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 ב"ה.

 פתח דבר
 

שיחי' לאויוש"ט,   יהודה ליב מטוסובלרגל יום ההולדת השבעים של אבינו הרב  בשבח והודאה להשי"ת ו

לקאן הראשי  והשליח  בצרפת  השלוחים  את הצרפתית רביירה  –  מראשוני  מארכיונו  מפרסמים  אנו   ,

 תשל"ה. –בשנים תשל"ג הדו"חות שכתב לרבי מפעולות התלמידים השלוחים בצרפת 

ע"י  בצרפת,  המעיינות  בהפצת  המהפך  התחולל  הלמדי"ם,  ותחילת  הכ'  שנות  סוף  אלו,  בשנים 

אזימוב   שמואל  הר"ר  ע"י  ה"גרופ"  בברינואהוהתפתחות  תו"ת  לישיבת  השלוחים  התלמידים   .בעזרת 

הניחו את התשתית נסיעות אלו    .התלמידים השלוחים נסעו לערי השדה ברחבי מדינת צרפתבאותה תקופה  

 בשנים הבאות.צרפת  לפתיחת בתי חב"ד בערי 

  שני קבוצות של תלמידים השלוחים נשלחו ע"י הרבי לישיבה בברינוא בשנים אלו:

 יצחק   יצחק גאלדבערג, יוסף התמימים  תשל"ב )לפי סדר הא"ב(:  - שנים תש"ל  –  הקבוצה הראשונה

לאבקאווסקי, יוסף יצחק  הורוויץ )גורעוויטש(, יוסף יצחק הלוי   הלוי הורוויץ )טאשקענטער(, שמואל הלוי 

 מטוסוב ואברהם ברוך פעווזנער. 

יוסף יצחק הלוי הורוויץ )גורעוויטש(, שלום דובער התמימים  תשל"ד:  -שנים תשל"ג   –הקבוצה השני'   

 טוסוב.הלוי לאבקאווסקי, מנחם מענדל הלוי לאבקאווסקי, יוסף יצחק הלוי לעווין ויהודה ליב מ

שלוחים לצאת עם טנק מבצעים תלמידים ההתחילו ה  המצוות",  הרבי על "טנקי   דיבר  בקיץ תשל"ד, בה 

בפירוט בדו"ח דיו"ד    לקמן   השדה. אבינו הת' יהודה ליב שי' מטוסוב הי' הנהג של הטנק )ראה  בפאריז ובערי 

תשל"ה(, מרחשון  ח"י  ובדו"ח  תשל"ד,  בתור   מנ"א  מהרבי  דולרים  לקבל  זכה  תשל"ה,  שבט  וביו"ד 

 . "טנקיסט"

 וזאת למודעי שהעתקנו כאן את הדו"חות שבידינו בדיוק כפי שנכתבו בזמנם, בלי עריכה.

 . הדו״חות לפני  לתועלת הקוראים, הוספנו תוכן ענינים קצר

לחביבותא דמילתא הוספנו כמה תמונות מארכיון אבינו שי' מהפעולות בקיץ תשל"ד, עליהן מסופר 

 בדו"חות. 

 שי', שליח הרבי ללשכה, על עזרתו הרבה. ראובן מטוסובר תודתנו נתונה בזה לדודנו הר"

א פרצת, נזכה ל״קא אתי מר ד-ויה״ר שע״י ההתעסקות בהפצת המעיינות חוצה, ובפרט במדינת צרפת

 מלכא משיחא״, ונראה בפשטות ״הקהל את העם, האנשים והנשים והטף״, ומלכנו משיחנו בראשנו. 
 

 קאן, צרפת  –משפחת מטוסוב  

  שנת הקהל –כ"ז מרחשון ה'תשפ"ג 
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 מפתח 
 6..........................................................................השלוחים  לתלמידיםמהרבי  ם  ימכתב

 

 9.....................תשל"ה  –דו"חות מפעולות התלמידים השלוחים בצרפת בשנים תשל"ג  

 9......................... ................................................................................................ט"ו מר"ח, תשל"ג ........................

 תשל"ב( מפעולותיהם במשך הקיץ תשל"ב: -הדו"ח האחרון מקבוצת השלוחים הראשונה )משנות תש"ל

.  La Baule les Pinsסדר הלימוד עם הבחורים מה"גרופ" שבאו לישיבה. מחנה קיץ בישיבה. ביקור בעיר  
 .Toulouseהמשך לביקור בעיר 

 

 13..........................................................................................................זאת חנוכה, תשל"ג....................................

די  לסדר הלימוד עם הבחורים מה"גרופ". ארגון "תלמוד תורה" לילדים בימי ראשון ורביעי. מסיבת חנוכה לי
הת"ת. שיעורים לאנשים שגרים בסביבה. נסיעות בימי ראשון לתת שיעורים בבית ליובאוויטש בפריז. שיעור  

 ראשון בפריז, בעיקר ע"י בתי כנסת שיש שם חתונות. . מבצע תפילין בימי  Montreuilבעיר 

 

 16.......................................................................... ............................................כ"ה אדר ב', תשל"ג.......................

של חופש החורף. פתיחת ספרי' לילדי הת"ת בישיבה.  סדר הלימוד עם הבחורים מהגרופ שבאו לשני השבועות  
. מבצע תפילין בימי ראשון בכמה  Lilasו    Aulnay/Bois. ת"ת בימי ראשון בערים  Versaillesנסיעה לעיר  

 מקומות בפריז. חלוקת ה"קול קורא" אודות מבצע פורים בת"ת של הקונסיסטואר בפריז. מבצע פורים.  

 

 19......................................................................................................................... תשל"ג........................כ"ט אייר,  

  Wembach  ופירוט הפעולות שם. נסיעה לימים האחרונים דפסח לסמינר בעיירה  Strasbourgנסיעה לעיר  
מדריכים/ות מכל אירופה, דו"ח מפורט. סדרי הלימוד עם בחורים חדשים שבאים לישיבה.    45בגרמני' עבור  

 שמות המשתתפים במבצע תפילין בימי ראשון בפריז. 

 

 23........................................................................................................................... ערב חה"ס, תשל"ד...................

. סדרי הלימוד עם בחורים חדשים שבאים לישיבה, רובם  Chellesדו"ח מהפעולות בקיץ תשל"ג. נסיעה לעיר  
-Château-laוב    Berck Plageמהגרופ. מסירת שיעורים בבית ליובאוויטש בפריז. ביקורים במחנות קיץ ב  

Cave. 
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 25......................................................................................................................ט"ז טבת, תשל"ד..........................

  Valence, Grenoble, Besançon, Dijon, Chenôve דו"ח על השליחות בחודש אלול בערי צרפת :

 

 32...................................................................................................................................י"ז טבת, תשל"ד...............

 . Genèveשליחות בעיר 

 

 34............................................................................................................................................ כ' שבט, תשל"ד.......

  Marseille. נסיעה לעיר  Chelles. נסיעה לעיר Epinayסדרי הלימוד עם הצעירים. קירוב שני אחים מעיר 
הת כסלו.  י"ט  בעיר  לפעולות  שבועי  שיעור  לעיר  Vigneuxחלת  נסיעה   .Sevran  מבי"ס בחורים  ביאת   .

Maïmonide  .לשבתות בישיבה וסדרי הלימוד איתם. מבצע תפילין בפריז בימי ראשון 

 

 38.................................................................................. .................................................יו"ד מנ"א, תשל"ד............

דו"ח מפורט על מבצע פורים בת"ת של הקונסיסטואר בפריז. חלוקת משלוחי מנות בשגרירות אה"ק בצרפת.  
.  Le Mans. נסיעה לעיר  Tours. נסיעה לעיר  Fontainebleauלעיר    שיעורים עם בחורים מהגרופ. נסיעה

מזוזות. מבצעים בשדה התעופה   150. מבצע תפילין בפריז. המבצעים ה"חדשים". קביעת  Caenנסיעה לעיר 
Orly  קביעת מזוזות עם הר"ש אזימוב בבי"ס .Lucien de Hirsch  .שכירת טנק ומבצעים ברחובות פריז .

 חבת המבצעים. שמות ופירוט כל המשתתפים במבצעים. תחילת הטנקים והר

 

 43.............................. ........................................................................................כ' מרחשון, ה'תשל"ה....................

החופש,    35ביאת   חדשי  שני  למשך  לישיבה  מהעבחורים  וכן  מהגרופ,   ,Marseille, Lyonים  ררובם 
Strasbourg  .סדרי הלימוד איתם. נסיעה עם טנק לפריז בקיץ כל יום, ופירוט שמות המשתתפים . 

 

 46.................................................ברינוא במשך שני חדשי הקיץ תשל"ד  –רשימת הבחורים שבאו לישיבת תו"ת  

 

 48............. ................................................... .........................חלק שני ..............................   –'תשל"ה  כ' מרחשון, ה

 Nice, Cannes, Juan les Pins, Aix en Provence, Lyonנסיעה עם הטנק בקיץ לערים  

 

 א.........................................................................................................תמונות...............
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 השלוחים לתלמידיםמכתבים מהרבי 
 "בנועם נתקבלו הפ"ש והפ"נ"
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 המכתב דו"ח נתקבלו ות"ח" "

תלמידים השלוחים על משלוח הדוחו"ת בר"ח  פרטי(, לה זכו ה-מכתב מענה )בתוך מכתב כללי
 אדר תשל"ה.

