חב"ד. ר"ש מיידנצ'יק גם דיבר מענין זה, וכן דיבר ר"א זלצמן גם בקשר לזה.
במקום נכחו כל העולים החדשים גם אלו אשר בינתים התיישבו במקומות אחרים והענינים 
והננו מקוים כי הכנס הצליח בענין הדגש של נחלת הר חב"ד. ר"י ליבוב  שדוברו עשו רושם 
גם נאם והציע בדבריו שהעולים החדשים ואלו שבאו לפניהם יקימו ועד לפעילות בין העולים 

האחרים שהגיעו ומגיעים מרוסיה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ג ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בשביעי של פסח התקיימו בבתי כנסת אנ"ש סעודות משיח. בלוד ובנחלת הר חב"ד קיימו גם 
תהלוכות בלוד ובקרית מלאכי.

לביטול  בקשר  מיוחדת  השתדלות  יצטרכו  שעתה  כנראה  חב"ד  הר  בנחלת  לדירות  בקשר 
בא  לדאוג שעם  החל  המקומי  עמידר  ומשרד  מאחר  מלאכי,  לקרית  דירות   25 למתן  ההחלטה 
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עולים לא ישארו דירות עבור 25 שלהם, מכיוון שכך כבר רמזו שאין לשלוח עולים מאחר ולהם 
יש הוראה להשאיר 25 דירות עבור קרית מלאכי. אנו מקוים בימים אלו ליזום שיחות בקשר לזה 

ולבטל הוראה הנ"ל, ובפרט אם בע"ה אמנם העולים הגרוזינים יקחו דירות שם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ג ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בכפר  ובישיבה  חב"ד  הר  בנחלת  בביהכ"נ  בירושלים,  צ"צ  בביהכ"נ  התקיימו  תורה  כנוסי 
חב"ד. בכל מקום השתתפו כמה מנינים אנ"ש. כן התקיימו התוועדויות נשים בכפר חב"ד, בנחלת 

הר חב"ד, בירושלים ובלוד.
יזמנו ביקור שלהם  ולהיום  בקשר לעולים הגרוזינים, משתדלים שיעברו לנחלת הר חב"ד 
לראות הדירות בנחלת הר חב"ד )בקשר לדירות בנחלת הר חב"ד יש לנו להציע כמעט רק דירות 

בקומות ד'(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ד ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מחר אי"ה יש לנו פגישה עם מר עמוס לביא הממונה מטעם משרד הקליטה בקשר לדירות. 
ברצוננו לבקשו שמשרד הקליטה יטפל בביטול הוראת משרד השיכון בדבר 25 הדירות לקרית 
מלאכי בנחלת הר חב"ד. לשם כך הכינונו תסקיר בעניין נחלת הר חב"ד. המצב העובדתי בקשר 

לדירות בנחלת הר חב"ד הוא:
יש עדיין 21 דירות קטנות בנות 48 מטר של 2 חדרים, ועוד 28 דירות גדולות יותר בנות 3 
חדרים בשטח של כ- 60 מטר כל דירה, כמעט וכל הדירות הללו הם בקומות ד'. עתה הביעו 7 
משפחות מהגרוזינים החדשים לעבור לנחלת הר חב"ד - רי"מ ליס נסע היום לירושלים לסדר 
רישום התעודות לנחלת הר חב"ד - ואי"ה אם יקחו הדירות ישארו 21 דירות קטנות ו- 21 דירות 

גדולות יותר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול חזר רי"מ ליס מירושלים וסיפר כי הי' במשרד הקליטה המחוזית בקשר לגרוזינים 
המיועדים לנחלת הר חב"ד, ומנהל המחוז מר אלי אמיר אמר לו כי הנהלת משרד הקליטה קיבלה 
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החלטה לפזר את הגרוזינים בכל הארץ ולא להרשות יותר ריכוזם. היום ביקרנו במשרד הקליטה 
אצל מר עמוס לביא הממונה על עניני הדיור והוא אמר שאפשרי הדבר ושיתנו לו את התעודות 

עולה ויסדר הדבר.
מחברת עמידר בקרית מלאכי הודיעו הבוקר שהם קבעו לעצמם את ה- 25 דירות המיועדות 
לקרית מלאכי ובדירות אלו אינם נותנים לאכלס על ידינו, ובשלב מאוחר יעבירו לנו רשימה של 
25 אנשים שנאשרם לדירות הללו שכבר נקבעו על ידם. לדבריהם יהי' ההרכב של 25 המשפחות: 

7 מפונים 6 מורים ו- 12 זוגות צעירים.
היום נפתח בבית הבראה ניר עציון כנס אברכי הכוללים שימשך יומיים - לוטה בזה תכנית 
לימי הכנס. משתתפים בכנס כ- 100 אברכים מכ- 16 כוללים )ס"ה יש כ- 30 כוללים מסוג זה(. 
לפה"צ התקיימו אסיפה של ראשי הכוללים ובנפרד אסיפה של אברכי הכוללים בקשר לפעילות 
ביהדות. מהכולל בנחלת הר חב"ד משתתפים כמנין אברכים. באסיפת ראשי הכוללים ייצגו את 

הכולל ר"י ירוסלבסקי ור"י בלוי, באסיפות דנו על דרכי פעולה וארגון הפעולות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מר משה יפה הודיע לר"ז וילמובסקי כי כבר התקיימה אסיפה רשמית עם וולפסון והוחלט 
רשמית על בניית בית הכנסת בנחלת הר חב"ד ונקבל מכתב על כך.

לאחר שרי"מ ליס הודיע כי משרד הקליטה אינו רוצה שהגרוזינים יילכו לנחלת הר חב"ד, 
שוחחנו עם הרבא"ג שי' טלפונית והוא אמר כי מקוה לבוא לאה"ק ביום א'.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ל' ניסן תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום ו' אחה"צ ביקרנו יחד עם ר"ז וילמובסקי אצל מר אייזיק וולפסון, וסוכם כי נותן עבור 
בניית בית הכנסת בנחלת הר חב"ד 145,000 ל"י ונתן על זה כתב. כמו כן סיפר כי בא לידי הסכם 
עם מר ספיר שבונה באה"ק 100 גני ילדים במחיר כולל של 10 מליון ל"י )אשר 5 נותן וולפסון 
ו- 5 הממשלה(. הגנים מיועדים עבור ילדים שלמטה מגיל גן חובה, ולכן מבטיח גן אחד לחב"ד 

וזה יהיה בערך בחודש תשרי, והוסיף שיתכן ויתן 2 גנים אולם עתה מסכם על גן אחד.
לתת  צריך  נוסף  שליש  כי  ואומר  מההוצאות  שליש  הוא  שלו  הסכום  כנסת  לבית  בקשר 
)אנו הראנו לו חשבון של כ- 450 אלף ל"י לבניית בית  מר ורהפטיג ושליש נוסף תתן חב"ד 

הכנסת(.
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ר"ז וילמובסקי ביקר קודם אצל מר וולפסון בקשר להתקבלות 2 מהעולים החדשים שמנחה"ח 
לעבודה במכון ויצמן )השניים הם קרביצקי וקיסלביץ(. וולפסון הפנה אותו בשמו לפרופ' סייבין 
והמענה של מכון ויצמן היה כי את קיסלביץ הם מקבלים לעבודה, ואילו בקשר לקרביצקי הם 
יסיים  ואם  דוקטורט,  ויוציא  בתור תלמיד  נוספת  ויצמן שנה  במכון  לימודיו  מציעים שימשיך 
בהצטיינות יתקבל לעבודה במכון ויצמן, במשך לימודיו יוכל להתפרנס אולם בצמצום. ובמדה 

ואינו רוצה ללמוד יוכל אולי להתקבל לעבודה בפקולטה לחקלאות או כמורה בתיכון. 
כתוצאה מהשתתפות האברכים בכנס אברכי הכוללים קיימו האברכים מהכולל בנחלת הר 
ובעיקר  שיבצעו,  פעולות  של  שורה  על  והחליטו  בערב  אתמול  ביניהם  פנימית  אסיפה  חב"ד 
שכל אברך יקח בית כנסת לאימוץ, דהיינו שיבקר קבוע בבית כנסת אחד בקרית מלאכי ויכיר 
את המתפללים ומשפחותיהם וישתדל ביניהם בעניני יהדות, וכן על פעילות בהקמת חוגים בין 

תלמידי התיכון במקום.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' אייר תשל"א
ועד הת"ת בנחלת הר חב"ד ביקש מאתנו לברר חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לשליחות ר' 

שמואל שי' גיטלין לארה"ב ולכמה ממדינות אירופה עבור הת"ת בנחלת הר חב"ד. 
לאחרונה עם בוא העולים החדשים לקחו מלמד נוסף בת"ת ועתה יש 4 מלמדים, ונוסף על כך 

רוצים שיחד עם בית הכנסת ע"ש וולפסון יבנו כתות עבור הת"ת ולזה יתכן לערוך מגבית. 
הננו בבקשת חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א אם ר"ש גיטלין כדאי שיסע עבור הת"ת לחו"ל. הנ"ל 

מעוניין בזה וסיכמו אתו לברר חו"ד כ"ק אד"ש בזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ד' אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הרב קוינט ביקר אצלנו וכן בכפר חב"ד ובנחלת הר חב"ד יחד עם זוגתו שתחי'.
ר"ש מיידנצ'יק ביקר אתמול אצל ידידינו וסיפר לו את כל העניין בקשר ל- 25 דירות בנחלת 
הר חב"ד. ידידנו אמר לו כי ישלח מכתב וכן הוא בעצמו ישוחח עם מר שרף. לאחר מכן פגש 
ר"ש מיידנצ'יק את מר שרף במסדרוני משרד השיכון ושוחח אתו עד"ז וזה ענה לו כי לעולים יש 
זכות ראשונים ושנתדבר על כך עם אנשי משרדו, וכן שוחח ר"ש מיידנצ'יק עם מר שחם ממשרד 
השיכון שהבטיח לו לדבר עם מר שרון מנכ"ל המשרד עד"ז. לאחר מכן שלחנו מברק למר שרף 

בקשר לזה וכן מכתב נוסף.
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ר"ז וילמובסקי נפגש היום עם מר וולפסון ומר וולפסון סיפר לו כי שוחח עם מר ורהפטיג 
וכן מסר  וולפסון,  הר חב"ד כפי הסכום שנותן  בנחלת  הבית כנסת  גם עבור  חייב לתת  שהוא 
לר"ז וילמובסקי פתק אל ורהפטיג שיתן הכסף, וכן אמר שבמידה וורהפטיג יעשה קשיים ביקש 
שיודיעו לו על כך, וכן חזר שוב על הבטחתו ע"ד גן הילדים ואמר כי סיכם שוב עם ספיר על כך 

ויבנו עבורנו גן ילדים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ד' אייר תשל"א
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה 

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!

בהקשר לשיחה הטלפונית מאתמול:
...בקשר לעניני נחלת הר חב"ד, ראב"ג יגיע, הוא יצא באיחור.

בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ח' אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בא אלינו ר' אהרן חזן וסיפר כי עד עתה כבר הצליח לשכנע כמה משפחות לעבור לנחלת הר 
חב"ד, והוא אשר גם הציע למשפחה אשר האשה והילדים אינם יהודים ורוצים במאוד להתגייר 
והבעל מקיים תומ"צ עד כמה שידיעותיו מגיעות ומתנהל כשורה וכו'. האשה התחילה בתהליכי 

גיור ורוצה שיקבלוהו לנחלת הר חב"ד.
כן מספר כי אגודת ישראל החליטה להקים אולפן ללימודי עברית בבני ברק, מכיוון שיש שם 
מהעולים אשר מעונינים בבני ברק אולם מכיוון שאין אולפן לכן נוסעים לנחלת הר חב"ד וכד'. 
ע"כ מציע שאפשר לנטרל הקמת האולפן ע"י קבלת כל העולים להוסטעל בנחלת הר חב"ד ואפי' 

כאלה שלא רוצים לדור אח"כ בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

ב"ה. ט' אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ברישום לביה"ס בנחלת הר חב"ד נרשמו עד עתה 21 תלמידים לכיתה א'. התעוררה כאן בעיה 
מכיוון שחלק מההורים - מבין אנ"ש - מעונינים שביה"ס יהיה רק עבור בנות, וממילא לא נוכל 

לקחת ילדים נערים מהסביבה - רק בנות.
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אולם לענ"ד אין נראה הדבר שנסגור את ביה"ס עבור ילדים נערים מקרית מלאכי ובפרט אם 
בע"ה אפשר להצליח בחינוכם, אולם נצטרך להקפיד על הפרדה בכתות בין בנים ובנות, והבעיה 
היא שהשנה נתקשה מכיוון שמתוך הנרשמים יש ס"ה 3 נערים מהסביבה ועבורם לא נוכל לפתוח 

כתה מיוחדת.
בכולל בנחלת הר חב"ד החליטו האברכים כי המועמד לראש הכולל ר' . . אינו מתאים, מכיוון 
שכך, יודיעו לו היום על כך, ועתה הם מציעים כי יקבלו את ר' עזרא שוחט לכולל לא כראש 
כולל אלא כחבר בכיר אשר יזרז בלימוד וכד' כעין נושא ונותן בלימוד, ויפקח על התקדמות 

וסדר האברכים.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י' אייר תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
להרבא"ג שי' נקבעה פגישה עם מר פלד שר הקליטה ליום ג', ובמידה וישיבת הממשלה ביום 

א' תסתיים בשעה מוקדמת, תוקדם הפגישה ליום א'. היום מבקר בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"א אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אצל האדריכל מר א. אייל כבר הוזמנו התכניות לבית הכנסת ע"ש וולפסון. התמורה שהוא 
רוצה הם 6%.

בנחלת הר חב"ד נכנסה היום משפחה מחרקוב אשר באה ביזמת ר' אהרן חזן.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ב אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול הגיעה לנחלת הר חב"ד משפחת קנייבסקי, ולפנות בוקר הגיעו 3 משפחות נוספות, 
ור' דוד גורביץ. הם אוכלסו בינתיים  ר' משה פרידמן )משה דער געלער(, ר' אלי' קרישבסקי 

בהוסטעל במקום.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט"ו אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר ל"מיהו יהודי" התגבש ועד מקומי בנחלת הר חב"ד, ומחר אי"ה יקימו ועד ברחובות 
)אנ"ש רחובות סדרו עצרת עם לעוד כשבועיים בערך ברחובות בקולנוע ששם ינאמו בענין מיהו 
יהודי, מר מנחם בגין והרב לאו ור"נ ברקמן ימסור בקשר ליהודים ברוסיה שמתנגדים לחוק זה, 
המנחה והפותח יהיה מר ישראל איידלמן(. אנו מקווים היום להיפגש ולסכם על הדפסת חומר 

תעמולה וכד'.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום התקיימה פגישת הרבא"ג עם מר פלד שר הקליטה. הם תבעו בעניין האברכים שמתגוררים 
בדירות שלדעתם זה מיועד לקליטת עולים. הרבא"ג טען כי הם תובעים דירות מאוכלסות בזמן 

שאנו תובעים הדירות של ההוסטעל שהם פנויות. 
סוכם כי הם יערכו מחר סקר על מצב הדירות במקום, וישתדלו להשיג דירות עבור העולים 

וזאת בג' דרכים:
ע"י  או  דירות(   7 שהם   .  . הדירות  )דהיינו,  האברכים  עבור  דירות  כמה  נבטל  שאנו  או 
ביטול החלטת משרד השיכון לתת לאנשי קרית מלאכי 25 דירות, או קבלת דירות מחלק של 

ההוסטעל.
שוחחנו - בלי הרבא"ג - עם מר גלוזמן בקשר לבניית הבסל"מ והשיכונים החדשים, לדבריו 
)מר פלד דחה בקשת הרבא"ג  בניית השיכונים החדשים  זה להשיג כסף עבור  משתדל בעניין 
עלינו  לבסל"מ  השטח  לקבלת  ובקשר  תקציב(,  מחוסר  החדשים  השיכונים  לבניית  להלוואות 

להיפגש עם פקידים נוספים להסדיר הדבר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"א אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בשבוע שעבר שוחחנו עם האברך ר' עזרא שוחט והצענו לו להיות בכולל האברכים בנחלת 
הר חב"ד ג' פעמים בשבוע, ויהיה יחד עם האברכים כבקשת האברכים. לדבריו רוצה לברר קודם 
חו"ד כ"ק אדמו"ר שליט"א בזה, ושוחחנו אתו שבינתיים יקבל לניסיון ועם קבלת המענה יידע 

איך לסדר להבא.
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התלמידים השלוחים שהו בשבת בנחלת הר חב"ד והתוועדו במשך השבת ואמרו דא"ח ושיחות 
ועניין בנגלה בעברית ובאידיש, וכן השתתפו בחזרת דא"ח בבתי כנסיות בקרית מלאכי.