 על המעטפה ועל המכתב עצמו נכתבו כל השמות: 
דובער הלוי לאבקאווסקי, מנחם מענדל הלוי   יוסף יצחק הלוי הורוויץ )גורעוויטש(, שלום

 ליב מאטוסאוו.  לאבקאווסקי, יוסף יצחק הלוי לוין ויהודה

 ות"ח. ונתקבלדו"ח הרבי הוסיף בכתי"ק: המכתב 

 . להצלחה ולבשו"טולפני חתימת יד קדשו הוסיף הרבי: 
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התלמידים  דו"חות מפעולות
 השלוחים בצרפת 

 תשל"ה  –תשל"ג 
 

 
 א.

 , תשל"גשוןח  ט"ו מר

תשל"ב( מפעולותיהם במשך   -הדו"ח האחרון מקבוצת השלוחים הראשונה )משנות תש"ל
 הקיץ תשל"ב: 

 Laסדר הלימוד עם הבחורים מה"גרופ" שבאו לישיבה. מחנה קיץ בישיבה. ביקור בעיר 
Baule les Pins המשך לביקור בעיר .Toulouse . 

 

 ב"ה. ט"ו מר"ח, תשל"ג.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 בזה אנו כותבים דו"ח מפעולותינו במשך ימי הקיץ. 

מעיר    4בחורים לערך, רובם מהגרופ וכן חלק מהם חדשים וביניהם    30על חודש יולי באו לישיבה  

למה   בהמשך  לישיבה  הקודם  בקיץ  בא  שהוא  טובול  מסעוד  הבחור  בהשתדלות  )וזה  מארסעיי 

שלום   וביניהם הבחור  בשנת תשל"א,  בתור שליחות המל"ח  זו  בעיר  בביקורינו  זה  על  אז  שעוררנו 

בה פעל עליו הרבה ונתעורר ללמוד בישיבה כל השנה  חלימי שבהמשך לימי שהותו בימי הקיץ בישי 

בחורים    20ובהסכם כ"ק אדמו"ר שליט"א נשאר ללמוד שנה זו בישיבה(. ובמשך חודש אוגוסט היו  

עוד   וביניהם  הב'  חודש  על  רק  שבאו  ועוד  הקודם  בחודש  גם  שהיו  מאלו  )חלק  בחורים    2לערך 

 הנ"ל שנשארו גם לחודש הב'(.  4ממארסעיי נוסף על 

 שיעורים.  5שיעורים בגמרא ובחודש הב'  6בחודש הא' היו 

תל' ובחודש הב'    4נתן הת' יצחק גאלדבערג שעה וחצי כ"י לפני    –שיעור גמרא פי' תוס' ומפרשים  

 תל'. במשך ב' החודשים למדו פ' האומר וד' דפים מעשרה יוחסין.  2לפני 
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תל' לערך. במשך   7שעה וחצי כ"י לפני  נתן הת' יוסף יצחק לאבקאווסקי    –שיעור גמרא פי' תוס'  

 ב' החודשים למדו פ' האומר וג' דפים מעשרה יוחסין. 

תל', שיעור זה    7נתן הת' שמואל הורוויץ שעה וחצי כ"י לפני    –שיעור גמרא פירש"י והתחלת תוס'  

 דפים בפ' האומר.  6התקיים רק בחודש הא' ולמדו 

יצחק הורוויץ, בחודש הא' שעה ורבע כ"י ובחודש הב'  נתן הת' יוסף    -סוג א'    - שיעור גמרא פרש"י  

דפים    3דפים לערך בפ' האיש מקדש ובחודש הב'    5בחודש הא' למדו    תל' לערך,  4שעה וחצי כ"י לפני  

 לערך בפ' האומר.

תל',    4בחודש הא' נתן הת' יוסף יצחק הורוויץ שעה ורבע כ"י לפני    –סוג ב'    -שיעור גמרא פרש"י  

 4תנו הת' יוסף יצחק לאבקאווסקי שעה ורבע כ"י לפני  נ' האיש מקדש. בחודש הב'  דפים בפ  4למדו  

 דפים לערך בפ' האומר.  3תל', למדו 

תל' לערך בחודש הא',    6נתן הת' יוסף יצחק מטוסוב שעה ורבע כ"י לפני    –שיעור התחלת גמרא  

ג' דפים לערך באלו מציאות )בשיעור זה    ובחודש הב' לפני עשר תל' לערך, במשך החדשיים למדו 

 . (השתתפו צעירי הגרופ וסוג א' מילדי המחנה קיץ

 בחומש פירש"י היו ב' שיעורים כ"י. 

פ'   רוב  ובכל שבוע למדו  ויותר,  כ"י לפני עשר תל'  נתן הת' אברהם ברוך פעווזנער חצי שעה  א' 

 השבוע. 

א' מילדי המחנה קיץ,  ב' נתן הת' יוסף יצחק מטוסוב שעה פחות רבע כ"י לפני צעירי הגרופ וסוג  

 וילך.-למדו חלק מפ' דברים ומפ' שופטים וכל פ' נצבים

תל" לערך, למדו הל'    8בשו"ע אדה"ז נתן הת' יצחק גאלדבערג שיעור שעה פחות רבע כ"י לפני  

 ש"ח. -ש"ז-שבת סי' ש"ב

דו  בקיצוש"ע נתן הת' אברהם ברוך פעווזנער שיעור שעה פחות רבע כ"י לפני עשר תל' ויותר, למ

 כמה סי' בהל' שבת, הל' בהוב"ש ואמן, רוב הל' ר"ה. 

חלק מחודש ב' נתן הת' שמואל הורוויץ שיעור בקיצוש"ע להבחורים מעיר מארסעיי שעה כ"י,  

 למדו הל' אלול וכמה מהל' שבת.

תל' לערך בחודש    7שיעור א' נתן הת' יוסף יצחק לאבקאווסקי שעה פחות רבע כ"י לפני    –בחסידות  

 רמ"ג, וב' מאמרים הראשונים מהמשך רנ"ט.  - תל', למדו ההמשך ר' ברכי'  3הא', ובחודש הב' לפני 

מאמרים    6תל' לערך, למדו    7שיעור ב' נתן הת' אברהם ברוך פעווזנער שעה פחות רבע כ"י לפני  

 קונטרסים.  –מאמרים מס' ה

אלול,  -שיעור ג' נתן הת' שמואל הורוויץ שעה פחות רבע כ"י לפני עשר תל' לערך, למדו הליקוט

 ושיחת פ' דברים מליקו"ש ח"א, וב' המאמרים ד"ה ברוך הגומל פ"ז ומאמר שובה ישראל תר"צ. 
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 תניא עד פי"ג. כן נתן הת' יוסף יצחק לאבקאווסקי שיעור בתניא חצי שעה כ"י, למדו מהתחלת ה

כן במשך החדשיים היו כמה שבאו בימיהם הפנויים ללמוד ובפרט על כל ש"ק ויום א' היו באים  

 כאלו שעובדים כל השבוע והתעסקנו איתם בלימוד שיעורים וכו'. 

האחראי מטוסוב  יצחק  יוסף  הת'  הי'  החדשיים  במשך  שהתקיימה  -כן  קיץ  המחנה  על  ראשי 

 אזימוב. בישיבה תחת הנהלת הר"ה 

 על ש"ק פ' שופטים ביקרו הת' אברהם ברוך פעווזנער ויוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ בעיר 

La-Baule-Les-Pins.   ,בעיר זו שהיא עיר חופש נמצאים בחדשי החופש כמה מאות יהודים

בשנה העברה ביהכ"נ לתפלה לימי השבת ועוד. וגם אירגן   Nantesולכן אירגן שם הרב מאמאן מעיר 

)סמ אחת  שבוע  במשך  שיעורים    10-16ינר  התקיימו  בבוקר  יום  שבכל  דהיינו  אוגוסט(  לחודש 

ב"מחשבת היהדות", ולפועל למדו אז תנ"ך איוב עם ליקוטים מדרשות רז"ל ועוד, נותן השיעורים הי'  

בבנין ששכרו למטרת ביהכ"נ    –שבא במיוחד בשביל זה. וגם התקיימו שם    Reimsהרב בלום מעיר  

 ת על נושאים שונים, ובמוצש"ק פ' שופטים התקיים שם "ערב חב"ד". הרצאו –

באנו לשם בערש"ק אחר חצות וקיבלונו הרבנים הנ"ל בספ"י. לעת תפילת המנחה וקבלת שבת 

פ'   בלום מענין  נאם הרב  ערבית  ואחר תפילת  צעירים,  כעשר  נוכחו כשלשים אנשים מהם  וערבית 

 כנ"ל. השבוע ועוד. לתפילת שחרית נוכחו ג"כ 

ע"פ בקשת  -לאחר תפילת מנחה שנוכחו כשלשים אנשים ונשים חזר הת' אברהם ברוך פעווזנער 

מקלט,    - הרבנים ערי  בענין  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  משיחת  אדמו"ר -תוכן  כ"ק  להוראת  ובהתאם 

כללי מימי הסליחות תשט"ו בענין חשבון הנפש  -שליט"א בהתוועדות דר"ח אלול וגם תוכן המכ'   ,

התייאש באם הרע הוא בכמות יותר מהטוב וכו' במשך חצי שעה לערך, וכ"ז עשה רושם גדול.  ושאין ל

 ואח"כ חזר לפניהם הרב בלום כל הכתוב בס' התודעה אודות חודש אלול. 

צעירים וכמה  כמה  ביניהם  ונשים  אנשים  ויותר  כששים  באו  והבדלה  ערבית  תפילת  ות  -לאחר 

נים מתקליטים ואח"כ דיבר הת' אברהם ברוך פעווזנער מענין  ל"ערב חב"ד". בתחילה השמיעו כמה ניגו

חילק אחד   ניגונים  להשמעת  ההפסק שהי'  וקיומה. בזמן  לימודה  ובעיקר מנחיצות  החסידות בכלל 

האברכים דשם כמה שיחות ומכתבי קודש מכ"ק אדמו"ר שליט"א בצרפתית שהבאנו עמנו. ואח"כ  

בנוגע לחסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט, ובכ"ז עזרו  ענה הת' אברהם ברוך פעווזנער לכמה שאלות  

לו הרבה הרבנים הנ"ל שהם אוהדי ליובאוויטש במדה גדולה )הרב מאמאן עבד לפני התמנותו לרב  

בעיר הנ"ל בבית רבקה בעיר ליאון(. ואח"כ ניגנו ניגונים חסידיים וגם רקדו. ולבסוף חזר הת' אברהם  

ות היו  -דערי מקלט. כ"ז נארך במשך שעה וחצי לערך. הנוכחים  ברוך פעווזנער עוה"פ בקצרה הענין

 שבעי רצון מ"ערב חב"ד" זה.  

במשך הש"ק דיברנו עם כמה וכמה אנשים פרטיים אודות קיום התומ"צ בכלל ובפרט אודות הנחת  

שהרב מאמאן מדבר איתו זה מזמן רב שיניח תפילין   Nantesתפילין. וב"ה פעלנו שיהודי אחד מעיר 
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ולא פעל, ולמחר ביום ראשון בבוקר בא לביהכ"נ )ביום ראשון הי' יאצ"ט של אביו( והניח תפילין וגם  

 אמר שגם להבא ישתדל להניח תפילין. 

כן הננו להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א שקבלנו ידיעה שבהמשך לביקור הת' יצחק גאלדבערג ויוסף  

תלמידות מעיר זו    2צחק מטוסוב בתחלת הקיץ בתור שליחות המל"ח בעיר טולוז, באו לבי"ר ביער  י

ללמוד כל השנה, וכפי שכבר כתבנו בדו"ח משליחות זו אודות משפחת בנסמהון ושאיתם דברנו אודות 

 זה. 

ובלימוד   הנגלה  בלימוד  פה  בלימודינו  שנצליח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  בזה  לבקש  והננו 

 חסידות, ושנזכה ונצליח תכה"י לקיים רצון כ"ק אדמו"ר שליט"א במילואו.  ה
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 . ב

 זאת חנוכה, תשל"ג 

סדר הלימוד עם הבחורים מה"גרופ". ארגון "תלמוד תורה" לילדים בימי ראשון ורביעי. מסיבת 
די הת"ת. שיעורים לאנשים שגרים בסביבה. נסיעות בימי ראשון לתת שיעורים בבית  לחנוכה לי

. מבצע תפילין בימי ראשון בפריז, בעיקר ע"י בתי  Montreuilליובאוויטש בפריז. שיעור בעיר 
 כנסת שיש שם חתונות. 

 

 ב"ה. זאת חנוכה, תשל"ג. 

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 שליט"א דו"ח מפעולותינו במשך חודשי מרחשון וכסלו. מודיעים אנו בזה לכ"ק אדמו"ר 

עפ"י הוראת הנהלת הישיבה קבענו שיעורים בישיבה עם הבחורים מהגרופ שנמצאים בישיבה,  

 אלו שנכנסו השנה וכן אלו שהיו בשנה העברה. וזה נחלק לכמה סוגים. 

בה, ובשעותיו  עם הת' כמוס מאלי, פרץ פרטוש, משה סעלעם )בחור מהגרופ שנכנס השנה לישי

שהי'   Marseilleהפנויות בישיבה הוא ממשיך את לימודיו שלמד בבי"ס(, שלום חלימי )בחור מעיר  

יצחק   יוסף  הת'  לומד  בישיבה(  בקביעות  ללמוד  בא  והשנה  החופש,  בזמן  הקיץ  בחודשי  בישיבה 

שעה   חצי  פירש"י  וחומש  שעה,  רבעי  שלושת  אדה"ז  שו"ע  שיעור  בשבוע  ימים  ד'  )נוסף  הורוויץ 

להשיעור גפ"ת וחסידות שלומד איתם ר' יצחק נעמאנאוו כל יום(. השיעור הותחל בחודש כסלו, כי  

 לפנ"ז למד הת' הנ"ל בכל יום עם אחת מכתות ר' שלום בער נעמאנאוו. 

עם הבחור בנימין נאבעט )בחור צעיר שלמד בהת"ת דיום א' וה' ונתקרב לגרופ, והשנה נכנס ללמוד  

' שלום דובער לאבקאווסקי שיעור גפ"ת שעה בכל יום, וזה נוסף להשיעור שלומד  בישיבה( לומד הת

איתו במיוחד ר' יצחק נעמאנאוו בכל יום, כי הוא בן ארבע עשרה שנה ואין לו חבר וצריך לעזור לו לחזור  

המאמרים   בספר  יום  כל  חצי שעה  לייב מאטוסאוו  יהודא  הת'  לומד איתו  ולהבין שיעוריו. חסידות 

 סים. חומש פירש"י חצי שעה וקשו"ע חצי שעה לומד איתו הת' יוסף יצחק לעווין. קונטר

ונוסע שני פעמים בשבוע   עם הבחור ישראל גאלדבערג )שנמצא בישיבה מחורף שנה שעברה, 

פירש"י  גמרא  שיעור  בשבוע  פעמים  ארבעה  לאבקאווסקי  מענדל  מנחם  הת'  לומד  לאוניברסיטה( 

יום. חסידות לומד אי תו הת' יהודא לייב מאטוסוב ארבעה שעות בשבוע בדרך מצוותיך.  שעה בכל 

 חומש פירש"י לומד איתו הת' שלום דובער לאבקאווסקי ד' פעמים בשבוע חצי שעה בכל יום. 

כן בא לישיבה הבחור דניאל אוזן ארבעה פעמים בשבוע. שיעור גפ"ת לומד איתו הת' מנחם מענדל  

דים איתו הת' יוסף יצחק הורוויץ דרך מצוותיך שני שעות  לאבקאווסקי שעה בכל יום. חסידות לומ

 בשבוע, והת' יהודא לייב מאטוסאוו שני שעות בשבוע מאמרים ושיחות מכ"ק אדמו"ר שליט"א.
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כן קבענו שיעור עם פרופסור בבי"ס יבנה סידני אטאל פעמיים בשבוע )בכלל הוא הי' נוכח כל יום  

איתו שיעור בישיבה(. ביום א' בבוקר לומד איתו הת' מנחם    א' בהשיעורים בגרופ, והשנה ביקש לקבוע 

מענדל לאבקאווסקי שני שעות שיעור גפ"ת עם מפרשים, וביום ב' לומד איתו הת' יוסף יצחק הורוויץ  

 שעה שיעור בדרך מצוותיך.

קבענו שיעור נוסף בהקביעות ללימוד שיחות קודש בליל ו' ערש"ק עם כל הת' המהגרופ שנמצאים  

ה, לומד איתם הת' יהודא לייב מאטוסאוו, בלקוטי שיחות תשל"ג )ולפעמים בלקוטי שיחות  בישיב

תש"ל ותשל"א שקל להם להבין(. וכן עם מנין תל' לערך שלע"ע אינם מבינים בעצמם בלקוטי שיחות 

ח"ה, לומד איתם הת' מנחם מענדל לאבקאווסקי. )וזה מלבד הקביעות הקבוע כבר משנים בין הת'  

 שיחות קודש בכל ליל עש"ק(. ללמוד ה

תל'. כבשנה    20התחלנו הת"ת דיום א' וד' בישיבה שאירגנו הת' השלוחים בשנת תשל"א. לע"ע יש  

נחלקו לב' כתות מצד סוגם. כתה א' מתפללים ואח"כ לומדים חומש, דינים, כתיבה, יהדות    –שעברה  

רץ פרטוש. כתה ב' אומרים וסיפורים, למד איתם הת' משה סעלעם ומר"ח טבת לומד איתם הת' פ

סדר ברכות וק"ש, ואח"כ לומדים קריאה וכתיבה, ודינים וסיפורים לפי ערכם. למד איתם הת' שלום  

 חלימי ומר"ח טבת לומד איתם הת' כמוס מאלי. 