הרבא"ג שהה אצלנו היום. עדיין לא נקבעו פגישות עם מר אלון ומר פלד ולמחר צריכים 
לתת מענה ממשרדיהם בקשר לזה. 

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ד אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

מוחתם  וכן  יהודי,  למיהו  בקשר  בדרום  שונים  למקומות  נסעו  חב"ד  הר  מנחלת  האברכים 
המכתב ברוסית לראש הממשלה.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ח אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

שוחחנו אתמול בערב עם מר גלוזמן מנהל מחוז ירושלים במשרד השיכון והוא סיפר כי מקווה 
שתהיה לו אפשרות להפריש כספים עבורנו לבנייה נוספת בנחלת הר חב"ד. ומתברר כי כנראה 
יש לו תקציב לבניית 30 דירות לעולים בנחלת הר חב"ד לשנה זו, למרות ששר הקליטה ענה 

לרבא"ג שי' כי אין כל תקציב לעולים לשנה זו, בכל אופן נראה בע"ה בימים הקרובים עד"ז.
שוחחנו היום עם מר עמית )ממלא מקומו של מר עמוס לביא במשרד הקליטה( בקשר לדירות 
בנחלת הר חב"ד, ומצדו יש נכונות לטפל בדבר שנמציא לו האישורים שלפיו קבלנו דירות עבור 

האברכים צעירים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט אייר תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

קבלנו מכתב ממשרד הדתות שלפיו אושר לנו עבור בית הכנסת וולפסון בנחלת הר חב"ד 
150,000 ל"י )כנראה נוסף על כספי וולפסון(.

]אפרים וולף[
•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. א' סיון תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר לדירות בנחלת הר חב"ד, הבוקר הגיעו עוד 2 משפחות מרוסיה משפ' שיף וכהן. לא 
היה בידינו לתת להם דירות אלא רק בקומה ד' או בקומה ג', אולם פנינו למר עמוס לביא בקשר 
לזה שיתן פתרון דיור. הוא אמר כי בינתיים נכניסם לדירות של הבסל"מ ומחר בבוקר שניפגש 

אתו לנסות לפתור את העניינים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביום ג' בערב התקיימה ישיבת המועצה של קרית מלאכי והשתתף בה רש"ד רייצ'יק, אשר 
דיבר מעניין השלום שתורת שלום ניתנה כאשר היו כולם בלב אחד, והזכיר כי עתה הדירות מלאות 

ויש מחסור בדירות בנחלת הר חב"ד. הבטיח להעביר מכתבם לראש עיריית לאס אנג'לס.
ביקרנו אצל מר משה חרר מהמועצה הדתית, יש לו טענות בענייני המקוה שאנו לא מתדברים 
אתו. בקשר לכספי הכולל אמר כי אין לו כספים לשחרר. בקשר להנהלת הכולל מבקש שנחזור 

להצעתו הראשונה דהיינו 4 נציגים שלנו 2 רבנים של העיר והוא. אמרנו לו שנחשוב בזה.
וכן ביקש שהכולל של הזקנים חלקו או כולו יועתק לבית כנסת במרכז העיר שיהיה בעוד 
ביכ"נ קול תורה, ולדבריו הקציב לזה 4,000 ל"י אשר חלק יהיה עבור הסעת הזקנים לביהכ"נ 
במרכז, וחלק יהיה בו זקנים נוספים מקרית מלאכי שיצטרפו ללימודים. אמרנו לו שבעניין זה 

נברר )נשאל את הרבא"ג שי' בקשר ל- 2 נקודות אלו(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ד' סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הרש"ד רייצ'יק ביקר אתמול בלוד להתרים למען "מיהו יהודי" והצליח לפי ערך. היום נסע 
לנחלת הר חב"ד. בימי השבת והשבועות יהיה בכפר חב"ד ואח"כ בירושלים ואח"כ בבני ברק, 

ואי"ה ביום ה' יחזור לחו"ל. 
לנחלת הר חב"ד הגיעו עוד 3 משפחות מרוסיה והם ר' יעקב דער געלער, ועוד משפחה גיסו 

של ר"מ גולדשמיד, ועוד משפחה אחות ר' מאיר סטמבלר ז"ל.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ז' סיון תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בנחלת הר חב"ד ביקרו בבתי הכנסת בקרית מלאכי ע"ד מיהו יהודי, והתקיימה תהלוכה לעיר 

ונאמו על חיזוק הדת ומיהו יהודי, וכן הדבר בעיר לוד ביקרו בבתי הכנסת והתקיימה תהלוכה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט' סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

שוחחנו עם מר חיים קליין מהיכל שלמה ומתברר כי התקציב לבניית ביהכ"נ בנחלת הר חב"ד 
זה לדאוג  ולטפל בענין  יוכל להתממש רק בעוד שנתיים, כנראה שנצטרך לשוב  וולפסון  של 

שיבנו מיד.
מתוך ה- 10 דירות שהועידו משרד הקליטה בהוסטל בנחלת הר חב"ד עבור העולים שלנו, 

כבר נוצלו 8 דירות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ו סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

עם התווספות משפחות נוספות בנחלת הר חב"ד ותלמידים נוספים בת"ת במקום, מתעורר 
עתה בעיה של תוספת מלמדים ומקום לימוד. בנוסף ל-4 מלמדים קיבלו הנהלת הת"ת את ר' 
בערל שי' ריקמאן כמלמד עבור התלמידים החדשים מרוסיה שצריכים לקדמם בלימודים, ועתה 
מתעוררת הנחיצות לקבל מלמד נוסף שילמד עם הילדים הגרוזינים החדשים שידיעתם מועטת 

ואילו הם בגיל 10-12, וכן בקשר למקום.
משפחות   45 וכ-  עולים  משפחות  וחמש  כמאה  חב"ד  הר  בנחלת  יש  העכשווי  המצב  לפי 

אברכים.
ממר עבודי קיבלנו המלצה למשרד השיכון שנוכל לרכוש השטח עבור הקמת שני בנינים 

חדשים בנחלת הר חב"ד וכן הביכנ"ס והת"ת.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ח סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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יעצנו  גרשטנקורן.  הרב  של  אורחו  הוא  מלאכי,  בקרית  הסקולענער  לשבות  עומד  השבת 
שכמה מאנ"ש יבקרוהו ולכבדו וכן להזמינו לנחלת הר חב"ד לביקור.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ' סיון תשל"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א
הסקולענער ביקר בקרית מלאכי בשבת זו. כמה מאנ"ש ביקרו אצלו בליל שבת וכן במלוה 
מלכה במוצ"ש, הזמינוהו לביקור בנחלת הר חב"ד, והבוקר הי' במקוה בנחלת הר חב"ד ואח"כ 
אד"ש,  כ"ק  אצל  ביחידות  שהי'  וסיפר  קצת  התוועד  מכן  ולאחר  הכולל  של  במנין  התפלל 
ואח"כ ביקר בת"ת )נתן תרומה של 100 ל"י ובחן בת"ת(, ואח"כ התארח לכיבוד קל בבית ר"י 

ירוסלבסקי.
בכולל בנחלת הר חב"ד סודר סדר כי לומדים בימי שישי ג"כ נגלה ודא"ח.

]אפרים וולף[
•  •  •

ב"ה. כ"ב סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום ביקרנו בירושלים במשרד השיכון ושוחחנו עם מר גלוזמן מנהל מחוז ירושלים בקשר 
לתקציב לבניית הדירות בנחלת הר חב"ד, ואמר כי מתעסק בזה וכשיהי' בידו איזה עניין קונקרטי 
יודיע לנו. בינתיים העבודה על התוכניות של הבניינים מתקדמת, לכן בקשר להקצאת שטח, אנו 
מקווים שבע"ה שההקצאה תסתדר ואם יחד עם זה יסתדר התקציב אזי נוכל לגשת בהקדם לבניה, 
וכן הדבר בקשר לבניית בית הכנסת - אם כי באשר לביהכ"נ אנו מקווים שלא תהיה בעיה של 

כסף בתחילה.
באשר לשטח עבור הבסל"מ, פקידי משרד השיכון טוענים כי עלינו לרכוש בהקדם האפשרי 
את הקרקע כי יש מחסור בקרקעות בקרית מלאכי ויש לעשות חזקה על הקרקע ע"י רכישתו 
בהקדם. הם מוכנים לתת לנו אפשרות לשלם את ה- 210 אלף ל"י עבור הפיתוח ב- 24 תשלומים. 

בקשנו ממר שחם שישתדל לעשות שיהיו תשלומים יותר נוחים בכדי שנוכל לרכוש הקרקע.
כן שוחחנו עם מר י. קיל ממשרד החינוך וכתבנו לו בהיות ששמענו מהמועצה המקומית ש- 2 
הגנים הנבנים בנחלת הר חב"ד יהיו של הממ"ד ושל חב"ד, ולכן דרשנו כי אנו נקבע במינוי גננות 

משום שרוב הילדים במקום הם מחב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •



ה ר ו ש ת

���

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ה סיון תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

האדריכל מר אייל שלח לנו הצעה לתכנית של דירה בנחלת הר חב"ד, זוהי דירה בגודל 112 
מטר ברוטו עם 4 חדרים ופינת אוכל גדולה. לפי דברי הקבלנים יצא מחיר הבנייה לכ- 40-45 

אלף ל"י לכל דירה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ב"ה. ד' תמוז תשל"א

לר' אפרים שי' 
שלום רב!

אתמול בערב הי' בבית הכנסת בנחה"ח מסיבה וחלוקת פרסים לתלמידי הת"ת בהשתתפות 
בחינות  היו לאחר  )הפרסים  ירוסלבסקי  ור"י  נשאו דבריהם הרב גרשטנקורן  והוריהם.  הילדים 
שערך גרשטנקורן בשבוע העבר(. אגב, גרשטנקורן הכניס לעבודה כשוחט במעוף את שמואל 
ממנו.  מרוצים  וכן  מרוצה  מאוד  והוא  התעופה(  בשדה  אותם  שהקבלת  )המשפחה  צ'לקהשוילי 

כמו"כ החליט הרב גרשטנקורן לבצע מגבית עבור הת"ת בקרית מלאכי במקומות שהוא מכיר.
לנחה"ח,  ללכת  רצה  ולא   .  . ר'  של  בנו  העבר  שבוע  בסוף  עתה שהגיע  מטלפן  ליס  רי"מ 
והשתדל שישלחוהו לשדרות ועתה צועק שהמקום רחוק. כמו"כ אומר רי"מ ליס כי מחר בבוקר 

צריכים להגיע עוד משפחות ואין מקום בנחה"ח, ורוצה לקחת עולים ולעשות הפגנה.
שהגיעה  משפחה  עם  סכסוך  הי'  ההוסטעל,  עם  "שמח"  קצת  חב"ד  הר  בנחלת  הי'  אתמול 
הגיע  זה  ומלבד  נחלת הר חב"ד,  ונכנס מכונית לתוך  )בשבת( בהוסטעל  לביקור אצל העולים 
את  להדגיש  שכדאי  חושב  אני  אחה"צ.  והחזירם  לים  מההוסטעל  העולים  את  שלקח  אוטובוס 

הסכסוך בזה למהרם להגיע למסקנה שאין המקום טוב להוסטעל.
ממר וסרטייל הגיע מכתב שהגננות החדשות בנחלת הר חב"ד ימונו רק ממועמדות שיופנו 

ע"י ב"כ חב"ד אלכסנדר בן-נון.
בידידות
יוסף בלוי

•  •  •
מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ימי הגאולה, שנת כי תשא את ראש בני ישראל, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.
תושבי נחלת הר חב"ד אשר בארצנו הק'

תבנה ותכונן ב"ב ע"י מ"צ
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ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

בהוספה לדברים הנאמרים בהתועדות דימי גאולה אלו, בהתאסף כמה וכמה מאחינו 
בני ישראל שליט"א, אשר תוקף מיוחד לדברים הנאמרים במותב בי' עשרה, דאכל בי עשרה 

שכינתא שריא, על אכו"כ בפני כמה וכמה עשיריות מבנ"י,
עשי'  ובמיוחד  לעילא,  ועשי'  העיקר  הוא  דהמעשה  ממש,  בפועל  הענין  להמשיך  כדי 

שהיא טוב באמת, טוב לשמים וטוב לבריות גם יחד,
עלה בדעתי, ובהסכמתם אשר בטוח אני שתהי' מתוך שמחה וטוב לבב, לייסד בנחלת 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הולדת  ממדינת  משם,  עלו  אשר  לאחב"י  גמ"ח  קרן  חב"ד  הר 

ישראל –
אשר ימים אלו הרי הם יום הולדתו וגם יום גאולתו –

וההתחלה בפועל – על ידי הכנסה לקרן הגמ"ח סכום של שבעת אלפים שקל )דולר(.
וכיון שגמ"ח הרי היא כהוראת חכמינו ז"ל בין לעניים ובין לעשירים, יהי רצון מהשי"ת 
אשר בנידון זה יהי' הגמ"ח לעשירים אלא שזקוקים לגמ"ח באותה שעה, ותביא הוספת 
עוד מוסד ק' בנחלת הר חב"ד להוספה בכל עניני הנחלה הגשמיים והרוחניים גם יחד, כולל 
כמובן ועיקר, אשר בקרוב ממש ובעגלא דידן יתראו עם קרוביהם וידידיהם וכל אשר בשם 

ישראל יכונה במדינה האמורה והדומות לה – שליט"א –
התראות מתוך שמחה וטוב לבב דכל המתראים הם ובני ביתם שליט"א ותהי' התראות 
זו הקדמה קרובה ממש לקיום היעוד עין בעין יראו בשוב הוי' ציון, ונאמר חשף הוי' את 

זרוע קדשו לעיני כל הגויים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו.
בברכת הצלחה בהאמור, כולל כל עניני נחלת הר חב"ד, ולבשורות טובות תכה"י,

מ. שניאורסאהן
פשוט שהנ"ל אינו גורע כלל וכלל מחשיבות ופעילות הגמ"ח הקיים )בכפר חב"ד וכו'( 

– כי אם להוסיף בא ולהרבות.
נ.ב. לביסוס העשי' בהאמור בפועל, בודאי יקבלו עליהם הרשומים להלן הנהלת קרן 

הגמ"ח, על כל פנים לעת עתה, והם:
שי'  יהודא  הר"ר  ריקמן,  שי'  דובער  הר"ר  בצ"צ  עוסקים  נו"נ  אי"א  וו"ח  הרה"ח 

באטרַאשווילי, הר"ר נפתלי שי' קרַאוויצקי.
ונשלח המכתב מהיר דחוף ובודאי יאשרו אותו ג"כ באופן כזה. ות"ח.

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. חג הגאולה תשל"א
לידידי ר"ב שי' קליין

שלום ורב ברכה!
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במדה ור"א וולף עדיין נמצא אצלכם נא להעביר אליו המכתב, ובמדה וכבר נסע הואל נא 
להעביר המכתב לקודש פנימה.