ביום ד' ר"ח טבת עשינו מסיבה לכל התל' דהת"ת ביחד, בתחילה הסברנו להם תוכן הנס דחנוכה,  

וחילקנו להם  אח"כ תרגמנו להם בצרפ כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים ולהתלמידות,  תית מכתב 

מאוד   והיו  ניגונים,  כמה  וניגנו  מתיקה,  מיני  להם  חילקנו  וכן  שליט"א,  אדמו"ר  מכ"ק  חנוכה  מעות 

 שמחים מזה. 

בכל ש"ק לפני התפילה יש שיעור לארבעה אנשים שגרים בהסביבה ובאים להתפלל בישיבה, אחד  

בה מלפני שנה וחצי לערך )ובשנה שעברה הי' לו שיעור מיוחד בכל ש"ק(, ושלושה  מהם כבר בא לישי 

ובסוף הקיץ רצו להחליף דירתם לפריז, אז הת' כליפייא אלוש שהי' מכירם    Toulouseהיו גרים בעיר  

מקודם יעץ להם לבוא לגור סמוך לישיבה, ובסוף הקיץ באו לכאן )אחד מהם הוא פרופסור בפיזיקה(,  

 איתם בדרך כלל שיחות קודש על פרשת השבוע. לומדים 

על ש"ק פר' וירא בא הבחור שלמה בראדאוויטש לישיבה. על ש"ק פר' חיי שרה באו הבחור הנ"ל  

וכן הבחור שמעון סודרי והבחור שלום מדר. על ש"ק פ' תולדות בא הבחור יהושע מרגי, וכן בחור מעיר  

Aulnay-sous-Bois  ים שאומר שם ר' יצחק איזאקאוויטש, וכן  שמשתתף בכל יום א' בהשיעור

הת' שמואל   השיעור שהי' אומר שם  בשנה שעברה  ואירגנו שם  הי' מהראשונים שהשתתפו  הוא 

הורוויץ. וכן על ש"ק פר' וישלח בא אחד מהגרופ. אנחנו מתעסקים איתם ולומדים איתם במשך הש"ק  

 כל אחד לפי ערכו. 

 יעורים להגרופ בבית ליובאוויטש בפריז.כן אנחנו נוסעים כל יום א' אחה"צ לתת ש

מצוותיך,   בדרך  ושיעור  תוספות,  וקצת  פירש"י  גמרא  שיעור  לומד  מאטוסאוו  לייב  יהודא  הת' 

 ושיעור קיצור שולחן ערוך. 
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ושיעור  המאמרים קונטרסים,  ושיעור בספר  גפ"ת,  לומד שיעור  דובער לאבקאווסקי  שלום  הת' 

 קיצשו"ע עם מסגרת.

 ורוויץ לומד שיעור גמרא עם מתחילים, ושיעור בלקו"ש ח"ה, ושו"ע אדה"ז. הת' יוסף יצחק ה 

 הת' מנחם מענדל לאבקאווסקי לומד שיעור גפ"ת, ושיעור בהמשך תרס"ה, ושו"ע אדה"ז. 

)וזה מלבד השיעורים שלומדים הר' מרדכי בעלינאוו והת' משה ניסן אזימאוו בגמרא, והר' שמואל  

 עמאנאוו שו"ע וחסידות(.אזימאוו בחסידות, ור' יצחק נ

ביום ב' כ"ט מרחשון נסע הת' שלום דובער לאבקאווסקי לבית ליובאוויטש להיות נוכח שם בעת  

הקביעות שבאים מס' בחורים מהגרופ לחזור השיעורים דיום א' ושאר השיעורים שלמדו. )בכלל נוכח  

 שם ר' יצחק נעמאנאוו(.

הורווי יצחק  יוסף  הת'  נסע  כסלו  ר"ח  ג'  לעיר  ביום  פירש"י    Montreuilץ  חומש  שיעור  לתת 

 )במקום ר' יצחק נעמאנאוו(.

וכן על יד    Bd Bellevilleכבשנים שעברו מתארגן בכל יום א' מבצע תפילין בפריז, על יד ביהכ"נ  

ב כמה    Rue Tournelleביהכ"נ  בעוד  לפעמים  וכן  חתונות,  כמה  א'  יום  בכל  שם  יש  כלל  שבדרך 

מקומות בפאריז, נוסעים עפ"י תור פעם בארבעה שבועות הת' יוסף יצחק בן אסתר רחל הלוי לעווין,  

הת' לוי בן חנה פריווא גאלדשטיין, הת' אלי' ויונה בני פעסי' מאטוסאוו, הת' יחיאל מנחם מענדל ויוסף  

בע קלמנסאן, הת' מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, הת' מנחם מענדל בן חנה הלוי  יצחק בני בת ש

הורוויץ, הת' נחמי' זאב בן פריידא זיסל וואגעל, הת' אשר אנשיל עזריאל בן טעמא גיטל פערל, הת' 

בן   יצחק  יוסף  הת'  שטראקס,  מוסיא  בן  יצחק  יוסף  קאצנעלנבויגן,הת'  שפרה  שולע  בן  יצחק  יוסף 

 ווזנער, הת' אלי' בן לאה איידלמאן, הת' שמואל בן איטא הלוי לאבקאווסקי. עשקא פע

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  והוראות  רצון  שנמלא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  בזה  אנו  ומבקשים 

 במילואן תכה"י. 
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 ג.

 כ"ה אדר ב', תשל"ג 

סדר הלימוד עם הבחורים מהגרופ שבאו לשני השבועות של חופש החורף. פתיחת ספרי' לילדי 
 .Lilasו  Aulnay/Bois. ת"ת בימי ראשון בערים Versaillesהת"ת בישיבה. נסיעה לעיר 

מבצע תפילין בימי ראשון בכמה מקומות בפריז. חלוקת ה"קול קורא" אודות מבצע פורים  
 פריז. מבצע פורים. בת"ת של הקונסיסטואר ב

 

 ב"ה. כ"ה אדר ב', תשל"ג. 

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 מודיעים אנו בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח מהמשך פעולותינו. 

בסוף חודש טבת במשך שני שבועות של החופש באו ללמוד בישיבה מהגרופ הבחורים שמעון בן  

רובידה סודרי, מאיר בן מסודי אצאראף, יוסף בן חהוחה זאנא, משה בן מסודי לאסרי, שמעון בן מסודי  

ן, בנימין  לאסרי, מסעוד בן פאנידא סולטאן, אלי בן רעמאנד אוזן, חי בן אסתר אוזן, יוסף בן איידה חסי 

(, שמעון סאמאמא )הוא לומד באוניברסיטה  Marseilleבן חאמשה, מסעוד בן אהובה טובול )מעיר 

בשעורים  Strasbourgבעיר   השתתפו  מהם  כמה  ערכו,  לפי  אחד  לכל  שיעורים  להם  קבענו   .)

 הקבועים להבחורים מהגרופ הנמצאים בישיבה. 

אדה"ז הל' שבת ארבעה פעמים בשבוע, לומד אתו הת' קבענו להת' דוד אוזן שעור נוסף בשו"ע  

 שלום דובער לאבקאווסקי. 

מחודש שבט נמצא בישיבה הבחור משה כהן, בן חמש עשרה שנה, הוא למד בבי"ס יבנה ונכנס  

ללמוד בישיבה על שנה, הוא משתתף בכל השעורים שקבענו להת' בנימין נאבעט, וכן הם לומדים  

 בחברותא. 

דליובא הת"ת  בצרפתית    –וויטש  כבכל  המל"ח  מספרי  בישיבה,  הת"ת  לילדי  ספרי'  עשינו 

 שמשאילים לכל תלמיד ספר על משך זמן וכשמחזירו משאילים לו ספר אחר, והם מאד שמחים מזה.

התקשרנו לאחרונה עם משפחה אחת בשם אפעלבוים שגרים כבר מכמה שנים בברינוא ודברנו  

ות, יש להם שני בנים סטודנטים שלפני כמה שנים הי' להם  אתם הרבה אודות תורה ומצוות ועניני יהד 

שעור בישיבה עם הת' אברהם ברוך פעווזנער, והתחילו להניח תפילין בכל יום, ולאחרונה התחיל הבן  

הגדול אהרן בן טאשע להשתתף בשעורים בבית ליובאוויטש ביום ראשון, והבן השני הי' באה"ק וחזר  

 נו אתו בכלל וכן בא לישיבה ולמדנו אתו. לפני כמה שבועות, ובנתיים דבר

על כמה ש"ק באו לישיבה בחורים מהגרופ, והתעסקנו ולמדנו אתם עם כל אחד לפי ערכו. על ש"ק  

תשא באו שני בחורים שלומדים באוניברסיטה לרפואה, אחד יהושע לוי הי' כבר בישיבה כמה פעמים,  
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התעסקנו   הראשונה,  פעם  זה  הי'  אסתר  בן  לאמי  הש"ק,  והשני  במשך  ולמדנו אתם  במיוחד  אתם 

ובפרט עם השני דברנו אודות קיום המצוות, והיו שמחים מאד, וביום ראשון לא"ז בא לשעורים בבית  

 ליובאוויטש והי' מאד בהתרגשות.

, לפני  Versaillesעל ש"ק תשא נסעו הת' יהודא לייב מטוסוב ומנחם מענדל לאבקאווסקי לעיר  

השלוחים אבל אז עוד לא הי' שם רב העיר שנהי' רב בקהילה לפני שנתיים,  כמה שנים ביקרו שם הת'  

שמו הרב ארבון, מקודם הי' רב בעיר מעץ והי' שם בעת שהיו שם הת' השלוחים על שליחות המל"ח.  

בקהילה   יש  הרב  דברי  הסמוכות בריחוק מקום אחד    1200לפי  עיירות  בכמה  גרים  כ"י אבל  יהודים 

ל באים  ואשע"כ  וכן  מהשני,  אנשים  כעשרים  לביהכ"נ  באו  ש"ק  בליל  אחדים.  מנינים  רק  ביהכ"נ 

ש"ק   לפני  הודענו  כי  שיבואו  להם  הודיעו  זה  ש"ק  ועל  לביהכ"נ  לפעמים  שבאים  צעירים  כעשרים 

הנוער בש"ק אחה"צ בשעה ארבע   ובפרט  כולם  הכריז הרב שיתאספו  התפילה  בעיר. אחר  שנבקר 

מנחה לומד הרב עם המבוגרים פרשת השבוע, ועל ש"ק זה    )בכלל הם מתפללים מנחה בחמש ואחרי

 לרגל ביקורנו באו גם כל הנוער(.

לתפילת שחרית היו כשלשה מנינים מתפללים לערך וכן כמה צעירים, אחרי קריאת התורה נאם  

הת' יהודא לייב מטוסוב עשרים דקות משיחות קודש, ואח"ז דיבר הרב במעלות פעולות צא"ח בצרפת  

ב הנוער בפרט. כנ"ל באו אחה"צ כארבע מנינים, בתחילה למדו קצת פרשת השבוע כרגיל,  בכלל ובקר

אח"כ התפללנו מנחה, אחרי תפלת מנחה נאם הת' הנ"ל כרבע שעה ואח"ז שוחחנו אתם מעניני תומ"צ  

יותר תדירים, והרב הבטיח ללמוד איתם ולהתמסר אליהם   בכלל ועוררנו את הנוער לקבוע שעורים 

 ל היו שמחים, וביקשו לבוא יותר בתכיפות. יותר. בכל

  Aulnay/s/Boisמחודש אדר א' נוסעים הת' יוסף יצחק הורוויץ כל יום ראשון ללמד בת"ת בעיר  

, וזה עד חה"פ הבעל"ט,  Lilasמהע"א מוסדות, והת' יהודא לייב מטוסוב נוסע ביום א' וד' לת"ת בעיר  

 כי קיים צורך במלמדים. 

בכל לנסוע  ממשיכים  דובער    כן  שלום  הרב  כן  בפריז,  מקומות  בכמה  תפילין  למבצע  ראשון  יום 

ליבעראוו משתתף לעתים תכופות. מניחים בכל יום א' עם מאה וחמישים עד מאתיים יהודים לערך.  

כמה זוגות תפילין )ממוסד   וכן מדברים איתם אודות מצות הנחת תפילין בכל יום, וכן נמצא תמיד ת"י 

זוגות לכמה מאחב"י שהבטיחו להניח תפילין    קו(, ובמשך הזמן נמכרו כמה אהלי יוסף יצחק במארו

 בכ"י. 

נסעו כמה מהת' ביום א' שלפני פורים להת"ת דהקונסיסטואר בפאריז וסביבותי' לתת   –כבכל שנה  

לכ"א מהתל' הקול קורא מכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות המצוות דפורים. הת' יחיאל מנחם מענדל בן  

,  .Nazareth Montmartre. G.R.Y.Pן ואלי' בן פעסי' מטוסוב נסעו להת"ת בבת שבע קאלמענסא

 .Chasseloup-Laubatהת' מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ ואלי' בן לאה איידלמאן נסעו להת"ת  

Auteuil, Fondray  ויוסף יצחק בן רחל הלוי לעווין נסעו , הת' נחמי' זאב בן פריידא זיסל וואגעל 

, הת' יוסף יצחק בן בת שבע קאלמענסאן נסע  Victoire, Buffault, Saulnier, Rachiלהת"ת ב 

, הת' מנחם מענדל בן איטא הלוי לאבקאווסקי נסע  Tournelle, Vauquelin, Neuilly להת"ת ב
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. בס"ה נתחלק לאלף וחמש מאות ילדים כ"י, וזה מלבד הת"ת שלומדות  Versaillesלהת"ת בעיר  

 ר.שם תלמידות מהסמינ

אירגננו מבצע משלוח מנות ומתנות לאביונים לשמונה ת"ת מהקונסיסטאור שהיו פתוחים ביום  

פורים. הת' שלום דובער בן איטא הלוי לאבקאווסקי ויחיאל מנחם מענדל בן בת שבע קאלמענסאן 

, הת' יוסף יצחק בן בת שבע קאלמענסאן ומנחם מענדל בן חנה  Victoire, Merkazנסעו להת"ת ב  

ב    הלוי  להת"ת  נסעו  בעיר  Tournelles, Vauquelinהורוויץ  להת"ת  נסע  אטאל  אהרן  הת'   ,

Vincennes  ע"י אלו שנסעו למבצע תפילין ב ,Belleville, Julien-Lacroix  וכן בעיר ,Creteil  

רקדו עם המורים    Merkazילדים ע"י המורות מהסמינר. בס"ה נתחלק לאלף ילדים כ"י. בת"ת    150ל

ל הת"ת היו שמחים מאד ומלאי רגש מההתמסרות לכל היהודים בכלל ולהנוער בפרט  וההורים. ובכ

 והביעו תודתם לכ"ק אדמו"ר שליט"א. 

המצוות  קיימו  ושאלנו אותם אם  ברכבת כמה תלמידים מהת"ת דהקונסיסטואר  בפורים  פגשנו 

 דפורים ואמרו שקיימו ע"י הקול קורא שנתנו להם לפני פורים. 

בר בזה  אנו  שליט"א ומבקשים  אדמו"ר  כ"ק  והוראות  רצון  שנמלא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כת 

 במילואן תכה"י. 
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 ד.

 כ"ט אייר, תשל"ג 

ופירוט הפעולות שם. נסיעה לימים האחרונים דפסח לסמינר  Strasbourgנסיעה לעיר 
סדרי הלימוד  מדריכים/ות מכל אירופה, דו"ח מפורט. 45בגרמני' עבור  Wembach בעיירה

 עם בחורים חדשים שבאים לישיבה. שמות המשתתפים במבצע תפילין בימי ראשון בפריז. 
 

 ב"ה. כ"ט אייר, תשל"ג.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 מודיעים אנו בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח מהמשך פעולותינו. 

על ש"ק שמיני מבה"ח ניסן נסעו הת' שלום דובער לאבקאווסקי, יוסף יצחק הורוויץ, מנחם מענדל  

לאבקאווסקי, עם הבחורים מהגרופ חיים מלול, דוד אוזן, מנחם מענדל זושא ליובעצקי, ואלי' אזולאי  

. השנה נמצאים שם בקביעות אחדים מהגרופ, והבחור שמעון סאמאמא נמצא Strasbourgלעיר  

  des Etudiantsם כבר שנתיים, הוא לומד שם שיעור תניא בקביעות בישיבה אשל, וכן בישיבה  ש

רק  -שיש שם ארבע לומדים  ובישיבה  באוניברסיטה,  לומדים  ביום הם  )כמה שעות  בחורים  עשרה 

לימודי קדש, ובגלל זה יש שם מספר מועט תל', למרות שהבנין שלהם גדול ויכול לקלוט מספר גדול 

וא קשור אתם, ולעתים תכופות גם לומד אתם. וכן הם קשורים עם הסטודנטים בעיר. אחדים  יותר( ה

מראשי ארגוני נוער בעיר ביקשו לבוא על ש"ק להפגש עם הנוער והסטודנטים בעיר, ובפרט לבקר  

מקום שאוכלים כשר כמאתיים וחמשים סטודנטים כ"י, )וכן הב' שמעון    Home des Etudiantsב

שם, ומניח אתם תפילין וכו'(, ולדבר אתם אודות תומ"צ ועניני יהדות בכלל. בעיר גרים  סאמאמא אוכל  

 יהודים לערך כ"י.  13000

ב התפללנו  ש"ק  של  Centre Communautaireקבלת  מנין  א(  מנינים,  שלשה  שם  יש   ,

שם   מתפללים  נוער,  של  מנין  ג(  ספרדים,  של  מנין  ב(  ווארשאווסקי,  הרב  מתפלל  שם  אשכנזים, 

ות, ובמנין זה התפללנו. אחרי תפלת מעריב חזר לפניהם הב' חיים מלול שיחה על  -מישים צעיריםכח