אתמול בערב התקיימה סעודה בנחלת הר חב"ד. את הסעודה ערך ר' אברהם זלצמן שקיבל 
אתמול מברק שגם בנו הלל קיבל היתר יציאה מרוסיה. ההתוועדות נמשכה עד 3 לפנות בוקר. 
כן  מילים.  כמה  דיבר  גם  הגרוזינים בראשם חכם שבתאי אשר  גם  ההתוועדות השתתפו  ברוב 

התקיימה התועדות בכפר חב"ד.
וועד הת"ת בנחלת הר חב"ד הציע לר"נ וולף לקבל על עצמו ניהול הת"ת בנחלת הר חב"ד. 
הוא שלח מכתב אקספרס אתמול בבוקר לאביו שי' שיבקש עבורו חו"ד כ"ק אד"ש )במדה ור"א 

שי' נסע כבר ולא קיבל לידו המכתב, תכניס שאלתו(.
במוצ"ש התקיימה בנחלת הר חב"ד מסיבת חג הגאולה לנשים. השתתפו למעלה ממאה נשים 

מאנ"ש. דיברו לפניהם ר"ד ריקמן ור"י הרטמן. 
בידידות
יוסף בלוי

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ד תמוז תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

האדריכל מר א. אייל עובד עתה על תכניות הבניה של ביהכנ"ס והמגורים בנחלת הר חב"ד.
)כסף  לפחות  מ"מ   100 בגודל  דורשים לעשות מקלט  הג"א  הכנסת שלטונות  לבית  באשר 
זה מסתכם ב- 100 אלף ל"י(. ביקשנו מר"ש מיידנצ'יק שישוחח עם ראש הג"א בדבר זה )הנ"ל 
כמה  חיוב של  ביטול  גם  סידר  ביקורו  ובעת  בכפר  ביקר  גם  זה  ולפני  מצוה  הבר  בחגיגת  הי' 

מקלטים(.
]יוסף בלוי[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ג תמוז תשל"א 
כ"ק אדמו"ר שליט"א

נתקבל המכתב הדחוף לתושבי נחלת הר חב"ד ע"ד הקרן גמ"ח.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה תמוז תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ר"ש מיידנצ'יק נפגש ביום ו' עם ראש הג"א ע"ד המקלט בביהכנ"ס בנחלת הר חב"ד. הוא אמר 
לו כי לפטור לגמרי ממקלט אינו יכול אולם יכול לחייב שיעשו מקלט מינימאלי, ועל כך עלינו 

להתדבר עם המהנדסים שלו והוא גם יורה להם בעניין זה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו תמוז תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בנחלת הר חב"ד יתקיים ביום ג' בשעה 8 בערב אסיפה בקשר לגמ"ח.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח תמוז תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרנו אצל הרב קוגל מהנהלת הכוללים בעיירות פיתוח ושוחחנו איתו ע"ד יהודי רוסיה...
אח"כ ביקרנו במשרד הקליטה בענין הדירות בנחלת הר חב"ד, והם חוזרים על תביעתם שאנו 
נפנה דירות אברכים והם יפנו במקביל דירות בהוסטל. במדה ואנו נפנה הדירות שישארו רק 
34 אברכים אזי יפנו עוד 8 דירות, ואם נפנה במדה שישארו רק 25 אברכים אזי יפנו 25 דירות. 
לפי דבריהם יסכימו להישארות 25 אברכים באופן קבוע )נשוחח על ענינים אלו עם הרבא"ג שי' 

שיחליט איך לטפל בעניין(.
ביקרנו בנחלת הר חב"ד בקשר לגמ"ח והיתה אסיפה כללית ודובר על הענין. אח"כ ישבנו עם 
ועד הגמ"ח והתדברנו שיסעו לר"ש חסקינד לראות איך לנהל הגמ"ח ולסדר כל הענינים הטכניים 
לכך, ובאשר להלוואות בשלב זה שיקבלו בקשות של עד 500 ל"י ל- 12 תשלומים ובמדת הצורך 

ל- 18 תשלומים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט תמוז תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

עם הרבא"ג נפגשנו, הוא הציע להתדבר עם עבודי בקשר ל- 25 יח"ד ונעשה זאת אי"ה עם 
בוא עבודי חזרה מחופש, ואם כי שלפי שנראה כבר נכנסו לדירות כמה מה- 25. כן סיפר כי 
שוחח עם מר ראו בקשר להשתתפות יד אבי הישוב בבניית הבסל"מ בנחלת הר חב"ד והבטיחו 

לו לדון בזה.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ג' מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

שלחנו לכ"ק אדמו"ר שליט"א תצלום של תקנון גמ"ח ואנו חושבים לערוך תקנון זה עבור 
הגמ"ח בנחלת הר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ו' מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום התקיימה הפגישה בהג"א בקשר למקלט בבית הכנסת בנחלת הר חב"ד, וסיכמו אתם כי 
הם מוותרים מגודל המקלט שביקשו מלכתחילה ויעמידו את זה על 60 מ"מ. ועי"כ יהיה צמצום 

בהוצאות בסכום של כ- 50 אלף ל"י.
בנחלת הר חב"ד עמדה דירה קטנה ריקה שהמתינה עבור האברך בראד, ואתמול בבוקר הגיעה 
משפחה מרוסיה אנשים שאינם דתיים שיש להם משפחה ליד קרית מלאכי, וללא רשותנו שלח 

משרד הקליטה את הזוג הזה לדירה הנ"ל.
גם משרד הקליטה לא שאל אותנו לא מירושלים ולא משדה התעופה וגם הפקידים בקרית 
מלאכי וגם עמידר בקרית מלאכי לא שאלו )בדרך כלל כל המשרדים הנ"ל מתקשרים אתנו עבור 

כל ענין בנחלת הר חב"ד(. לפי השמועה משפחה זו נהנתה מפרוטקציה של עוזי נרקיס.
בכל אופן, התקשרנו עם משרד הקליטה בירושלים והודענו להם כי במדה ואינם מוציאים מיד 
את המשפחה מנחלת הר חב"ד אנו מפסיקים כל שיתוף פעולה בענין קליטת עולים ולא נתערב 
אצל העולים שלנו להשקיט תסיסותיהם נגד משרד הקליטה בקשר לדירות וכו', הם הבטיחו כי 
יוציאו את המשפחה. אנו חושבים כי הרבא"ג יעלה ענין זה בפגישתו עם פלד, ודבר זה גם מלמד 

על כל היחס של משרד הקליטה לגבי ענינינו.
הרבא"ג שי' יתקבל מחר אצל ידידנו, היום התקשרו מלשכתו והודיעו כי הפגישה תתקיים 

מחר לפה"צ. 
]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"ש מיידנצ'יק אצל מר ש. רותם. הוא סיפר שנתקבל ליחידות אצל 
לגבי  כנהוג  מענק  הפנים  ממשרד  שבקשנו  חב"ד  בכפר  הכולל  ע"ד  אתו  שוחחנו  אד"ש.  כ"ק 
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זו אינו חושב שיאושר, ולקראת השנה הבאה הציע  כוללים באזורי פיתוח. הוא אמר כי בשנה 
להכליל את הדבר בתקציב הרגיל של המועצה האזורית ובהבלעה מקוה שיאושר הדבר. 

כן שוחחנו ע"ד הכולל בנחלת הר חב"ד שמשרד הדתות אינו נותן כסף כבר זה כמה חודשים. 
סיפרנו לו ממכתבו של וינברג אלינו שמעכב הכספים. לדברי מר רותם יתכן וזו היא הסיבה. ע"כ 
מציע שנפגש עם וינברג או עם ורהפטיג ולתבוע ממנו הכספים, ובמדה ולא יתנו, אזי אין ברירה 

אלא לוותר על החלק של משרד הדתות שהוא שליש מהסכום שהוקצב לנו.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ה מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הפינה  אבן  הנחת  לחגיגת  להזמנתו  בקשר  וזאת  ורהפטיג  זרח  ד"ר  עם  נפגש  בבוקר  מחר 
לביהכ"נ בנחלת הר חב"ד בח"י אלול, וכן בקשר לכספי הכולל, ואישור רב שכונתי לנחלת הר 

חב"ד ונציגות במועצה הדתית.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול בערב התקיים בנחלת הר חב"ד הכנס הארצי השמיני של נשי חב"ד באה"ק. 
וכן  הגב' נעמעס  וילימובסקי,  זוסיא  ר'  גולדשמיד,  נחום  ר'  נאמו  נשים.  השתתפו כ- 600 

העולות מרוסיה - הגב' זלצמן והגב' קנייבסקי.
בנות חב"ד בנחלת הר חב"ד רקדו ושרו. ארגון הכנס היה ע"י ועד נשי חב"ד בנחלת הר חב"ד 

בראשות הגב' דובה לרר. הנשים קיוו לקבל מכתב מכ"ק אד"ש.
לתקציב  השלמה  וכן  הכולל  לתקציב  בקשר  אתו  ושוחחנו  ורהפטיג  מר  אצל  ביקרנו  היום 
המקוה, ובקשר לרבנות בנחלת הר חב"ד, ובקשר לנציג במועצה הדתית בקרית מלאכי. לפועל 

לא יצא כלום ואמר כי צריך לברר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ז מנ"א תשל"א
לכבוד ידידנו הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום ורב ברכה!
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אנו שולחים בזה רשימה של עולים מרוסיה שהעברנו לשגרירות ארה"ב בקשר לויזות. לא 
הכללנו בויזות אלא אך ורק אלו שגרים בנחלת הר חב"ד. השמטנו מהרשימה אלו שלא גרים 

בנחלת הר חב"ד או כאלו שכוונתם לעזוב את נחלת הר חב"ד. 
נבקש חוות דעתכם אם נכון אנו נוהגים או לא, ובמדה שלדעתכם עלינו להכליל כל העולים 

המעונינים לנסוע נא להודיענו מיד.
כמו"כ ברשימה כלולים נשים וטף נוסף על ראשי המשפחות. נא להודיענו אם עלינו להשתדל 

גם עבור הנשים והילדים או לא.
בכבוד רב ובידידות
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ח מנ"א תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול ביקרנו אצל מר אשד מהסוכנות בקשר לזירוז פינוי הדירות בהוסטעל בנחלת הר חב"ד. 
הוא אמר שינסה לעשות בזה וישתדל. כן דיברנו אתו שישכיר לנו כתות שיש להם בהוסטעל 

בנחלת הר חב"ד לצרכי המוסדות שלנו במקום, הוא אמר שנשלח לו מכתב על כך.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' אלול תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול בערב התוועד הרג"מ שי' גורליק בנחלת הר חב"ד וחילק המשקה שהואיל כ"ק אד"ש 
לתת עבור נחלת הר חב"ד, ודיבר בעניין מיהו יהודי.

פנה אלינו יהודי בשם ריינר המועניין להקים בנחלת הר חב"ד מפעל להדפסת בדים )כעין 
הדפסת בדים שעושים במפעל ארגמן(. הבטחנו לו לברר בעניין מקום. כן פנה יהודי בשם ספיר 
ומעוניין להקים בנחלת הר חב"ד קונפקציה לבגדי גברים. שני הדברים נמסור לרי"מ ליס לטיפול 

והתעניינות, ושיפגש עם הנ"ל.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ג' אלול התשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביקרנו אצל המפקח החדש על ביה"ס בנחלת הר חב"ד, שוחחנו אתו על המצב וכפי הנראה 
מקווים אנו שיהיה לעזרתנו. שמו מר חזון יעקב.
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הערב יקיים ר"מ סלונים אסיפה בנחלת הר חב"ד ויוקם ועד לביה"ס.
בקשר לקבלת ביה"ס כנראה שמחר משרד השיכון יעביר את הביה"ס לידי המועצה המקומית 
שתעבירנה אלינו, ובקשר לשני הגנים החדשים, הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו והשלמת הגנים 

תתאחר כנראה בחודש עד חודשיים.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ד' אלול תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר לחגיגת הנחת אבן הפינה לביהכ"נ בנחלת הר חב"ד אנו מדפיסים עתה את ההזמנות, 
והכנות מעשיות לחגיגה שתתקיים אי"ה בח"י אלול.

שלחנו מברק להרבא"ג שי' כי מר אשד מהסוכנות הודיע לנו כי ביום א' מעביר לנו דירות 
מההוסטעל בנחלת הר חב"ד לקליטת האנשים העולים.

]אפרים וולף[
•  •  •

]ח"י אלול, ה'תשל"א[
להמשתתפים בחגיגת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת ובית המדרש בנחלת הר חב"ד 

שליט"א
השתתפותי נפשית בהחגיגה האמורה, שהיא גם שלב נוסף בהתפתחות נחלת הר חב"ד 

כמקום התנחלות בני ישראל ובמיוחד אלו שעלו ממדינה ההיא ובחיות חב"די.
וכמקום תפילה ותורה בחיי יום יום חדורים אור והתלהבות חסידותי.

והרי יום סגולה הוא, יום הולדת הבעש"ט ואדמו"ר הזקן "ח"י אלו"ל" המכניס חיות 
בעבודת אני לדודי ודודי לי.

ויוסיף כל זה בהתנחלות עמינו גוי קדוש בארץ הקודש ובהר הקודש בירושלים.
בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה,
מנחם שניאורסאהן

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ט אלול תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול בערב התקיימה חגיגת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת בנחלת הר חב"ד. הנחה את 
החגיגה ר"ז וילמובסקי.

ר"ז  דברו  אח"כ  וחולק(.  הודפס  גם  )המברק  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מברק  הקראתי  בתחלה 
וילמובסקי )מיהו יהודי(, ד"ר משה יפה )שגם הזכיר מיהו יהודי(, ר"ש מיידנצ'יק, הרש"ז גרליק, 
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רב"צ שמטוב, ר' פייביש ווגל, מיידנצ'יק הביא ברכת שז"ר, הרב גרשטנקורן, ר"י ירוסלבסקי, 
מר עבודי, רי"מ ליס הקריא מגילת היסוד )לא הונחה באבן הפינה אלא נכתבה לבקשת משה יפה 

ותישלח לוולפסון(. תזמורת הבסל"מ מכפר חב"ד הנעימה.
מר אייל האדריכל של ביהכ"נ אמר לנו כי מקוה שיוכל לקבל הרשיון לבניה ללא העברתה 

בוועדת ויסות הבניה )אילו צריכה לעבור ועדה זו זה היה לוקח זמן רב מאד(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב אלול תשל"א 
כ"ק אדמו"ר שליט"א

באשר להפגנה, אנ"ש בנחלת הר חב"ד הכינו עשרות כרוזים בעברית, רוסית ואנגלית בעניין 
מיהו יהודי, ובכלל קיימת בנחלת הר חב"ד התעוררות טובה לעניין. אתמול בערב נסעו האברכים 
במשאית מיוחדת לאסיפת חתימות על העצומה לראש הממשלה בערים נס ציונה, ראשון לציון 

ורחובות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ד אלול תשל"א
כ"ק אדמו"ר שליט"א

נכחו כ- 250 מאנ"ש עולי רוסיה. אוטובוס אחד מכפר חב"ד, אוטובוס  בהפגנה בירושלים 
אחד מעולי גרוזיה בלוד, ו- 3 אוטובוסים מנחלת הר חב"ד. לפי בקשת המשטרה השתמשנו רק 
ברמקול יד. דברו ר"י קולאשער, ר' יהושע רסקין, ר"נ ברקמן, ר"מ חזק, זוגתו של ר"מ חזק, ר' 

שמואל מיכלשוילי, ר"ד חן קרא פרק ע"ט בתהילים, ר' יהושוע מרוז, ר' אברהם גורביץ.
הרדיו כבר מסר היום על ההפגנה ומסר כי היו 150 איש חרדים עולי רוסיה. הרדיו הביא 
קטעים מהנאומים בעברית וברוסית וכן סיפר כי נשאו כרוזים והזכיר 2 כרוזים "יצאנו מהגיהנום 
בין  ילדינו  לבולל  בכדי  מרוסיה  באנו  "לא  "יהודים"".  עם  ולא  יהודים  עם  לחיות  כדי  הרוסי 

נוכריות".
מהקונסוליה האמריקאית אישרו בינתיים ויזות לרשימה הראשונה שהגשנו להם הכולל רוב 

אנ"ש בנחלת הר חב"ד המעוניינים לנסוע.
]אפרים וולף[

•  •  •
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תשי"ג

תשל"ב
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מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן
ליובאוויטש

ב"ה. ט' טבת תשל"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 
מו"ה אפרים שי' 

שלום וברכה!
בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד השתתפות בהוצאות כרטיסי הנסיעה של העולים 
להחזיר  בבקשה   - היום  טלפונית  להמדובר  ובהמשך   - חב"ד  הר  בנחלת  שהתיישבו  החדשים 

להרשומים לקמן:
מרת משולבין ובנה, רחל סיראטא, שבתאי טעטרשווילי, הלל זלצמן, יצחק פרץ זלאטקרילוב, 

שד"ב גרליק, שלום ווילנקין, שמעי' ליברמן, ליב טראכטנבערג,
כל דמי הכרטיסים לבד ח"י ל"י שמשלמים הנ"ל בעצמם.