. שם  Home des Etudiantsפרשת השבוע. ואח"ז הכריזו שאחרי סעודת ליל ש"ק יתאספו אתנו ב

נתאספו   והי' שמח מהפגישה. אח"כ  ושוחחנו אתו  הראשי  המארגן  עם  ות  -סטודנטים  200נפגשנו 

ני ואודות  וניגנו  חידשה  ומה  חסידות  ומהי  יהדות  אודות  מלול  חיים  הב'  נאם  ואח"ז  חב"ד,  גוני 

ניגנו   נמשך שעה. אח"כ  זה  להם,  והשבנו  ואח"ז שאלו שאלות  לכ"ק אדמו"ר שליט"א,  התקשרות 

ניגונים ורקדנו עד שעה מאוחרת. אחרי זה הכריז הב' שמעון סאמאמא שצריך להיות פועל יוצא מכל 

 מצוות בפועל, )ובפרט הנחת תפילין בכ"י, שמירת ש"ק, כשרות(.הנ"ל בקיום ה

בתפילת שחרית חזר הת' יוסף יצחק הורוויץ שיחה מלקו"ש ח"א על פרשת השבוע בביהכ"נ של  

הרב אברהם דוד שי' הורוויץ התפללו שם שש מנינים. הת' שלום דובער לאבקאווסקי ומנחם מענדל  
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לוזינגער, ולא חזרו שיחה, בגלל שהוא רצה לנאום. בש"ק  לאבקאווסקי התפללו בביהכ"נ של הרב ש

ל ליובעצקי  זושא  מענדל  מנחם  אוזן,  דוד,  לאבקאווסקי,  מענדל  מנחם  הת'  הלכו   Centreאחה"צ 

Communautaire    ליובעצקי דיבר שם אודות זושא  בני עקיבא דשם, הב' מנחם מענדל  למרכז 

במשך שעה לערך ותשובות  הי' שאלות  ואח"ז  בחוריםחסידות,  עשרים  שלום  -. השתתפו  הת'  ות. 

ושוחחו אתם כשעה וחצי, השתתפו    Home des Etudiantsדובער לאבקאווסקי וחיים מלול הלכו ל

נוער לערך. הת' הנ"ל שהיו בבני עקיבא התפללו מנחה שם במנין של הספרדים, התפללו שם כשש    40

 על פרשת השבוע כחצי שעה.  מנינים כ"י, הת' מנחם מענדל לאבקאווסקי חזר לפניהם שיחה 

שהי'   למקום  מלול  חיים  הורוויץ,  יצחק  יוסף  לאבקאווסקי,  דובער  שלום  הת'  הלכו  מנחה  אחרי 

ל ש"ק  על  שבאנו  וכשנודעו  ישורון,  דנוער  והמדריכות  מהמדריכים  אסיפה    Strasbourgמאורגן 

רשת השבוע, אח"ז ביקשו שנבוא לנאום לפניהם. הת' יוסף יצחק הורוויץ חזר לפניהם שיחה על פ 

שאלו שאלות וכן ביקשו שנדבר ג"כ אודות תורת החסידות מהי ומה חידשה חסידות חב"ד והת' הנ"ל  

דיבר אודות זה, זה הי' בבית של אחד מהמארגנים של הנוער ישורון, שמו מר אקערמאן, והודה לנו על  

ו לחסידות  ביחסיו  שינוי  עליו  פעל  שזה  אמר  וכן  אתם,  ושיחתנו  טעה  ביקורנו  זה  לפני  כי  חסידים, 

בשיטת החסידות, וכן זה פעל רושם על הנוער והיו שמחים. זה נמשך כשעה וחצי עד אחרי תפלת  

ות. בד"כ הבחורים מהגרופ שנמצאים שם בקביעות השתתפו אתנו  -מדריכים  30מעריב. השתתפו  

 במקומות שביקרנו. 

רוויץ, מנחם מענדל לאבקאווסקי  במוצש"ק ביקרו הת' שלום דובער לאבקאווסקי, יוסף יצחק הו

אצל הרב אברהם דוד שי' הורוויץ, שוחחנו אתו אודות פעולות ליובאוויטש ובפרט בצרפת, וכן דיברנו  

תורה וכן בהשיחה שחזרו בביהכ"נ שלו. בין הדברים סיפר לנו שבשנת תש"ח לערך קיבל מכתב  -בדברי

סו, ופעולותיו בעיר וכו'. וכן סיפר לנו שבשנת  מכ"ק אדמו"ר נבג"מ זי"ע וביקש שיכתוב לו אודותו, יחו

וביקשו   התרגשותם,  הגיבו  בעיר  ביקורנו  אחרי  ת"ו.  לאה"ק  שנסעו  השלוחים  אצלו  ביקרו  תשט"ז 

 שיבוא אחד מחב"ד לגור שם להפיץ יהדוץ וחסידות בעיר, ובפרט עם בנוער והסטודנטים. 

נימין מערגי לסמינר שהי' מאורגן ע"י  על ימים האחרונים דחה"פ נסעו הת' יהודא לייב מטוסוב וב 

Association Européenne des Centres Communautaire  45)תחת הנהלת הג'וינט( ל  

באירופה-מדריכים מדינות  משש  בעיירה   ות  בגרמני'  התקיים  זה  וחסידות.  יהדות  אודות  לדבר 

Wembach  בHenriatte Szuld Heim    בגרמני'(. השתתפו שם  )בית ששייך לקהילה היהודית

ות מכמה ערים במדינות שווייץ, גרמני', איטלי', בלגי', שוועדן, ויוון. הסמינר הותחל ביום א' -מדריכים

דחוהמ"פ ונמשך עד יום א' כ"ז ניסן. וביקשו שיבואו שנים מחב"ד לנהל את הסמינר בימים האחרונים  

ג"כ   Genèveר מתתי' גאלדסווייד מדחה"פ ולשוחח אתם בכללות ובפרטות. אחד מהמארגנים הבחו

הי' שם. הגענו לשם ביום ד' דחוה"מ. בש"ק חוה"מ הי' שם שלמה קארלבאך, ולפי דברי הב' הנ"ל וכן  

ביום שהגענו מהבחורים שכל אחד   séance de dynamique de groupeות ב- כפי ששמענו 

אופן הסברתו וכן שלא  אמר את תגובותיו ורישומיו מביקורו בש"ק שמספר מהם לא היו שמחים מ
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ולענות על   ענה להם על שאלותיהם ובעיקר רצו שנוסף להרצאות נדבר אתם עם כל אחד בפרטות 

 שאלותיהם. 

בליל שביעי של פסח התפללנו אתם מנחה, אח"ז דיבר לפניהם הב' בנימין מערגי וחזר תוכן קצר  

דברנו בצרפתית והיו שני  משיחות קודש בהגדה אודות ארבעה בנים דברה תורה. בשיחות הכלליות  

מתרגמים, באנגלית ובגרמנית שבאו לסמינר במיוחד בשביל זה, המתרגם מאנגלית הי' בחור מאה"ק  

ב שנים  כמה  והמתרגמת   Genèveשלמד  שפות,  בכמה  מלומד  והוא  לתרגומים,  באוניברסיטה 

קצת לנו  הי'  זה  ובגלל  אחר(,  מצאו  לא  דבריהם  לפי   ( מגרמני'  גוי'  היתה  ולפועל    בגרמנית  קשיים, 

הסתפקנו לפי"ע במתרגם הנ"ל שתרגם איזה פעמים גם בגרמנית. אח"ז התפללנו אתם מעריב, בד"כ  

מספר מועט מהם יודעים לקרוא ורובם כמעט לא ידעו מהי תומ"צ ויהדות. בלילה התאספו כולם, והת' 

איזה שאלות )ג"כ ע"י    יהודא לייב מטוסוב דיבר לפניהם ענין יצי"מ עפ"י חסידות, אח"ז שאלו אחדים 

ניגנו ממצרים גאלתנו, ושמחת בחגיך, ורקדנו משך זמן.   המתרגמים(, זה נמשך כשעה וחצי. אח"כ 

אח"ז שוחחנו עם יחידים. וכן במשך השני ימים שוחחנו הרבה עם יחידים בפרטות, )הת' בנימין מערגי 

יהודא לייב מטוסוב בגרמ והת'  וכן עם אחדים שדיברו  דיבר בכלל עם אלו שמדברים צרפתית,  נית, 

 אנגלית באמצעות אחרים שמבינים שתי השפות(. 

ביום שביעי של פסח התפללנו אתם תפילת שחרית, והת' יהודא לייב מטוסוב דיבר לפניהם אודות  

עניני יהדות ובעיקר אודות תפלה מהי ותוכנה. איזה שעות ביום הי' להם המשך מאסיפתם אתמול 

באמצעות   קבוצות,  אודות )בכמה  דיברו  לנו(  שמסרו  )כפי  וכן  מש"ק,  רישומם  להגיב  המתרגמים( 

תוכן   מערגי  בנימין  הב'  לפניהם  חזר  שחרית  בתפילת  פסח  של  אחרון  ביום  שמחים.  והיו  ביקורנו, 

לפניהם   שחזרנו  לשיחות  נוסף  וגו'.  חייהם  את  וימררו  בהגדה  קודש  בעת    –משיחות  להם  הסברנו 

ים, כי היו כאלו שלא ידעו מה זה תפלה. במשך כמה שעות ביום  התפלה מהו תוכן התפלה שמתפלל

דיברנו עם יחידים כדאתמול. כן ישבנו אתם בעת הארוחות ושוחחנו אתם בכללות. האוכל שהכינו להם  

רוט מעיר   הרב  בהשגחת  היו  הכלים  וכן  טוב,  בהכשר  ביחד  Frankfortהי'  מברכים  תמיד  היו  כן   .