בתור יוצא מן הכלל, לתת להרשומים לקמן, אף שאינם יושבים בנחלת הר חב"ד:
חיים פרענקליך וזוגתו - ירושלים ת"ו; שבתאי עליגאשווילי - רמלה; אבנר לעביאוו - בני 

ברק.
כנ"ל, כל דמי הכרטיסים לבד ח"י ל"י.

באופן יוצא מן הכלל - להרשומים לקמן, מאלה שבאו לחודש תשרי וחזרו בזמן מאוחר:
דוד  הכרטיסים;  מהוצאות  החצי   - זלצמן  דובער  הכרטיסים;  מהוצאות  החצי   - ליין  משה 
רבעים  - שלשת  וזוגתו  פרידמן  אייזיק  דוד  רבעים מהוצאות הכרטיסים;  - שלשת  גייסינסקי 

מהוצאות הכרטיסים.
הערה: כל התשלומים הנ"ל הוא לפי מחיר הנסיעה המצומצם )בהנחות(.

בטח יודיענו מכל הנעשה בזה, ות"ח למפרע.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חדקוב

•  •  •
מנחם מענדל שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, ט"ו אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.
הוו"ח אי"א נו"נ

מו"ה אברהם אלי' שי' ַאקסעלרָאד
שלום וברכה!
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בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו אשר עלו הוא ובני ביתו שיחיו לארצנו הקדושה ת"ו. 
ויהי רצון שתהי' הסתדרותם בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בנוגע למקום דירתו וכו', ידועה דעתי אשר קדימה בזה לנחלת הר חב"ד, ורק באם אי 
אפשר, היינו שאין שם דירה וכו', אזי להתענין בנוגע לכפר חב"ד.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית שאיך שיחליטו יהי' 
בטוב.

בעת רצון ייקרא הפ"נ על הציון.
בברכה להסתדרות טובה ולבשורות טובות
]חי"ק[

•  •  •
ב"ה.

פעולות אברכי הכולל בנחלת הר חב"ד קרית מלאכי - חודש אייר תשל"ב
ר' מנחם בלוי מלמד בביהכ"נ עולי כורדיסטן כל יום בין מנחה למעריב. לומדים קיצור שו"ע 

ועין יעקב, ארבע שעות בכל שבוע. משתתפים כעשרים איש בכל שיעור.
ר' דניאל עמרם מלמד שלש פעמים בשבוע שיעור לפני מעריב, ושיעור אחר מעריב. לומדים 

דינים, קצוש"ע ועין יעקב. שש שעות בשבוע. משתתפים כשלושים איש.
ר' אברהם פרידלנד מקיים בכל שבת "מסיבות שבת" עם ילדי המושב 'אורות', וכן מקיים 
שיחות עם המבוגרים. בכל יום ה' מוסר שיעור בשיחות בנחלת הר חב"ד, במשך שעתיים. במסיבות 

שבת משתתפים כשלשים ילדים, ובשיעור השיחות כחמישים איש.
ר' ברוך לשס מלמד כל שבוע שיעור חסידות בכתות ט-יב. יש לציין ההשפעה הרבה של 
השיעורים, ודוגמה לכך שהתלמידים נסעו לתקופת עשרה ימים למחנה צבאי, וביקשו שר' ברוך 
לשס יבוא לשם וימסור השיעור והשיחה. בכל השיעור משתתפים תלמידים נבחרים, כחמישים 

במספר.
ר' שלום דב כהן מלמד בכל יום בישיבת הערב, ואחר שעות הלמוד מקיים בביתו בחינה בכל 
פעם לתלמיד אחר במטרה לקדם את לימודם, ולאפשר את השתלבותם בתלמוד תורה המקומי 

)תלמידים אלו הם עולים חדשים(.
ר' שלמה פליישמן מארגן בכל שבוע שיעור בחסידות ופרשת השבוע בביהכ"נ בנחלת הר 
חב"ד, וכן מקיים מסיבות שבת בנחלת הר חב"ד. בכל שיעור משתתפים כחמישים איש, ובמסיבות 

שבת כשלשים תלמידים.
ר' זלמן סטמבלר ור' שלום דב גרליק ארגנו שיעורים לעולים מגרוזיה, ולומדים אתם שיעור 
בדינים ובתניא. שיעור אחד )משך שעה וחצי( בבוקר לאותם העובדים במשמרת שניה, ושיעור 
שני )שעה וחצי( אחה"צ לעובדים במשמרת הבוקר. משתתפים כ- 20 עד 30 איש )ולעתים אף 

ארבעים(. השיעורים נמסרים בשפה הרוסית.
ר' יששכר דוד קלויזנר עומד בקשר עם הרב גרשטנקורן אשר מכוונו לאנשים שונים במקום, 

ואתם הוא לומד )בביקורי בית( שיעורים ביהדות ובתורה.
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ספר  בבתי  הלומדים  מלאכי  קרית  לילדי  שבת  מסיבות  מתקיימים  הכולל  חברי  ע"י 
הממלכתיים.

כמו"כ מתקיימים כרגיל השיעורים בבית הכנסת המקומי, עין יעקב ודף היומי, שולחן ערוך 
ותניא, השיעורים ניתנים ע"י אברכי הכולל. 

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט' סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקשר לעניני הבניות שבמוסדותינו:
הבנין מגורים בנחלת הר חב"ד מתקדם ב"ה טוב, התקציב לזה יכוסה אי"ה ע"י המתיישבים.

הבית כנסת בנחלת הר חב"ד, חפירת הקרקע הושלמה ומחר אי"ה מתחילים לקדוח וליצוק את 
הכלונסאות. ההערכה היא שבנין זה יעלה כ- 800 אלף ל"י. ואם כי שהובטח ע"י וולפסון ומשרד 
ובפרט שמשרד הדתות  יתנו את הכסף,  הדתות כיסוי של 300 אלף ל"י, אין נראה הדבר איך 

מגמגם בכלל בענין זה.
האולם מלאכה לבסל"מ בנחה"ח, החלו לעבוד בחפירות של יסודות הבנין. בענין תקציב לזה 

אנו משערים שבנין זה יעלה כ- 200 אלף ל"י ומקרן רוטשילד הובטחו ע"ח זה 140 אלף ל"י.
האדריכל שלנו עובד בזריזות בהכנת תכניות לבנין פנימיה בנחלת הר חב"ד ובינתיים אינו 

נראה מימון לזה...
הננו בבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להצלחה מופלגה בכל עניני הבניה והפיתוח של 

המוסדות, ושנצליח להתגבר על הבעיות הכספיות ולהוסיף בנינים למוסדות.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ו סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א

חכם רפאל שבת בנחלת הר חב"ד בשבת זו ונאם במשך השבת לפני העולים מגרוזיה שבאו 
לדרשותיו עם נשותיהם וילדיהם.

במוצאי שבת ביקר יחד עם ר"י בלוי אצל מר . . בקשר לפעולותיו במסגרת המפד"ל, . . הודיע 
כי מוכן לעזוב המפד"ל תמורת משכורת ממקום אחר ובכל אופן בעניני חינוך הבטיח לא להציע 

לפני העולים לשלוח ילדיהם לחינוך הממ"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ב סיון תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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משיחה עם מר גלוזמן מתברר שהם בונים בקרית מלאכי 96 יחידות-דיור, 60 עבור עולים 
ו- 36 עבור זוגות צעירים. עלינו א"כ לדאוג שתהי' הרשמה של זוגות משלנו, והתחלנו בפרסום 

ותעמולה. הדירות הן בנות 3 חדרים 70 ממ"ר.
לקרקע בנחלת הר חב"ד עבור הבסל"מ עלינו לשלם עתה 105,000 ל"י, מהן 50,000 ל"י 

מקבלים אנו הלוואה. 
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ח' תמוז תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום בקרו במשרדנו מר משה גור סגן מנהל מחוז ירושלים במשרד הקליטה, עם מר אלישע 
בן זכרי מנהל סניף משרד הקליטה בקרית מלאכי.

מר גור רצה להתענין בקשר לתכניות הבינוי במקום, ואנו שוחחנו על כו"כ ענינים, בעיקר 
בנקודות דלהלן:

1. מסרנו לו שלפי תכנית משרד השיכון בונים עתה 96 יחי"ד שמהם 60 מיועדות לעולים 
ו- 36 לזוגות צעירים, ואנו חוששים שמא תהווה בעיה )כפי שהסביר מנהל מחוז ירושלים ממשרד 
הקליטה, שהם  עזרת משרד  מבקשים  אנו  ע"כ  בעיות,  תעורר  מלאכי  קרית  השיכון( שמועצת 
ישתדלו לקבל גם את 36 הדירות עבור עולים )ומשרד הקליטה יתן תמורתם מחוץ לנחלת הר 
חב"ד( או שמשרד הקליטה יודיע לאברכים שלנו הגרים בדירות עולים בנחלת הר חב"ד שעליהם 
לפנות דירותיהם עבור עולים, וממילא ייאלץ משרד השיכון לתת 36 הדירות לזוגות צעירים 
שלנו המתגוררים בנחלת הר חב"ד )כל הנ"ל במדה ולא יהיו לנו 36 מועמדים חדשים עם נקודות 

זכות הדרושות לקבלת דירה ממשרד השיכון(.
2. ענין וקרה שמשרד הקליטה נתן דירות לעולים ללא אישורנו. מר גור אמר שכבר סיכם 

במשרדו וגם נתן הוראה לאלישע שכל עולה הרוצה דירה בנה"ח עליו לקבל אישורנו תחילה.
3. בקשנו לשתף את רי"מ ליס יותר בענינים, מר גור אמר שהוא חושב שקיימת אפשרות כזו, 
אך לדעתו עיקר הבעיה היא שהיחסים בין ליס לבין מר אלי עמיר מנהל המחוז אינם תקינים, 
ואפילו אם יוסכם עם אלישע לשיתוף פעולה עם ליס, הרי מר עמיר יכול לתת הוראה לבטל כל 

קשרים עמו.
4. דברנו בענין שיתנו דירה למרפאה )בקשר להצעת ד"ר צצקס( ומר גור הבטיח השתדלותו 

אם כי אינו מבטיח הצלחה להשתדלותו.
5. אלישע ביקש ממר גור שמשרד הקליטה יתן לו רשות לטפל בעולים הבאים לנחלת הר 
חב"ד גם אם הם מופנים למקומות אחרים בארץ )שעפ"י ההוראות הקיימות במשרד הקליטה אסור 
לו לטפל בהם(, דהיינו משפחות שאנו מעונינים שיבוא לנחלת הר חב"ד. מר גור אמר לו שיפנה 

בכתב אליו, והוא יאשר הדבר.
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6. בקשנו להפעיל ההלוואות למשכנתא לעולים שקנו דירות אצלנו בנחלת הר חב"ד, והבטיח 
לטפל לשחרור הכספים.

מר גור ביקש שהיות והוא נוסע עם אשתו בחודש אוגוסט לארה"ב, הוא מעונין מאד להתקבל 
אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ב' מנ"א תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהמשך למה שכתבנו מכבר ע"ד יוזמתו של הרב גרשטנקורן להקים שיכון של חסידי גור 
טוב  רושם  ועושה  גור,  מחסידי  לוי,  )מר  ברק  מבני  אברך  אתמול  אצלנו  הי'  מלאכי,  בקרית 
והגון( והסביר הרעיון שעלה בדעתם, ומאחוריו עומדים לדבריו, מאות משפחות הרוצות להבטיח 
ולפיכך  בניהם, דבר הקשה מאד בתנאי המחירים השוררים בשוק הדירות,  אפשרות לחתן את 
ובמילא לא  וליצור סביבה מתאימה לדור ההמשך,  ולהתיישב שם  מעונינים להקים מרכז דתי 
תהיינה הוצאות גדולות כ"כ לצרכי החתונה היות ובעיירות הפיתוח זול יותר מחיר הדירות. הם 
לוקחים את נחלת הר חב"ד כדוגמא להתיישבות דתית בעיירות הפיתוח, ורוצים ללכת בעקבותיה 

בקרית מלאכי או במקום אחר.
לדבריו בא במגע עם יו"ר המועצה של חצור )הגלילית( המוכן לבוא לקראתם בעזרה לרכישת 

השטח וכד' וכן הי' צריך להפגש עם מר עבודי )שעקב אבלותו ר"ל נדחתה הפגישה(.
הסברתי לו הקשיים שברכישת קרקע בשטח כה גדול כפי הנדרש להם היות ובהווה הם כמה 
עשרות לכל היותר, ותכניתם היא לטווח של כמה שנים )במקרה הטוב ביותר( וא"כ קשה להניח 
שיתנו להם שטחים כה גדולים ללא שנראה לע"ע משהו ממשי. וגם הקושי העיקרי לדעתי הוא 

למצוא מאות משפחות להתיישבות כפי רצונם.
כמו"כ התענין אם יוכלו לקבל כמה עשרות דירות מהדירות הנבנות ע"י משרד השיכון עתה 

בקרית מלאכי, ולכשיורחב גבולם במשפחות יחפשו אפשרות לבנות בסביבה.
שאלתנו מכ"ק אדמו"ר שליט"א היא, האם כדאי לעמוד אתם בשתוף פעולה ובעצה והדרכה, 
כגון מציאת דרכים לקבל בקרית מלאכי שטחים נרחבים כפי שנדרש להם או שיקבלו דירות 
מהנבנות ע"י משרד השיכון . . וגם אולי יש מקום להציע להם להשתתף בתכנית שלנו להרחבה 
ייגרעו משאר צעירים  זה לא נדון כלל בשיחתנו(, ומדוע  )דבר  הגדולה של שיכון חב"ד בלוד 

דתיים שאנו מוכרים להם הדירות במקום, או שמא בכ"ז יש לחשוש מהכנסתם לתחומנו.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' מנ"א תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א
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הבוקר טילפן הרב גרשטנקורן מקרית מלאכי )וכנראה שיש לזה שייכות לבקור של האברך 
אמר  והוא  וכד'(  גור  לחסידי  בקרית מלאכי  בניית שכונים  ע"ד אפשרות  ברק שהתענין  מבני 
שליד  הקרקעות  בעל  שהוא  ראשל"צ(  עירית  )ראש  גיבשטיין  עו"ד  עם  ו'  ליום  פגישה  שזימן 
נחלת הר חב"ד. קרקעות אלו ששטחן מגיע - לפי השמועה - ל- 500 דונם אינן בתחום שיפוטה 
של קרית מלאכי, אלא בשטח שיפוט של המועצה האזורית באר טוביה. קרקעות אלו הן מיועדות 
לחקלאות דהיינו אפי' אם ירכשו הקרקע ישנו עוד טיפול רב לקבל הסכמת משרד הפנים להפכה 

לקרקע לאדמת בני', וגם ספק גדול אם אפשר להצליח בטיפול זה.
הרב הנ"ל הציע שאנו נרכוש הקרקעות )המוערכות בכחמשה מיליון ל"י( בכדי לבנות שכונים 

ו/או שכונות ווילות ליהודים חרדים.
אמרנו לו שאין לנו סכומים כאלו, לא עבור רכישת קרקע ולא עבור הבני', ובפרט שספק 
גדול ורב הוא אם קיימת בכלל אפשרות להפוך לאדמת בנין קרקע המיועדת לחקלאות, ובתנאים 
השני  בצדה  גובלת  זו  קרקע  כי  וגם  הדעת.  על  להעלותו  קשה  דבר שממש  זה  כיום  הקיימים 

במושבים, כפר ורבורג ובאר טוביה.
אך אמרנו לו שנחשוב בענין זה, ובינתיים יכול ללכת לעו"ד גיבשטיין.

השערתנו היא שהוא הולך יחד עם הקבוצה של חסידי גור שהתארגנה בבבני ברק, וכנראה 
וזקוקים  בנין  לאדמת  הקרקע  שבהפיכת  מהקושי  שחוששים  או  מתאימים  אמצעים  להם  שאין 

לעזרתנו בכך.
הרב גרשטנקורן מסביר את התענינותו ברכישת קרקע הנ"ל היות ולדבריו נלטשים לעברה 
עינים מצד מר עבודי מחד )המעונין שמשרד השיכון ירכוש הקרקע עבור קרית מלאכי(, וחוגים 

חילוניים מאידך )שאף הם מעונינים כנראה לבנות במקום(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ד אלול תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א

במלטשת היהלומים בנחלת הר חב"ד שנפתחה בהשקעה רבה מצידנו, אין תלמידים אלא רק 
אחד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ט אלול תשל"ב
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ההתוועדות דח"י אלול הועברה בשידור לכפר חב"ד, נחלת הר חב"ד, לוד וירושלים.
]אפרים וולף[

•  •  •
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ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ד' חשון תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אשר  בפנסיה  אנשים  הם  שאלו  וכנראה  היסוד,  קרן  אנשי  חב"ד  הר  בנחלת  ביקרו  אתמול 
צריכים לחלוק להם כבוד ולכן מטריחים אותם בביקורים בקליטת עליה )ביניהם מר ש.ז. שרגאי 
ואשתו(. בכל אופן, הם ביקרו והרצינו בפניהם את עניני נחלת הר חב"ד והראו להם המפעלים 

ונהנו ונסעו.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' מרחשון תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ביחידות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  לו  אמר  ולדבריו  פליישמן,  שלמה  ר'  האברך  אצלנו  ביקר 
שימשיך ללמוד בכולל האברכים בנחלת הר חב"ד עד סוף השנה.

האברך ר' אברהם אלטר הבר, מסר לנו רצונו להתחיל לעבוד כמזכיר בועד נחלת הר חב"ד 
יהי' מחסור בכח טוב, כי לעני"ד הצליח בבסל"מ  )בינתיים כמה שעות ביום(. אם כי שלגבינו 
בכפר חב"ד, אולם רצונו לעבוד בנחלת הר חב"ד ועבורו עדיף לעבוד ליד ביתו, ולפי"ז נסכים לו 

שיעבוד אצלנו רק חצי יום.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

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. שוחחנו עם מר שאג ממשרד הפנים בקשר למקוה בנחלת הר חב"ד. הוא אומר 
כי המצב בקרית מלאכי הוא שיש מקוה קודמת בקרית מלאכי, ואח"כ נוספה המקוה בנחלת הר 
חב"ד ועתה עומדים לבנות מקוה מרכזית בקרית מלאכי, ולפי זה יהיו 3 מקואות בקרית מלאכי 
והלואי שבכל עיר בגודל כזה יהי' מקואות כך, ואינו נראה לו שהועדה תאשר עוד תקציב למקוה 

בנחלת הר חב"ד.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז טבת תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א



נחלת הר חב"ד

���

ביום ב' הקרוב יש לי פגישה בהיכל שלמה עם משה יפה וישראל ווינברג בענין תרומתו של 
וולפסון לביהכנ"ס בנחלת הר חב"ד.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ט טבת תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בדבר הכנס של הבוכרים שהי' בתכנית לעשות אותו בכפר חב"ד, הוחלט לשלב את הכנס 
ביחד עם אבן הפינה לישיבה בנחלת הר חב"ד בי"ב שבט, ובמקום בכפ"ח יעשו אותו בנחלת הר 

חב"ד אי"ה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' שבט תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

שוחחתי עם הרב גרשטנקורן בקשר לכולל בקרית מלאכי שהמועצה הדתית עומדת להקים, 
יוכפלו  יזיק לכולל שלנו הקיים, אלא  והוא אומר כי סוכם במפורש עם מר ש. רותם שזה לא 

התקציבים שיהי' גם עבורם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"ט שבט תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הייתי היום אצל מר גלוזמן והכרתי שם את מנהל המחוז החדש. בכ"ט שבט יבקרו שניהם 
בבי"ס בנחלת הר חב"ד.

]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!
אנו מתכננים בע"ה לקיים כנס ארצי לעולי גרוזיה בנחלת הר חב"ד, ביום ב' ניסן. בשנה 
ובהתחשב  בהכנות  מיד  נתחיל  אם  השנה  חדשים.  עולים  מ-5000  למעלה  השתתפו  שעברה 
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שבשנה שאחרונה נתוספו עוד אלפים רבים כ"י מעולי גרוזיה, יש להניח שישתתפו 20-15 אלף 
עולים בכנס זה.

בקשר להזמנת אישים חשובים, בשנה שעברה היו תלונות ותרעומת מצד גורמים שונים. אנו 
ואילו מפא"י ומחוגי  ובגין,  הזמנו את כל שרי הממשלה ומנחם בגין, ומכולם בא רק ורהפטיג 
אגו"י היו טענות רבות, וגם התפרסמו מודעות בב"ב ועקיצות בעתונות של אגו"י על חשבון זה.

על כן, הננו בבקשת הנחיה את מי להזמין ומי לא, למי להשתדל להזמין וכו'. 
בכבוד רב ובידידות 
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ז' אדר ב' תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

רצו"ב תכנית של חסידי גור לבני' בחצור הגלילית. בזמנו הם רצו לעשות ישוב של חסידי 
והיו אצלינו להתעניין ע"ד הפרטים איך אנחנו הקמנו את הקרי' שם. הם  גור בקרית מלאכי, 

אומרים שבבני ברק קשה מאד לבנות היום בגלל היוקר שם.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ז אדר ב' תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

אתמול לפנות ערב שושן פורים בירושלים, באתי גם אני לפגישה אצל ידידינו שז"ר, עם 
ביניהם  איש,   20 כ  היו  בפגישה  לידידינו,  אד"ש  כ"ק  בשם  מנות  המשלוח  שהביאה  המשלחת 
צבי,  גרינוולד  כהן,  רפאל  מינסקי,  סלונים,  טרבניק,  וילמובסקי,  פוטרפס,  לייבוב,  מיידנצ'יק, 

ועוד.
...גם ר' משה פרידמן מנחלת הר חב"ד הי' והוא דיבר עם שז"ר בקשר עם הנחת אבן הפינה 
שלהם שרוצים לעשות ביום בו יבקר ידידינו בקרית מלאכי, והוא ביקש משז"ר שיקציב להם 20 
דקות לבוא להנחת אבן הפינה. אמר מיידנציק להם, מה אתה מבקש 20 דקות, הרי ידידינו בא 

לנחלת הר חב"ד ובזכות זו הוא גם יהי' בקרית מלאכי.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט' ניסן תשל"ג
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

הרב ח.מ.א שי' חדקוב
שלום וברכה!
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הנני לאשר קבלת הטלפון דאתמול כדלהלן:
ע"י הרב גרוזמן שי' נשלחו מצות, מהמצות כבר הורידו חלה, שלא יעשו שום דבר עם המצות 
ולמסור אותם לר"ש שי' מיידנצ'יק ויעשו בזה כהוראה הבאה: לחלק לאלה שמקבלים כל שנה 
ושיהי' ע"י שליח מיוחד, להרב זוין, לשזר, לבת דודה, דובקין, זלדה מישקובסקי, הורינשטיין, 1 

עבור רש"מ שכר טירחא עבור שליחותו.
נוסף לזה נשלח עוד 50 פונד, 18 פונד מזה לנחלת הר חב"ד וסביבותי'ה, היתר לכפר חב"ד 

כמרכז לכל המקומות כמו ירושלים וכו'. החלוקה תהי' לכתחילה.
לחלק קמחא דפסחא: 7200 ל"י לעולים חדשים מנחלת הר חב"ד, 7200 ל"י לעולים חדשים 

מכפר חב"ד, 3000 ל"י לשאר נצרכים מכפר חב"ד כמרכז למקומות אחרים.
חלוקת המצות בנחלת הר חב"ד תיעשה ע"י ועד נחלת הר חב"ד בצירוף הרב שלהם. בכפר 

חב"ד ע"י ועד הכפר בצירוף הרב.
בכבוד ובברכת חג כשר ושמח
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ט אייר תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ועד נחלת הר חב"ד התקשר אלי בענין מודעה שהוציאו יחד עם המועצה הדתית והמקומית 
ע"ד תהלוכה וחגיגה בחג השבועות, ובמודעות נכתב שזה לכבוד 25 שנה למדינה, ושאלו אותי 
אם לבטל בגלל זה את הענין. אמרתי להם שלכתחילה לא היו צריכים ללכת יחד אתם אבל לאחר 
מעשה אי אפשר לבטל את הענין בגלוי רק בגלל סיבה זו, וגם לא מתאים להגיד שלא רוצים 

להופיע במודעה בגלל הסיבה הנ"ל. 
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו סיון תשל"ג
פירוט עניני הבני' בנחלת הר חב"ד

בית הכנסת: שלד קומה א' גמור, בונים שלד קומה ב' לאור הנחיצות במקום עבור הרחבת 
הבסל"מ להשלים קומה א' )שבו נמצאים שש חדרי לימוד( עד לא' אלול )בניית ביהכנ"ס מוערך 

בקרוב ל-900.000 ל"י(.
היו הבטחות לביהכנ"ס 150 אלף ממשרד הדתות, 150 אלף מוולפסון, 50 אלף משרד השיכון. 
רק  נותן  השיכון  ומשרד  כלום,  נתנו  לא  הדתות  משרד  אלף,   50 )יפה(  וולפסון  נתן  בינתיים 

כהלוואה ע"י בנק טפחות, אולם טפחות מבקש ערבויות קשות.

 דובקין, זלדה מישקובסקי, הורינשטיין: ד"ר דובקין מכפר חב"ד, גב' מישקובסקי בת דודתו של הרבי, והר"ר 
שלמה הורינשטיין מנתניה.
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מגורים 12 יחי"ד: יושלם אי"ה תוך חודשיים - מימונו ע"י השכנים שרכשו הדירות.
אולמי מלאכה לבסל"מ: אולם אחד מושלם )עלה 190 אלף ל"י( לקראת א' אלול. האולם השני 
גם יושלם בקרוב )עולה 230 אלף ל"י(. עבור זה הובטח מקרן רוטשילד 140 אלף ל"י שחלקו כבר 
זיסלמן שהבטיח לתרום לא נתן  יהודי מת"א בשם  ינתן בהשלמת המבנים.  וחלקו השני  שולם 

עדיין.
 - יעלה  קומות(.   4 הבנין  )כל  הפנימי'  של  א'  קומה  שלד  נגמר  עתה  עד  בסל"מ:  פנימי' 

1.110.000 ל"י. 
נוסף להנ"ל חייבים לשלם למינהל מקרקעי ישראל כ-120 אלף ל"י עבור הקרקע. 200 אלף 

ל"י שולם למשרד השיכון עבור פיתוח וכן 50 אלף ל"י לחשמל.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. כ"ה תמוז תשל"ג

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'
הרב ח.מ.א שי' חדקוב

שלום וברכה!
הנני לאשר קבלת הטלפון מאתמול כדלהלן:

חב"ד,  הר  בנחלת  ואחד  חב"ד  בכפר  אחד  כינוסים  שני  לעשות  חב"ד,  נשי  כנוס  ...בענין 
ושבשניהם יהיו אשכנזים וגרוזינים, רק שיפרסמו שהגרוזינים יקבלו כנוס מיוחד ולסדר זה באופן 

דיפלומטי בלי שום בליטות.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ו תמוז תשל"ג
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בשבוע הבא נסע אי"ה עם הרבה גורמים אדריכל וכו' לנחלת הר חב"ד, כדי לראות מה אפשר 
לעשות שהבני' בבסל"מ תהי' מוכנה עד תחילת שנת הלימודים.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ב' מנ"א תשל"ג

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו'
הרב ח.מ.א שי' חדקוב

שלום וברכה!
הנני לאשר קבלת הטלפון מאתמול כדלקמן:
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...הערב מגיע לארה"ק שליחו של כ"ק אדמו"ר שליט"א לצפת ר' לייב שי' קפלן. הוא נאמן 
לזה וע"י נסיעתו רוצה לחסוך מאנ"ש דארץ הקודש. המטרה לעשות שם נחלת הר חב"ד מספר 2. 

המקום נמצא ע"י מירון ויש שם תפקידים מיוחדים, להתחיל עם בית-הכנסת חב"ד, כולל. 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מזרז שעוד בשנת תשל"ג יתפללו בבית הכנסת חב"ד בצפת.

יש עליו עומס גדול, והוא צריך לקבל סיוע מכולם, להכירו עם אנשים וכו', וג"כ למסור ע"כ 
לחפר, מיידנצ'יק ווילמובסקי.

הדבר צריך להיעשות לשם ולתפארת עס זאל נישט רייסין די אויגן ושיהי' באופן בעה"ב.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"ד מנ"א תשל"ג
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

הרב ח.מ.א שי' חדקוב
שלום וברכה!

בענין ה-7 דונם שבנחלת הר חב"ד, נמסר לנו ע"י משרד השיכון שעבור הפיתוח שעשו במקום 
נצטרך לשלם 87,405 ל"י ותוך 10-15 יום יודיעו לנו את הפרטים שבזה. את תנאי התשלום לא 

ידוע לי עכשיו אם נצטרך לשלם הכל בפעם אחת או שיוכל להיות בתשלומים.
נוסף לזה הם יתנו לנו אישור למינהל מקרקעי ישראל שיעבירו לבעלותינו את הקרקע ושם 

נצטרך לשלם כנראה עוד 100.000 ל"י.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף

•  •  •
]מברק לקראת ח"י אלול, ה'תשל"ג[

המשתתפות בכנס נשי ובנות עולי גרוזיא ובוכארא שתליט"א
ברכה ושלום!

בעמדינו בסמיכות ליום סגולה ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, הבעל שם 
טוב ואדמו"ר הזקן,

בודאי תתעורר כל אחת מהמשתתפות והכנס בכללו להחליט ללכת בדרך שהורונו,
חיי יומיום יהדותיים באמת וחדורים חיות חסידותי –

בהנהגת הבית ובטהרת המשפחה ובחינוך הילדים ובחינוך עצמן ובצניעות,
והשם מלכנו יצליחן בכל האמור

ובפרט שהמלך עתה בשדה ומקבל בסבר פנים יפות כל הרוצה לקבל פניו, כביכול.
בברכת הצלחה ולכתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן
•  •  •



ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. י"ט אלול תשל"ג

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'
הרב ח.מ.א שי' חדקוב

שלום וברכה! 
...נוסח המברק שנמסר לכנס הנשים בנחלת הר חב"ד הודפס גם בגרוזינית ורוסית.