 בבהמ"ז. 

בלילה הת יו"ט  )הוא עובד  במוצאי  הי' שם מר סאלענדער  ואחד מהמארגנים שג"כ  כולם,  אספו 

בימים האחרונים דחה"פ,  Genèveבג'וינט ב וכו'  כולם על השתתפותנו אתם בסמינר  ( הודה בשם 

ואח"ז דיבר לפניהם הת' יהודא לייב מטוסוב אודות לימוד התורה וקיום המצות, ובפרט הנחת תפילין  

תוכן קצר מהשיחות קודש אודות שנה זו בפרט. באסרו חג בבוקר לפני  בכ"י, שמירת ש"ק, וכן חזר  

ביקשו לבוא אליהם להפגש עם הנוער    -ובפרט אלו משוועדן-נסיעתנו הנחנו אתם תפילין. אחדים  

בכלל. לע"ע התקשרנו עם אחדים ע"י מכתבים, ומשלוח שיחות קודש ושאר הדברים היו"ל ע"י צא"ח  

ג מתתי'  הבחור  וכן  הבצרפתית.  של  המנהל  אתם.  קשור  חינוך    Fond-Socialאלדסווייג  בעניני 

בפאריז מסר להר' שמואל אזימאוו שבד"כ היו שמחים, וכן מסר לו פרט אחד מהדו"ח שכתבו לפני  

וזה   יהדות,  ומהי  יהודי  לשמוע מהו  בשביל  לשם  כתבה שבאה  הסמינר, שבחורה משוועדן  שנגמר 

 שמעה רק בעת שביקרו אצלם חב"ד. 
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שעור פעם בשבוע עם האברך כליפייא אלוש )נוסף לשעורים שהוא לומד ביום ראשון בבית  קבענו  

ליובאוויטש(, לומד אתו הת' יוסף יצחק הורוויץ שעור חסידות. כן האברך דניאל סאנדלער בא ביום  

סידני   האברך  עם  לומד  לאבקאווסקי  מענדל  מנחם  שהת'  בשעור  ומשתתף  לישיבה,  בבקר  ראשון 

 אטאל.

נו שעור עם שלשה אברכים צעירים שגרים בהסביבה, מר אלי', פרידזשא, ומרדכי סרדון,  כן קבע 

הת' השלוחים היו קשורים אתם, וכן הם עומדים בקשרים עם הר' שמואל אזימאוו, הם יהודים גבירים  

יהודא לייב מטוסוב לומד אתם כשעה   ובעלי צדקה. הם באים לישיבה בקביעות פעם בשבוע והת' 

 משניות, וכן הם באים לעתים תכופות ולומדים אתם חומש פירש"י ושיחות קדש וכו'.  וחצי שעור

על ש"ק קדושים באו לישיבה הב' משה חיים חביב, יעקב ספיטצקי, אברהם דרמון. על ש"ק אמור 

באו הב' שמעון סאמאמא, ראובן בודזשינא, האחים שמעון וחיים סודרי. על ש"ק בהר באו הב' חיים  

בראדאוויטש. על ש"ק בחקותי באו הב' ישראל אלבז, ישראל עוואט, האחים חיים ונסים  מלול ושלמה  

מעיר יצחק  Aulnay Sous-Bois  דזשייאן  האברך  שלומד  בשעור  שם  משתתפים  הם   ,

 איזאקאוויטש בכל יום ראשון. 

הב' שלום מדר נכנס בחודש אייר לישיבה על כמה חדשים, הוא משתתף בשעורים שלומדים עם  

 ה כהן ובנימין נאבעט. הת' מש

כן ממשיכים לנסוע בכל יום ראשון למבצע תפילין בכמה מרכזים בפאריז, נוסעים עפ"י תור פעם  

בארבעה שבועות הת' לוי בן חנה פריווא גאלדשטיין, הת' יוסף יצחק בן רבקה גאנזבורג, הת' יעקב  

' יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק  טובי' בן חוה גיטל ראפופורט, הת' אלי' ויונה בני פעסי' מטוסוב, הת

בני בת שבע קאלמענסאן, הת' יוסף יצחק בן חי' רבקה מאצקין, הת' יוסף יצחק בן עשקא פעווזנער,  

הת' אשר אנשיל עזריאל בן טעמא גיטל פערל, הת' נחמי' זאב בן פריידא זיסל וואגעל, הת' אלי' בן  

ר, הת' שמואל בן איטא הלוי לאבקאווסקי, הת' לאה איידלמאן, הת' צבי עזריאל גדלי' בן הינדא ריידע 

-150מנחם מענדל בן רבקה ראסקין, הת' יוסף יצחק בן רחל הלוי לעווין. מניחים בכל יום ראשון עם  

יהודים כ"י. כן הר' שלום דובער ליבעראוו משתתף לעתים תכופות. כן ר' ישראל משה בן פרימעד    200

 טייבלום משתתף כמעט בכל יום ראשון. 

ב   כן ו' עש"ק למבצע תפילין ע"י ביהכ"נ  יום  נוסף בכל  וכן בפלעציל,    Bd Bellevilleנקבע תור 

נוסעים הת' צבי יוסף בן חנה רבקה ביסק, מנחם מענדל בן שיינא שניאורסאהן, יוסף יצחק בן לאה  

לאה   בני  מענדל  מנחם  ומשה  יצחק  יוסף  ליבעראוו,  דבורה  בן  מענדל  מנחם  משה  דובראווסקי, 

עם  איידלמ עש"ק  בכל  מניחים  לעווין.  הלוי  רחל  בן  פייטל  שרגא  הורוויץ,  הלוי  חוה  בן  ישראל  אן, 

 חמישים יהודים לערך כ"י. 

ומבקשים אנו בזה ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א למילוי רצון והוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א במילואן  

 תכה"י. 
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 ה.

 ערב חה"ס, תשל"ד 

. סדרי הלימוד עם בחורים חדשים שבאים Chellesדו"ח מהפעולות בקיץ תשל"ג. נסיעה לעיר 
לישיבה, רובם מהגרופ. מסירת שיעורים בבית ליובאוויטש בפריז. ביקורים במחנות קיץ 

 . Château-la-Caveוב Berck Plageב
 

 ב"ה. ערב חה"ס, תשל"ד.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 ו"ר שליט"א דו"ח מהמשך פעולותינו בחדשי הקיץ. מודיעים אנו בזה לכ"ק אדמ

, שם  Chellesעל ש"ק בהעלותך נסעו הת' יהודא לייב מטוסוב ומנחם מענדל לאבקאווסקי לעיר  

נוכחנו בעת כל תפלות ש"ק, אחרי קבלת ש"ק חזר לפניהם הת' יהודא לייב מטוסוב תוכן משיחות 

נוכחו שני מנינים מתפללים, ב וכן לתפלת שחרית הי'  קדש על פרשת השבוע,  יניהם כמה צעירים. 

אותו המספר, אחרי קה"ת חזר לפניהם הת' הנ"ל שיחות קדש מפרשת השבוע ופרקי אבות. לתפילת  

מנחה בד"כ אין מנין, ובש"ק זה לרגל ביקורנו הכריזו אחרי תפילת ליל ש"ק ושחרית שיהי' מנין למנחה,  

צ וקבענו אתם שעור בש"ק אחה"צ, ובאו לביהכ"נ )וכן  וכן דיברנו עם כמה צעירים אודות יהדות ותומ"

לתפלת  אח"ז  אתם,  שוחחנו  וכן  חומש  אתם  למד  לאבקאווסקי  דובער  שלום  והת'  מבוגרים(  איזה 

 מנחה הי' מנין מתפללים. 

הפרעזידענט של הקהלה שם מר געדזש הוא מכיר ואוהד חב"ד, וכן הם מקבלים כל שבוע התוכני  

ושו בצרפתית,  קדש  אח"ז  שיחות  וכן  הנוער,  אודות  ובפרט  שם  המצב  אודות  הרבה  אתו  חחנו 

של  חצר  באותו  חדש  הביהכ"נ  בנין  באמצע  הי'  שם  שביקרנו  בעת  מכתבים.  ע"י  אתם  התקשרנו 

הביהכ"נ, ולפי דברי הפרעזידענט זה הי' צריך להיות בנוי לחודש תשרי, ועשו מזה תעמולה גדולה כי  

הקוד  מהביהכ"נ  גדול  יותר  הרבה  לא  זה  זה  דבריו  לפי  וכן  כ"י,  יהודים  הרבה  להתפלל  ויוכלו  ם 

 בהשתתפות הקונסיסטואר רק מהעירי' ומהיהודים שגרים בהסביבה. 