בכבוד ובברכה
אפרים וולף

•  •  •



נחלת הר חב"ד

���

תשי"ג

תשל"ד



ה ר ו ש ת

��2

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ד' תשרי תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א

לבחירות למועצה המקומית בקרית מלאכי הסכים לבסוף מר עבודי לעמוד בראש הרשימה 
ועתה טוען כי נענה לבקשת חב"ד ולכן מבקש עזרה.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ו' תשרי תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ממשרד השיכון בירושלים הודיעו לנו כי בקשר ל- 7 דונם בנחלת הר חב"ד עבור ישיבת 
הבוכרים, כבר נתקבל בימים אלו מכתב שלפיו צריכים להכניס להם 90 אלף ל"י עבור הוצאות 
הפיתוח ומיד כשנשלם עבור הוצאות הפיתוח יפנו אותנו למינהל מקרקעי ישראל לשם חכירת 

הקרקע.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ט"ו טבת תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ר"י שי' הרטמן ביקר אצלנו בקשר לעניני בסל"מ בנחלת הר חב"ד. הוא נגע בבעיות של חוסר 
השלמת המבנים וחוסר חיבור החשמל לאולם המלאכה, שלפי"ד זהו הגורם לאי הצלחה שיהיה 
בזמן הרישום. למעשה אי השלמת הפנימיה וחדר האוכל הוא הרבה בסיבת מצב החרום וכמו"כ 
)אמנם עצמן לא בחוזק מספיק  מקוים שבקרוב נקבל חיבור של חברת חשמל לאולם המלאכה 

שיוכלו להפעיל בב"א כל המכונות(.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ו' שבט תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א

הבר,  ורא"א  ירוסלבסקי  ר"י  לדירות המתפנות של  חב"ד בקשר  הר  נחלת  ועד  אלינו  פנה 
ובקשו שנמסור דירת ר"י ירוסלבסקי לר"ז סירוטה ודירת הבר לר' . . בקשר לר"ז סירוטה הסכמנו 

מיד כי אנו נקבל תמורת זה דירתו ולמרות שדירתו קטנה יותר ובקומה גבוהה יותר הסכמנו...
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בקרנו אצל ר"מ יפה איחלנו לו מז"ט לאירוסי בנו, ובקשנו הכסף עבור ביהכ"נ בנחלת הר 
חב"ד, אולם אמר כי עדיין לא קבל מלונדון.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ט' אדר תשל"ד

כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקשר למצב הכספי אצלנו, נהיה שוב לחוץ בזמן האחרון, הבניה התייקרה בתקופה האחרונה 
מאחר המלחמה בערך 5 אחוז ויותר בכל חודש, דהיינו מהמלחמה ב- 25 אחוז, נוסף על זה שום 
המבנים  על  וגם  ההתייקרות,  לסעיף  בקשר  התחייבויות  ללא  בבניה  להתחיל  מוכן  אינו  קבלן 
שבאמצע הבניה תובעים העלאות המחירים בגלל ההתייקרויות, נוסף על סעיף הוצאות הבניה 
שהוא מאד מכובד אצלנו בתקציב הרי גם בנוגע למשכורת היו העלאות בגובה של 15 אחוז ונוסף 
על זה המחירים בעניני מזון וריהוט וכו' אשר באופן ממוצע עלו ב- 50 אחוז, כך שבאופן כללי 

המצב הכספי לא טוב.
בעניני הבניה אנו עומדים . . בבניין הפנימיה בנחלת הר חב"ד גם מתקדמת העבודה ובע"ה 
תוך חודש תושלם הקומה הראשונה לשמוש עבור מטבח חדר אוכל זמני וכתות, וכן שלד בית 
הכנסת בנחלת הר חב"ד, הקומה הראשונה גמורה ומשתמשים בחדרים לתלמוד תורה בנחלת הר 
חב"ד, ואילו קומת בית הכנסת בעוד כמה שבועות ייצקו את הגג, ואנו חושבים למסור את השלד 

המוגמר לועד נה"ח שיטפלו בהמשך הבניה, לאחר שאנו השקענו בזה כ 600 אלף ל"י.
...הננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לכל הנ"ל שנוכל בע"ה להמשיך ולנהל את כל 

המוסדות מתוך הרחבה.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. י"א ניסן תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א

בקרתי אצל מר עבודי בקרית מלאכי בענין תקציבים של 100,000 ל"י עבור בסל"מ במקום 
וכן סכום דומה עבור הישיבה שם, ואמר לי שלאחר שנגיש את התקציב למשרד הפנים והתקציב 

יאושר יגיש אז את בקשתנו.
הוא סיפר לי שהרב עזרן )שרוצה להקים במקום קרית חינוך( בקש ממר רותם תקציב של 
160,000 ל"י והוא חושש שהדבר לא יפריע לתקציב שלו, נוסף על כך שאנחנו מקבלים עבור 
הכולל תקציב של 40,000 ל"י וכן הרב עזרן מקבל סכום כזה אשר לכן הוא חושש שאם יגיש 
מר  במקום  בזמנו  בקרו  עזרן  הרב  של  חינוך  הקרית  )בענין  יאושר  לא  זה  הבקשה  את  עכשיו 
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שמואלי ומפקחים דתיים והמפקחים התנגדו להקים עוד בי"ס במקום. דעתו של שמואלי עדיין 
לא ידועה לנו(.

בענין ה- 10,000 ל"י שמגיע לנו מהמועצה בקרית מלאכי, אמר לנו שעד לאחר חגה"פ אין 
לו את הכספים.

]אפרים וולף[
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. א' דר"ח אייר תשל"ד

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מהיכל שלמה קבלנו עוד 25,000 ל"י ע"ח בניית בית הכנסת בנחלת הר חב"ד. לסיכום קבלנו 

מהם עד עתה עבור בניית ביהכנ"ס סך 100 אלף ל"י.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ"א סיון תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א

היום הייתי בנחלת הר חב"ד ונפגשתי שם עם מר . . מהמועצה הדתית בקשר לתקציב עבור 
הכולל, והוא אמר לי שמשרד הדתות אישר לנו השנה רק 15 אלף ל"י וה- 5000 ל"י האחרים 
יועברו לכולל השני בקרית מלאכי. לא רציתי ליכנס אתו בדו"ד בענין זה רק אמרתי לו שאברר 
את הדבר בירושלים. בד"כ הוא עושה תמיד קשיים בדברים שונים כגון בזה שלא רוצה לאשר את 

ר"י שי' ירוסלבסקי במשכורת מלאה של רב וכדו'.
כמו"כ הייתי בענין זה אצל מר עבודי ושם הי' בשעת מעשה סגנו מר לוינגר וגם הם דברו 

נגד . . שרגיל לעשות קשיים וכו'. 
]אפרים וולף[

•  •  •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה, י"א תמוז תשל"ד

ברוקלין, נ.י.
כב' מרת . . תי' 

ברכה ושלום!
במענה למכתבה מי"ט סיון,

הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להורות אשר באופן יוצא מן הכלל )כיון שעוסקת בצ"צ ובעלה 
שי' בחינוך על טהרת הקודש, ודרים בנחלת הר חב"ד( תקבל אלף )1000( לירות.
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ונא לפנות בזה להרב אפרים שי' וואלף.
בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חדקוב

העתק להרב וואלף שי'.
•  •  •

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
ב"ה. ב' אב תשל"ד

כ"ק אדמו"ר שליט"א
רצו"ב העתק ממכתבינו אל מר משה קצב ע"ד תביעתינו מהמועצה המקומית בקרית מלאכי 

לתשלום שכ"ד עבור חדרי הת"ת במקום.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. כ' מנחם אב תשל"ד
כ"ק אדמו"ר שליט"א

ר"מ שי' גורודצקי דיבר אתי בקשר להמשך הבני' של בית הכנסת בנחלת הר חב"ד. אמרתי לו 
שאנו גמרנו לבנות את השלד ועכשיו הם צריכים להתקשר עם אותו הקבלן בקשר לגמר הבניה 

כיון שיש התחייבות כלפי קבלן זה, וגם בלי הסכמתו אי אפשר לעבור לקבלן אחר.
]אפרים וולף[

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

ב"ה. ב' אלול תשל"ד
כבוד הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

הרב ח.מ.א. שי' חדקוב
שלום וברכה!

רצו"ב דו"ח מאברכי הכולל בנחלת הר חב"ד מחודש מנחם אב תשל"ד.
לכל אלו האברכים שחסרו למעלה מחצי הזמן בכולל, בדעתי שלא לשלם בכלל עבור חודש 

זה.
בכבוד ובברכה
אפרים וולף
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"בכרם חב"ד" מדווח על הקמת שכונת נחלת הר חב"ד. ניסן תשכ"ט
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מברקו של הרבי מכ"ב שבט תשכ"ט לרב בנימין אליהו גורודצקי, ובו האישור להקמת השכונה החדשה
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ו' אדר תשכ"ט. שר הקליטה יגאל אלון מאשר לחמש עשרה משפחות ותיקות להתיישב בשכונה החדשה
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איגרת הרבי מי"א ניסן תשכ"ט למתיישבים בנחלת הר חב"ד, כתובה בכתב יד קדשו
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איגרת הרבי מי"א ניסן תשכ"ט שנשלחה למתיישבים בנחלת הר חב"ד
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איגרתו של הרבי מט"ו אלול תשכ"ט למתיישבים בנחלת הר חב"ד
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הרבי ביקש מרבה של כפר חב"ד הרב שניאור זלמן גרליק למסור את מכתבו )דלעיל( לעולים שהתיישבו 
בנחלת הר חב"ד. המכתב של הרבי תורגם לגרוזינית וחולק יחד עם המכתב אל הרב גרליק.
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מכתב המזכירות לרב אפרים וולף, בקשר עם אגרות הקודש שהובאו לעיל



נחלת הר חב"ד

���

ג' ניסן תשל"א. הרבי כותב למשפחות ביסק וקונסון שעלו לנחלת הר חב"ד, ומוסיף בכתב ידו הק'
כי המכתב מיועד לעולים החדשים "כולל גם אלה שעלו משם לפניהם ושיעלו אחריהם"
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הרבי והחסידים מלווים את ספרי התורה

הרבי מלווה את ספרי התורה המיוחדים ששיגר לנחלת הר חב"ד, ניסן תשכ"ט 
מימין נראים זקני החסידים: הרב אלי' יאכיל סימפסאן והרב שלמה אהרן קזרנובסקי
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קהל המונים בנחלת הר חב"ד בהכנסת ספרי תורה, חול המועד פסח תשכ"ט
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נחלת הר חב"ד בתקופת ייסודה. בתמונה למטה תהלוכת ל"ג בעומר בשכונה
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נחלת הר חב"ד בתקופת ייסודה

נחלת הר חב"ד מספר שנים לאחר הקמתה
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נושא דברים הרב בן ציון שמטוב ע"ה

בעת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת המרכזי בנחלת הר חב"ד, ח"י אלול תשל"א.
נושא דברים הרב שניאור זלמן גרליק ע"ה.
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נושא דברים הרב זושא ווילימובסקי ע"ה

בעת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת המרכזי בנחלת הר חב"ד, ח"י אלול תשל"א. 
נושא דברים הרב גרשטנקורן ע"ה.
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הנדיב סר אייזיק וולפסון, התורם המרכזי לבניית בית הכנסת, מגיע לחנוכת הבית. 
מימין לשמאל: הרב מרדכי גורודצקי, מר משה יפה מנכ"ל היכל שלמה ונציגו של וולפסון בישראל, 

הנדיב סר אייזיק וולפסון, הרב זושא וילימובסקי

בית הכנסת נקרא "בית יצחק" ע"ש אייזיק וולפסון. בתמונה, הרב מרדכי גורודצקי ומר וולפסון
ומשמאל הרב זושא וילימובסקי מצביעים על שם הבניין שנקבע בכניסה לבית הכנסת
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ארון הקודש ביום חנוכת הבית

מר משה יפה נואם לצד שולחן הכבוד בחנוכת הבית



ה ר ו ש ת

���

משה יפה נושא דברים בחנוכת הבית

סר אייזיק וולפסון ומר משה יפה במשרדי ועד נחלת הר חב"ד, 
עם יו"ר הועד הרב מרדכי גורודצקי ומזכיר הועד הרב אברהם אלטר הבר
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קבלת פנים לעולים חדשים בנחלת הר חב"ד

קבלת פנים לעולים חדשים בנחלת הר חב"ד
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קבוצת העולים הראשונה מגרוזיה שהגיעה לקרית מלאכי בכותל המערבי. במרכז חכם משה מיכאלשוילי

כינוס ארצי לעולי גרוזיה בנחלת הר חב"ד. חול המועד פסח תשל"ב
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התושבים הראשונים בנחלת הר חב"ד – מרוסיה, בוכרה וגרוזיה
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מסיבה חגיגית לרגל ההתיישבות בשכונה. מימין לשמאל: הרב דוד חנזין, הרב בנימין גורודצקי, 
ראש המועצה המקומית, חבר מועצה, הרב גרשטנקורן רבה של קרית מלאכי

כולל האברכים בנחלת הר חב"ד בימיו הראשונים. משמאל: הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי
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תלמידי חדרי "תורה אור", על רקע בנייני נחלת הר חב"ד

הרה"ח ר' ישראל קונסון עם בני כיתתו בתלמוד תורה
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זקני חסידי נחלת הר חב"ד. מימין לשמאל: ר' חיים וולוביק, ר' מרדכי סירוטה, ר' צבי מילבסקי, 
ר' דוד גייסינסקי, ר' זלמן קיבמן. זכרון כולם לברכה.

מפעל 'גולגוטקס'. מימין לשמאל ר' דוד גייסינסקי, ר' משה גולדשמיד ממנהלי המפעל, ר' משה סירוטה
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מכתבים מתוך ארכיון "ימי תמימים"

ישיבת תומכי תמימים המרכזית
כולל עולי רוסיה עולי תימן

ב"ה. כ"ד טבת תשי"ב, לוד
לכבוד חדב"נ הרש"ג שליט"א

ברוקלין
שלום וברכה!

אין מילה בפינו להודות לכת"ר על התעניינותו הרבה להגדיל את בניני הישיבה, ובאים אנו 
להודיע כאן שבתיקון הבניינים הנה לבד זאת שמכניסים עוד תלמידים חדשים והישיבה מתגדלת 
ומתרחבת מיום ליום – הרי מה שמשקיעים יותר בבניינים נעשה שוויים עשר פעמים ככה, ונחשב 

זאת לרכוש הישיבה וקנינה שהולכת ומתגדלת מיום ליום.
מהרבה מוסדות בארץ הציעו לנו סכומים עצומים באם היינו רוצים למסור את אחד מהבניינים 
)כוונתנו בזה להודיע גודל שוויים(. אך זאת בקשנו שלבד מה שנצרך לתיקון הבניינים הנה גם 
ההוצאה היום יומית השוטפת אין להפסיק, כי גדולה היא במאד מאד, ובפרט בזמנים האחרונים 
הכבד  העול  את  נשוא  נלאו  בארץ  עשירות  היותר  הישיבות  וגם  לרגע  מרגע  מאמיר  שהיוקר 
ובפרט אנו. אך תקותנו תאמצנו שכת"ר יעטה חסדו אלינו כמאז כן עתה ובטוחים אנו שיקבל 

נחת בלתי מוגבלת מעבודתו זו.
פונים אנו בזה לכת"ר:

ידידנו מנהל הישיבה הרב אפרים שי' וואלף נסע צלחה בימים אלה למחנם, אולי יהי' באפשר 
בהסכמת כת"ר לפעול מה לטובת הישיבה.

הוא  )כי  לפניו  אשר  את  שידע  כדי  הנ"ל  של  מהותו  את  כת"ר  לפני  לתאר  בזה  והננו 
מהתמימים הצעירים ובטח אין כת"ר מכירו(. הנ"ל הוא מהתמימים היותר חשובים דכאן. גם כל 
משפחת גורארי' בארץ הסכימו שהוא יהיה מנהל כל ענייני הישיבה ]?[ הוא נאמן ביותר )שלמעלה 

מביקורת(.
חריצותו והתמסרותו לישיבה מפליאה היא את עין כל רואיו, שכל ענייני הישיבה הגשמיים 
וגם בעניינים   ]?[ והכל הוא בסדר מסודר  ]?[ על פיו  מהדבר היותר גדול עד הדבר היותר קטן 
הממשלה  בחוגי  גם  מסודרת  והיותר  התמימה  בעבודתו  הוא  ומפורסם  לו.  גדול  יד  הרוחניים 
והתעניינות  חן מיוחד  היהודית, שזה מביא  והסוכנות  והמוסדות הגדולים כגון במשרד החינוך 

מרובה מצדם לישיבה.
העובדים  קטנה משאר  יותר  היא  הנה שכירותו שמקבל  הגדולה  עבודתו  עם  התחשב  ובלי 
גדול  היותר  הכבוד  לו  רכש  זה  והכרה עצמית. שכל  בליטה  בלא שום  נעשה  זה  וכל  בישיבה, 
שמקבל מכל עובדי הישיבה ותלמידי' אשר סומכים על הנהלתו שלא ירים איש את ידו ורגלו 

בלעדו בכל ענייני הישיבה.
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כת"ר ביקש מאתנו במכתבו האחרון לכתוב לו מהנעשה בישיבה במובן הרוחני והנה הנ"ל 
יספר בפרטי פרטיות לכת"ר מכל דבר גדול וקטן.

ברגשי כבוד ובהוקרה רבה
אברהם דרייזין

•  •  •
ישיבת תומכי תמימים המרכזית

כולל עולי רוסיה עולי תימן
ב"ה. ט' שבט תשי"ב, לוד

לכבוד חדב"נ הרש"ג שליט"א
ברוקלין

שלום וברכה!
בטח כבר התראה חדב"נ שליט"א עם מנהל הישיבה הרב אפרים שי' וואלף שנסע בימים אלה 
לארצות הברית. עתירתנו היא שינצל כת"ר שליט"א את בואו למחנם לטובת הישיבה, כי נלאינו 
כבר נשוא מריבוי בעלי החובות שהם בבחינת מה רבו ומה גדלו. ואם נחשב את החוב שאנו חייבים 
בדולרים הרי חייבים אנו כיום שני אלפים לבד השמונה מאות שכבר הודענו מזה לכת"ר שליט"א 
מזמן שאנו חייבים, וביטחוננו תאמצנו בהתעניינותו הרבה בישיבה שיעשה גם למעלה לפי כחו.

וזאת למודעה כי הנ"ל איש נאמן הוא ביותר ועל פיו יושק כל הבית הגדול הזה, והוא למעלה 
מכל בקורת. איש רציני וסומכים עליו בכל דבריו בלי שום פקפוק.

ברגשי כבוד ובהוקרה רבה
בשם ההנהלה,
אברהם דריזין

•  •  •
מזכירות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן

ליובאוויטש
ב"ה. כ"ח ניסן תשכ"א

ברוקלין, נ.י.
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אברהם שי' ]פאריז[
שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז ניסן בו מציע שאכתוב לו פרטים בדבר הערותיו על ההכרח לחזק את 
ידי אנ"ש שיחיו באה"ק ת"ו, להרבות בפעולות ממשיות ולנצל את כוחותיו של כאו"א בעבודתנו 

הקדושה.
הכנת  לזה  דרושה  אבל  למאד,  היא  חשובה  הנ"ל  אודות  ביחוד  לדון  שיחיו  מאנ"ש  אסיפה 
המשתתפים בה, היינו שיעסקו עמהם בפרטיות לפני האסיפה בכדי שתתברר להם מטרתה, יסורו 
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מלבבם המעכבים להתדבר איש את רעהו, שיתעוררו שכאו"א וכולם ביחד יבואו להאסיפה כאיש 
אחד וברצון אחד להרים בעזהשי"ת את עבודת חב"ד למעלה הכי עליונה.

כפי שהספקתי להכיר באלה מהנ"ל שהמדובר אודותם, בזמן ביקורם את מחננו כולם הם יקרים 
וחביבים ושואפים לאמת. אבל מה שלפענ"ד זקוק לתיקון הוא להגדיל את אהבת הביקורת, היינו 
שכל אחד, מבלי להביט על מעלותיו הגדולות והצטיינותו בשדה עבודתו, הנה בהיותו בכל אופן 

רק בשר ודם עלול הוא ח"ו לטעות בדבר מה, מה שירגיש ויוכל להעירו על טעותו – הזולת.
ע"פ הכלל הידוע שכאו"א יש לו איזה מעלה שהוא בה מצטיין יותר מחברו, הנה גם מי שבדרך 
כלל אינו מגיע למדרגת חברו, יכול הוא לפעמים לזכות להצעות בחיזוק היהדות ובהערות בזה 

שלא עלו על דעתו של הגדול ממנו.
וכשכאו"א מוכן תמיד לשמוע מה שמעיר לו חברו, ומבלי שיבטל אותו יתבונן בדבריו וידון 
עליהם, גם אם אינו מוכרח ואינו צריך לקבל את סברותיו, באם אחר השקו"ט, בלי נגיעות, בא 
לידי המסקנא שאינן מתאימות, הנה לאחר כ"ז התייחסות כזאת עלולה להביא תועלת הכי גדולה 

בעבודת היחיד והכלל, נוסף על שלום האחים שמתגדל עי"ז והברכה הבאה בעקבותיו.
המורם מהנ"ל, כאשר אהבת האחים והמדות הטובות שע"פ דרכי החסידות תתעוררנה בלב 
כ"א מהמשתתפים בהאסיפה הנ"ל, ויביט כ"א על חברו בלי ביטול ובלי חשדים אלא בעין טובה, 

ברור הדבר אשר בעזהשי"ת יזכו למצוא את הדרכים והאופנים הכי טובים להשגת המטרה.
ומה שיש עוד להעיר הוא, אשר גם במקום שיש חלוקי דעות באיזה ענינים שהם, צריכים 
להמצא על אתר אנשים מאנ"ש שיחיו שב' הצדדים ירכשו להם האימון הדרוש שיוכלו להתפשר 

אצלו. ואת הדבר הקשה הלא בין כך ובין כך מגישים תמיד להחלטת כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ומה שנראה לנחוץ לעורר הוא גם שצריכים לחזק את ההכרה בכל או"א של העסקנים אשר 
גם אם יש לו איזה טענות או ביקורת להזולת אי"ז ממעט כלל את אחריותו הוא במה שהוא יכול 
לעשות. ויותר מזה – כל מה שנדמה לו שהשני ממעט בפעולותיו, הלא מתגדלת בזה עוד יותר 
אחריותו הוא, מכיון שעליו – לפי השערתו הנ"ל – למלא לא רק תפקידו הוא אלא גם מה שממעט 
הזולת, ולדעת שמכיוון שההשגחה העליונה הטילה עליו עבודה מרובה, הלא בטח גם נותנים לו 

מלמעלה כוחות לזה.
השם יצליחו להביא לפועל את שאיפותיו הטובות ולהיות מהזוכים ומזכים את הרבים.

בברכת כט"ס
הרב ח.מ.א. חדקוב
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יומן משנת תשח"י

)ע"פ  ב-770  צא"ח  של  מלכה  מלוה  בסעודת  תשח"י  ויגש  במוצש"ק  ששמעתי  מה  בס"ד. 
הזיכרון(.

מר' ישראל לייבוב:
]=בליניצקי[, לך  נח  ישראל  ר'  לי  )תש"ד(, אמר  בזמן המלחמה  זה  הי'  כשהייתי בסמרקנד, 

לשוק ותקנה כמה שולחנות ותביא אותם לבתים של... ועשיתי כן.
באותם ימים היה כך: הודיעו שלכל ילד שיבוא ללמוד בחדרים האלו ינתן לחם עם חמאה. 
כמובן שבאו הרבה ילדים )בעיקר מהרחוב(, והיו לומדים מהבוקר עד הערב, במשך היום הם היו 
מקבלים את הלחם, ובערב הם היו חוזרים לביתם. לאחר שהיו גומרים ללמוד היו יוצאים החוצה 

וכרגיל אצל ילדים, בצעקות וכו'.
בימים האלו לא ידענו מהמושג של ופרצת, שאלתי את ר' ישראל נח, בשביל מה אתה צריך 
לכל זה, להביא כל כך הרבה ילדים כל יום ואח"כ כשחוזרים הביתה הם אוכלים טריפות וכו', יותר 

כדאי שנעשה חוג מצומצם של ילדים מבתים יהודיים ונעבוד עליהם עד שימצא מזה משהוא?
על זה הוא ענה לי, אני יספר לך מעשה. 

)או לפעולות ציבוריות או לרפואה(, ברכבת הוא למד רשימה  ל...  פעם נסע הרבי הרש"ב 
)שיחה או מאמר(. לידו התיישבה אשה זקנה והסתכלה במה שהרבי אחז, הרבי סגר את הרשימה, 
קם, ותר אחר מקום אחר, האשה קמה אחריו ואמרה: רציתי לראות מה אתה אוחז ביד, הרבי פתח 
לפני' את הרשימה, ושם היה באותיות מודפסות הפסוק "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד". 
אמרה לו האשה: מה שכתוב בכתב השני )לא מודפס, ויתכן שזה היה כתוב בכתב יד, כי אז היו 
כותבים את ההנחות בכתב יד( אני לא מבינה, אבל את הפסוק אני יודעת, וחזרה לפניו את כל 

הפסוק. 
לאחר שהרבי חזר, סיפר לחסידים את המעשה ואמר: צריך לייקר מה שיהודי מזכיר מפיו 
פסוק או דבר טוב )ויתכן שכל הנסיעה שלו הייתה בשביל שנשמה של יהודי יעלה על דל שפתיו 

את הפסוק הזה(. 
כמו כן כאן, המשיך ר' ישראל נח, עכשיו הם לומדים, הם מזכירים שם שמים בפיהם, מה 

שיהיה אח"כ לא צריכים לדאוג. 
לפני זמן מה – מסיים ר' י"ל את סיפורו – נסעתי באוטובוס, לידי ישב חייל, הוא הסתכל עלי 
כמה פעמים ולבסוף אזר עוז ושאלני, האם אני זוכר אותו. הבטתי בו ולא הכרתיו. לאחר מכן הוא 
המשיך וסיפר לי שהוא למד בחדר בסאמארקאנד, וכיום הוא שומר בית יהודי, כשרות וכו'. אכן 

אמר ר"י אלו הם התוצאות של החדרים דאז )ד.א. מביניהם יצאו גם ראשי ישיבות(.
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מר' דוד רסקין:
בשנת תש"י )לפני ההסתלקות(, עמד הרבי )שליט"א( ליד המעלית )ב770( והתכונן לעלות 
למעלה, באותו רגע נכנס אדם אחד. שאל אותי הרבי אם אני זוכר אותו מהסעודות מלוה מלכה 
ברוסיא )סאמארקאנד?(, לפני כן הרבי שאל אותו אם הוא היה משתתף אז בסעודות של מלוה 

מלכה? הוא ענה בחיוב )הגם שפה הוא לא בא למלוה מלכה(.

מר' אשר ססונקין:
כשהייתי בלאגער )מחנות( היה שם בעל תשובה אמיתי. כשהיה מגיע י"ט כסלו או י"ב תמוז 
הוא היה קונה משקה ומתוועד, ולא היה מתפעל מאף נאטשאלניק )שוטר רוסי(. כשהגיע סוכות 
הוא קנה קרשים גדולים ועשה סוכה בחצר לעין כל לכל אורך החצר, ללא התפעלות. כשעבר 

נאטשאלניק ושאל אותו מה הוא עושה? הוא ענה לו איזה תירוץ, וההוא קיבל את זה והלך לו.
מחנוכה הוא לא ידע, כשהגיע חנוכה הסברתי לו מה זה חנוכה, והוא אמר לי שהוא יעשה 
חנוכיה גדולה. הוא הלך לפחח והזמין חנוכיה גדולה אח"כ קנה בקבוק שמן. להדלקת הנרות הוא 

הביא גם את הפחח שיהיה נוכח בהדלקה.
גם אני הדלקתי חנוכיה ליד החלון ובביתי היו נוכחים כשבעים איש. בלילה הראשון עברו 
ליד ביתי גויים וראו את החנוכיה, הם שאלו אותי מה זה? הסברתי להם שהיו פעם אפיקורסים ולא 
רצו שהמאמינים יעשו מצות, והמאמינים התגברו עליהם והרגו אותם, ולזכר זה מדליקים נרות 
)כי לא רציתי להכניס אותם לענין של יהודים(. כמובן שהם קיבלו את ההסבר, וכך הם באו כל 

לילה )מעיר ר' אשר, עס איז געווען שוין פירסומא ניסא למהדרין(. כך עברו ד' ימי חנוכה.
בליל ה' דחנוכה עבר נאטשאלניק וראה את זה. הוא נכנס לפנים )ואז היה חוק שאסור להדליק 
נרות בגלל שריפות וכן אסור לעשות אסיפות(, הוא ניגש למנורה והתבונן בה מעט, אח"כ הוא 

צעק לי ברוסית, "חמישה", צעקתי לו בחזרה "חמישה", והוא הלך. 
כשהייתי אצל הרבי אמר לי הרבי שהוא רוצה שהבעל תשובה )הנ"ל( יהיה אצלו, בינתיים 
אני עומד עמו בקשר. כיום הוא מנהל איטליז טרף )כמובן שזה לגבי הממשלה, אולם באמת הוא 

מוכר שם אך ורק בשר כשר(.
בעל  שנהיה  )לפני  ממנו  לשחוק  הילדים  התחילו  ברחוב  הלך  תשובה(  )הבעל  כשהוא  פעם 
תשובה הוא היה גנרל(. שאלתי אותו אם הוא מתפעל מהם? והוא ענה לי שגם הוא היה יכול להיות 

כמותם, ולצחוק על אחרים, אולם ב"ה הוא חזר בתשובה, והוא לא שם לב לזה. 

י"ב אדר תשח"י:
ר' לייב מוצקין סיפר כי אמר לו אחד מהמקורבים )לא אמר מי( שכ"ק אד"ש אמר לו שהוא 
מודאג מזה שאין כהלכה בענייניו, וכאשר שאלו הלה: הרי כ"ק חותנו אדמו"ר היה מעורר על כל 
הדברים בעצמו, אמר: איך האב אן אנדער דרך, ורצונו שיהי' באופן מלמטה למעלה אתערותא 

דלתתא. 
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בהתוועדות פורים שארכה מ-8:30 לילה עד 5:30 בוקר היו הרבה שיחות והרבה גילויים... 
אמר לבארנצקי שיתן בניו לתו"ת ודיבר הרבה אודות זה, ואמר גם שמנדל פעלדמאן יתן בנין 
לתו"ת און הגם איך האב מסכים גיווען שיוציאו בכל זאת יתנו לתו"ת. ודיבר שיחה ארוכה לבנו 

של בארנעצקי שירצה להכנס לישיבה. 
כאשר דיבר אודות תו"ת אמר ישתתף בהישיבה בגופו בנשמתו כו' ישכח על ממונו. כאשר 
. והשי"ת יחזק בריאותו.   . יצא מהפארברענגען כנראה שלא הרגיש בטוב, ובהיכנסו למכונית 

כעבור כמה רגעים כבר האיר השחר.

בשבת שמחת פורים היתה התוועדות בחדר ביהמ"ד וכ"ק נכנס בשעה 1:30 וישב קרוב לשתי 
שעות. סיפר אודות החסיד ר"פ רייזעס, שנקרא על שם חותנו ששמה היה רייזע, ולא על שם אביו 
הגאון משלסיו: חמותו של החסיד ר"פ רייזעס היתה אשה עשירה בשקלאוו והיו לה ג' חתנים, 
וכאשר היה כ"ק אדמו"ר הזקן בשקלאוו פעל עליה רושם אדיר באמרה שבא מגיד אחד מסביבות 
וויטעבסק, שלא שמעו ממנו מקודם ועל כל אשר שאלו אותו גאוני שקלאוו ענה בטוב טעם, ועל 
שאלותיו לא ענו רק אחת משלושה. ואמרה אשר מי מחתניה שיסע לכ"ק אדמוה"ז לליאזנא ויהיה 

שם משך זמן תתן לו את כל הונה. 
ר"פ רייזעס נסע לשם ושהה שם כשלושה חדשים ובחזרתו הביא אתו מכתב לאשה כי היה 
בליוזנע, ואז נתנה לו את כל הונה שעלה לסכום רב. ר"פ חזר לליוזנע ומסר את הכסף לכ"ק 
)הכוונה  דבר  עוד  גם  וביקש  וגדולה,  תורה  זיין  אים  ביי  זאל  עס  אדמוה"ז  ברכו  ואז  אדמוה"ז. 

כנראה לבנים( ולא ענה כ"ק אדמוה"ז.
מחוזרי המאמרים אצל אדמוה"ז ]?[ אחיו רח"ג ור' משה וכן דער פעטער לייבלע ועוד. והטוב 
שבין החוזרים היה הר"פ כי היה מדקדק להניח על הכתב כלשונו ממש. וכאשר כ"ק אדמוה"ז היה 
מתגלגל על הארץ מרוב דביקותו, היה הר"פ מרכין אוזניו לשמוע המילים שיצאו מפיו ק'. ובאם 
לא שמע כמה מילים הניח בכתב כמה שורות חלק, לסימן כי חסר משהו. ולכן לפעמים בתו"א 
שבנוי על הנחות הר"פ חסר בכמה מקומות קישור הענינים ורק שכ"ק אדהצ"צ קישר את הדברים 

ובכל זאת בכמה מקומות קשה הקישור.

בש"ק אחרי התפילה קרא כ"ק אד"ש )ע"י הרב חדקוב( את ר' יואל שיחי' ואת הת' אברהם 
שמטוב )הוא בעל כשרונות ואחד החוזרים( והיו כעשרים רגעים בחדרו. כ"ק אד"ש שאלם אם 
יודעים הם את כל השיחות מפורים, כי כ"ק אד"ש עצמו איננו זוכר מה היה בהתוועדות פורים 
אחרי ב' שיחות הראשונות והמאמר שלאחריהם )כנראה שהי' ע"ד שכינה מדברת מתוך גרונו, 
ושמעתי כי כבר היה דומה לזה אצל הנשיאים הקודמים(. הם חזרו לפניו קצת מהשיחות וסיפרו לו 
שניגנו ניגון אדמוה"ז והבבא הד' היה רק פעם אחת, שאל: מדוע? ואמר א"ש כי כן ציוה אדמו"ר. 
ושאל: איך האב אזוי גיהייסן? נו )כלומר בניחותא(, וביקשם למסור לו את הר"פ מהשיחות והיום 

מסרו אותם.
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מוצש"ק פ' פרה ויק"פ כ"ג אדר תשח"י:
קרא  תחי',  הרבנית  עבור  המגילה  בעצמו  אד"ש  כ"ק  קרא  האלצמן  יעקב  לי  שסיפר  כפי 
בלזובסקי  לזלמן  אמר  ההתוועדות  בעת  בחומש.  להביט  מבלי  שמעה  והיא  גדולה  במהירות 
)"המלאך" גיסו של הרמ"ז שיחי' גרינגלאס( הלשון בערך, ער זאל זיך איננמען אויף זיך מיר צו 
פאלגן אפי' אויב עס וועט ביי אם אויסקומן אז איז ניט ווי עם שטיט אין שלחן ערוך ער קיין זיך 

אויף מיר פאלאזן, זאל זייע א גוטע התחלה. 
כאשר ראה - היום - אז דער עולם וואונדירט זיך אמר בשחוק: עס איז גיווין אכימאן אין 

ראסטוו פלעגט ער זאגען "מאי טוואי פאנימאי".
גם קרא את שלום העכט ואמר: מען רופט בא זיי זיין שלום אין הויז און עס וועט זיין בן 

זכר.

השבוע ביקרה אצלנו מרת פרוס חמותו של שלום לברטוב )קאבילאקער( ומרדכי דובינסקי 
וסיפרה דבר נפלא מכ"ק אד"ש שליט"א.

אחד הבע"ב מבית הכנסת בו משמש שלום לברטוב בתור שמש יש לו בת ילדה כבת י"א, 
ול"ע נשרו שערות ראשה באופן מבהיל עד שהיתה מתבוששת לצאת החוצה. היו אתה אצל הרבה 
רופאים, וגם אצל גוטע אידן, אבל ללא הועיל, ויעצם שלום לברטוב שילכו לכ"ק אד"ש ושמעו 
לעצתו. כ"ק אד"ש אמר להם שאם תקבל הילדה ע"ע אשר כשתגדל ותנשא תלבש פאה נכרית 
יעזור לה השי"ת שיגדלו שערותיה, וקבלה עליה והבטיחה וכעבור זמן קצר התחילו שערותיה 

לגדול, וכעת יש לה שערות גדולות ונאות. 
זוהי  ילד כבן שבע.  יהודה קרינסקי(  )גיסו של  גודמן  יהושע  השבוע נפטר פתאום בנו של 
טרגדיה איומה, כי לפני כשנה ומחצה נפטר אצלם ר"ל בן ג"כ ילד בן שבע פתאום. מחר מתכוננים 

כמה מחברינו לנסוע לניו היווען לנחמם. ינחמם השי"ת כתוך שאצו"י.
לייבל גראנער מספר שהיה נראה מתשובת אד"ש שמשהו אינו בסדר )כאשר הודיעוהו על 
מצבו של הילד( וכן מספר שאצל הילד הקודם ר"ל כאשר הודיע יהושע להרב חודוקוב אודות מצב 
הילד ע"י הטלפון היה כ"ק במשרדו של חדקוב, והרב חדקוב מסר לכ"ק אד"ש אודות המצב ואמר 
מצב נו. וכאשר אמר יהושע להרב חדקוב בהטלפון שיברכו ברפואה שלימה אמר: אז ער וועט זיצן 

אויף מיין ארט וועט ער מיר זאגען וואס צו זאגען.

מנדל בוימגארטען מספר על אחת מקרובותיו, אחר שנולד אצלם ילד הראשון, הרבה שנים 
לא היו אצלם ילדים, והלכו לכ"ק אד"ש ואמר שאם תשמור טהרת המשפחה ייוולד להם ילד, 

ובראשונה לא רצתה בשום אופן ואחרי הפצרות הסכימה, ותיכף נפקדה בע"ה.
וצוה כ"ק אד"ש שיבדוק את תפילין ומצא פסול  זמן רב,  אחד מדעטרויט לא היו לו בנים 
במילה "בניכם" שבפסוק למען ירבו ימיכם וכו' וכאשר תיקן התפילין נפקדה זוגתו בזרעא חייא 

וקיימא.
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יום ד' כ"ז אדר תשח"י:
ביום הראשון נסענו לניו היווען לנחם את יהושוע גודמן... יהושוע מספר אשר בהיות כ"ק 
אידיאולוג  הוא  שבנו  ואמר  ערליכער  מן  אחד,  איש  אליו  בא  תרפ"ט  בשנת  בארה"ב  אדמו"ר 
אצל הקומוניסטים )כהרבה צעירים בזמן ההוא( ועומד להתחתן בקרוב, והוא רוצה לקרב אותו 

ליהדות.
ויאמר לו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שידבר אתו אודות טהרת המשפחה, ויאמר לו בהיות אשר 
אחת מטענותיהם הוא שצריך ליתן להנוער בחירה חופשית לבחור בדת, ובאם ייוולד ללא בלי 
טהרה אין בחירתו חופשית כ"כ – הלה מסר את הדברים לבנו והדברים נתקבלו אצלו וקיבל ע"ע 

להיזהר בטהרת המשפחה. 
אתמול קיבלנו מכתב מדודינו ר"נ שי' נעמענאוו ותוכנו התעוררות לעבודה שבלב, ער איז 

פשוט א חסיד ווי עס איז גיווען אמאל, וכל הענינים נוגעים לו ניט גינערטערהייד. 
היום גמרתי לסדר את המורה שיעור לתניא באידיש, שסודר ע"י לייב גראנער לשנה פשוטה, 
ודומני כי כ"ק אד"ש יקחנו אתו מחר בבוקרו על האוהל. בזמן האחרון נוסע כ"ק אד"ש על האוכל 

במכוניתו והנהג הוא יהודה קרינסקי מבלי שילווהו מישהו אחר כנהוג בזמן הקודם.
שכחתי להוסיף להתוועדות דש"ק שאחר פורים: אמר לנ. מ. ממונטריאול שיאמר לחיים און 

דער צלם אלוקים זאל זיין בגילוי )כוונתו להזקן(. 
מינסקי  והזכיר את  לחיים  הנוסעים לאה"ק שיאמרו  בהתוועדות בש"ק האחרון אמר שאלו 
וכמובן את הרב שניאור גרליק, אח"כ אמר הרב ברוך נאה ג"כ לחיים ואמר שנוסע אי"ה בשבוע 
זה. ושאל כ"ק באיזה ספינה הוא נוסע ואמר, קווין עליזאבעט, ונהנה כ"ק אד"ש, ואמר שצריך 

להכריז אשר הנסיעה באניות הישראליות היא חילול שבת בפרהסיא.
בש"ק זה פ' פרה בעת אמירת ההפטרה אמר: "בהקדשי בכם לעיניכם" וגם "לעיניהם" כדעת 

המנחת שי. 

מוצש"ק פ' החודש תשח"י:
הלילה הייתה ההתוועדות החודשית של צא"ח בביתו של ר' יעקב ליפסקר. היו ג"כ ר' זלמן 

דוכמן ורש"א קאזארנאווסקי וסיפרו הרבה סיפורים מעניינים:
אז  שאמר:  ההתוועדויות  מוהריי"צ  אדמו"ר  מכ"ק  בעצמו  ששמע  מספר  דוכמן  זלמן  ר' 
ווער סי האט אים ניט  זיין דעם טאטענס פנים, און  זיך מצייר  זיך עפעס זאל מען  ס'יטרעפט 
גיקענט זאל זיך מצייר זיין מיין פנים. איך בין שטארק . . אויפן טאטן, ואמר שוב איך בין שטארק 

. . אויפן טאטן. 
הרב קאזארנאווסקי סיפר בארוכה אודות כמה עניינים וביניהם אודות שידוכו עם זוגתו )היא 
בת הרה"ח ר' אשר מניקאלייעוו(, שכאשר סיפר לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אודות השידוך ואשר 
מבקש הסכמה ראה שנשתנתה פניו און ער האט זיך גידריעט אויפן בינקעל, וכאשר ראה זאת 
מבלי לחכות לטענה, עזב את היכלו. וסיפר הדברים לאחד החסידים והלה אמר לו שכבר היה 
מעשה דומה לזו ואז צווה כ"ק אדמו"ר לילך להאוהל )הדבר היה בשנת חורף בראסטאוו(. הרב 
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יתן  שהמענה  ומבקש  השידוך  על  הסכמה  שמבקש  בהפדיון  וכתב  להאוהל  הלך  קאזארנאוסקי 
אויפגילייגט  גיווען  איז ער  נכנס שוב לכ"ק אדמו"ר  וכאשר  רבינו שליט"א,  בנו  ע"י  אדמו"ר 
זייער ונתן הסכמתו וכ"ק הוסיף: דער טאטע האט פאר דיר גילאזען נדן ונתן לו סכום של אלף 

רובל. 

יום ג' ד' ניסן תשח"י ברוקלין:
אתמול חתונת אייזיק שוויי כ"ק אדמו"ר מסדר קידושין. בעת הנסיעה באוטובוס סיפר לי 
ר' יואל שיחי' )דיברנו אודות ספרו של ר' חיים נאה(, אשר בשנת האבילות ר"ל כדרכו של כ"ק 
אד"ש בהתפללו בחדרו של כ"ק חותנו אדמו"ר היה משוחח עם הנמצאים בחדר אחר התפילה, 
ופעם אחת שאלוהו בדבר השיעור של ט"ק ואמר שישנו ט"ק מכ"ק חותנו ושצריך למודדו כי 
שיעורו קטן מהשיעורים הגדולים )כמו של החת"ס ועוד(. אמנם בדרך כלל יש לסמוך על שיעורו 
של ר' חיים נאה, דער שווער האט גיהאלטן פון זיין לערנען. ואמר ר' יואל: עס איז דאך דא דער 
שיעור פון אפעס איינעם דער חזון איש? ואמר כ"ק אד"ש בשחוק: איינער דער חזון איש... זיי 
גיבן אים פדיונות און ער זאגט "אפעס איינער". אח"כ אמר בביטול דאס איז גלאט גארנישט, 

אבי קריגן אויף חסידים.
ואני סיפרתי כי העילוי ר' חיים צימרמען הראני לפני זמן קצר מכתבו של כ"ק אד"ש לר' 
חיים אורי ליפשיץ )מנהל איגוד הרבנים( שהדפיס מאמר בה"כרם" אודות קו התאריך ובו מבטל 
את ר' מנחם כשר )מחבר הספרים "תורה שלמה"( וכותב עליו לשונות חריפים. וע"ז כותב לו כ"ק 
אד"ש שאין נאה לת"ח לכתוב בביטוים באלה, כי מאחר שאצלם הוא נחשב לת"ח, הרי זה ענין של 
בזיון ת"ח. ואם יאמרו שבזה רוצים להראות שאינו ת"ח, מדוע לקחו ענין שמבינים בו רק יחידי 
סגולה, הרי היה להם להתריע על הנ"ל על מה שכתב שצריך לשתות כוס חמישי, שהוא ממש נגד 

הדין. והוא חושב שיודע יותר משו"ע ורמ"א וכל האחרונים.
בש"ק אחר ההפטרה בהוספת הפסוקים הראשונים: כל העם הארץ כו' ובסופה כה אמר... איש 

מאחוזתו, אשר רק הנשיאים אומרים אותם כידוע.
היום סיפר לי הרב שטערן אב"ד דעבערצין )למדן מופלג( שכאשר עבר אחיו את אוסטרליה 
נהג בה דין ש"ק גם בש"ק וגם ביום הראשון לחומרא )הניח תפילין אך לא עשה שום מלאכה(, 
וביקר הוא אז אצל כ"ק אד"ש, וסיפר לו אודות זה ואמר אז כ"ק אד"ש שדעתו היא שאין מקור 
לחומרא זו, ואף שיכול להיות שעי"ז היה אצל הנוסע ממקום ש"ק – ביום השישי ואצל הנוסע 
ממקום אחר ביום השמיני, מ"מ אין נוהגים כן, ואף שהוא פלפל עמו הרבה בזה, כ"ק אד"ש עמד 

על דעתו, ושהה אז אצל כ"ק שליט"א כשעה ורבע. 

י"א ניסן תשח"י, יום הולדת את כ"ק אד"ש שליט"א יוליכנו לקראת משיח צדקנו:
אחת  סיפר שפעם  דוכמן  ר"ז   – החסידים  מזקני  כמה  גם  ונכחו  התלמידים,  התוועדו  אמש 
היה אצל אדמו"ר )מהוריי"צ( בלענינגראד ובא לאדמו"ר יהודי ספרדי וקבל לפניו שאין נותנים 
להם להתפלל )הבולשעוויקעס(, וכ"ק אדמו"ר חזר כמה פעמים: אין נותנים לנו להתפלל, אנו 



ה ר ו ש ת

200

מתפללים מתחת לארץ! וכעבור זמן אמר לו שילך לשמואל בצלאל אלטהויז ויתלמד אצלו ניגון 
)אחד הניגונים הידועים אצלנו( וינגן אצלם את הניגון וועט מען לאזן דאוונען.

אדמו"ר  כ"ק  לפני  התאונן  טשיטשערסקער  לייזער  ר'  שחותנו  סיפר  שי'  טייטלבוים  ר"מ 
שבעת תפילתו אם יכנס איש לביהנ"ס דאוונעט זיך גישמאקער, ואמר לו כ"ק אדמו"ר: א נשמה 
איז א נר, נר אלוקים נשמת אדם, אז עס גייט אריין נאך א ליכט הויבט אן די ליכט מער פלאקרען 

)הלשון אינו מדויק(.

כ"ו ניסן תשח"י שעה שמינית ערב:
ר' חיים סערעבראנסקי שבא מאוסטרליה בחוה"מ שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א איך עליו 
להתנהג בענין ספירת העומר מאחר שבאוסטרליה היא יום אחד קודם )למשל היום הוא כבר שם 
ז"ך ניסן( והוא התחיל לספור כמו שסופרים שם ובבואו כאן התחיל לספור כמנהגנו. וזוהי תשובת 

כ"ק שליט"א על הפתק שהכניס הנ"ל ביום יו"ד לעומר, אור לכ"ה ניסן תשח"י: 
"הרי כתבתי לבוא לחה"פ )ולא באמצע הספירה(. 

בנוגע להברכה - ישמע מאחר.
2( יספור ע"פ מה שהתחיל )שלדעתי זוהי העיקרית אצלו( וגם כפי שסופרים כאן. ובהפסק 
ביניהם ולא בסמיכות )דמיחזי כשיקרא. וגם שזהו היפך לענין ספירה – היינו בירור ולא ספק 

שלכן צ"ע אם היה יכול לברך אפי' אם כל הימים היה סופר ב' ספירות. 
יבקש רבנים לפס"ד בהנוגע לחה"ש כי ע"פ הנ"ל חה"ש )הנקבע רק ע"י ספירת העומר 
כאו"א ולא דב"ד( צ"ל אפי' מוקדם יום אחד )ש"ק ויום א'( וחידוש גדול הדבר". ע"כ לשה"ק. 

)אבל ראה בספר המנהגים ע' 44 ובליקוטי שיחות כרך ג' פ' אמור שנראה ד"ק להכריע כן 
להלכה לקבוע חה"ש לפי ספירת העומר כאו"א. המעתיק(.