ולמדנו אתם   בדרך כלל באו לישיבה על כל ש"ק וכן על חה"ש בחורים מהגרופ והתעסקנו אתם 

 במשך ימי שהותם בישיבה עם כ"א לפי ערכו. 

יבה לערך ארבעים בחורים, רובם מהגרופ, וכן חדשים, ביניהם  במשך שני חדשי החופש באו ליש

רק   וחלק  בשני החדשים,  היו  חלק מהם  וכן אחד מעיר סטרסבורג.  בחורים מעיר מארסעיי  תשעה 

 חודש אחד, ואחדים רק איזה שבועות. 

 שעורים:  4בגמרא היו 

 וחצי כ"י, שעור גמ' פי' תוס' ומפרשים נתן הת' מנחם מענדל לאבקאווסקי שעה 
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 שעור גפ"ת נתן הת' שלום דובער לאבקאווסקי שעה וחצי כ"י, 

 שעור גמ' פירש"י נתן הת' יהודא לייב מטוסוב שעה ורבע כ"י, 

 שעור גמ' לצעירים מהגרופ ומארסעיי נתן הת' יוסף יצחק הורוויץ שעה ורבע כ"י, 

 ונוסף לזה היו כמה שהשתתפו בשעורים של ר' יצחק נמנוב. 

 רק השואל. למדנו אתם פ

 בחסידות 

שעור א' נתן הת' מנחם מענדל לאבקאווסקי בהמשך חה"ש תש"ג שלשה פעמים בשבוע שעה  
 בכ"י, 

 שעור ב' נתן הת' יוסף יצחק הורוויץ שעה בלקוטי תורה,

 שעור ג' קונטרס ומעין נתן הת' יהודא לייב מטוסוב שלשה רבעי שעה בכ"י, 

ן ר' יצחק נמנוב בכ"י, והת' יהודא לייב מטוסוב חצי  וזה נוסף להשעורים הקבועים בחסידות, שנות
 שעה בכ"י, 

 והשתתפו בהם גם כמה מאלו שבאו לישיבה במשך חדשי הקיץ. 

 בשני שבועות האחרונים נתן את השעור בחסידות חצי שעה בכ"י הת' אברהם ברוך פעווזנער. 

נתן הת' שלום דובער לאבקאווסקי בשו"ע    2בשו"ע היו   הרב הל' שבת חצי  שיעורים, שעור א' 

שעה, שעור ב' נתן הת' יוסף יצחק בן אסתר רחל הלוי לעווין בקיצוש"ע, )נוסף לזה שלמד כל השנה  

עם הבחורים הצעירים מהגרופ שלומדים בישיבה שעור שו"ע וחומש פירש"י, וזה נמשך גם בחדשי  

 הקיץ והשתתפו בזה גם מאלו שבאו לישיבה במשך החדשיים(. 

יו כמה יחידים שבאו בימיהם הפנויים ללמוד ובפרט בש"ק ויום א' היו באים  כן במשך החדשיים ה 

 בחורים ואברכים שעובדים כל השבוע, והתעסקנו אתם בלימוד שעורים וכו'. 

בבית   השעורים  לתת  בשבועיים  פעם  תור  עפ"י  א'  יום  בכל  לפאריז  נסענו  החדשיים  במשך  כן 

 ליובאוויטש. 

טוסוב והת' יוסף יצחק הורוויץ במחנות קיץ לחלק להם המכ'  בערב ת"ב ביקרו הת' יהודא לייב מ

  Colonie-Scolaireוהמעות צדקה מכ"ק אדמו"ר שליט"א, הת' יהודא לייב מטוסוב ביקר במחנה  

בת מצוה. הת' יוסף יצחק הורוויץ ביקר  -מהם קודם בר  48ילדים, ו  68היו שם    Berck-Plageבעיר  

 . Neversע"י  Chateau-la Caveבמחנה ב 

בין השעורים שאורגנו לחודש תשרי להבחורים מהגרופ שבאו לכ"ק אדמו"ר שליט"א לומדים הת' 

 יוסף יצחק הורוויץ שעור גמרא שעה וחצי בכ"י, והת' יהודא לייב מטוסוב שעור חסידות שעה בכ"י. 

ומבקשים אנו בזה ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לשנת הצלחה במילוי רצון ושליחות כ"ק אדמו"ר  

 "א בכל הפרטים.  שליט
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 ו.

 ט"ז טבת, תשל"ד 

 דו"ח על השליחות בחודש אלול בערי צרפת:
 Valence, Grenoble, Besançon, Dijon, Chenôve 

 

 ב"ה. ט"ז טבת, תשל"ד.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

כפי שהודענו לכ"ק אדמו"ר שליט"א נסענו בחודש אלול לשליחות בערי צרפת, ובזה הננו מודיעים  

 מזה. דו"ח 

ביקרו הת' יהודא לייב מטוסוב ומנחם מענדל לאבקאווסקי. להעיר    Grenoble, Valenceבערים  

Valence    הגענו בעש"ק תצא יו"ד אלול בבוקר. תיכף פנינו לר' חזקי' חביב שהוא רב הקהילה והחזן

בקהילה    ושוחט עופות וכן הוא מתעסק בהת"ת ובעניני הקהילה, ושוחחנו אתו משך זמן. לפי דבריו יש

כמאתיים וחמישים משפחות יהודים כ"י, אבל הם מפוזרים בריחוק מקום אחד מהשני וחציים גרים  

ויש רק ביהכ"נ אחד במרכז העיר )וזה גם ה   Centre Communautaireבעיירות סביבות העיר, 

ושם נמצא הרב הנ"ל כל יום( ומתפללים שם רק בש"ק, ושם גם הת"ת, וכפי ששמענו מהמשפחות  

מצוה, ולמעלה מגיל זה אין כלום בעיר, ונוער מבוגרים כמעט שאין  -קרנו שזה רק עם ילדים עד ברשבי

אודות   הרב  עם  דיברנו  ביקורנו  ימי  ובמשך  אחרים.  במקומות  לאוניברסיטאות  נוסעים  הם  כי  בכלל 

וכו',    מצוה, ולפי דבריו הוא רוצה ומנסה לעשות בזה כפי יכלתו אבל אין לו זמן לזה-הילדים אחר בר

ודיברנו אתו שיקבע שעור לכה"פ פעם בשבוע בש"ק אחה"צ, והבטיח לנו. הוא נתן לנו כתובות של  

יהודים בעיר. ובכלל שמח מבואינו הוא יודע מפעולות חב"ד וכן מכיר מזמן כמה מאנשי ליובאוויטש  

ת"ת, וכן הוא מטוניס ופריז,וכן אמר לנו שהוא קונה מספרי המל"ח בצרפתית לחלוקת הפרסים לילדי ה

אתם.   ושוחחנו  יהודים  כמה  עם  נפגשנו  במרכז  בצרפתית.  והשמועסן  קדש  השיחות  תוכני  מקבל 

וחינוך עטה"ק ושמירת  יהודים ועוררנו אותם אודות הנחת תפילין בכ"י  אחה"צ בקרנו בשני חנויות 

 ש"ק וכו'. 

חרי תפלת מעריב חזר  בליל ש"ק נוכחו כשלשים מתפללים כ"י ביניהם כמה צעירים והרבה ילדים, א

הת' יהודא לייב מטוסוב שיחות קדש על פרשת השבוע וחודש אלול. בבקר לתפילת שחרית הי' אותו  

מספר מתפללים מהם כמה שהיו גם בליל ש"ק. לתפילת מנחה אין שם מנין בד"כ ובש"ק זה לרגל  

מנחה למעריב חזר הת' הנ"ל  ביקורנו עוררנו שיהי' מנין, ולפועל באו מנין אנשים וכן כמנין ילדים, בין  

שיחות קדש כרבע שעה ואח"ז דיבר הרב ג"כ. במשך הש"ק אחרי התפלות שוחחנו עם יחידים בכללות  

 ובפרט עם אחדים נוער שהיו. 
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ביום ראשון ביקרנו אצל שבע משפחות וביום שני אצל שני משפחות, שוחחנו אתם ועוררנו אותם  

וכו',   עטה"ק  וחינוך  התומ"צ  קיום  משפחה  אודות  כל  ואצל  בצרפתית,  המל"ח  מספרי  קנו  ורובם 

השארנו כמה תוכני שיחות והחוברת לטהרת המשפחה ושאר הדברים שי"ל ע"י צא"ח בפריז. באחת  

מהמשפחות שביקרנו ביום ראשון נפגשנו עם שנים מילדיהם בן ובת בני עשרים לערך, והם רחוקים  

ו למעלה משעתיים ושאלו שאלות והשבנו להם.  מיהדות, בתחילה סירבו לשוחח אתנו ולבסוף שוחחנ 

, הוא הי' בש"ק  14ביום שני פגשנו את אביהם ואמר לנו שביקורנו פעל עליהם רושם. יש להם עוד בן בן  

בביהכ"נ והולך בכיסוי ראש ולובש ט"ק. במשך השני ימים בבקר היינו בביהכ"נ ודיברנו עם הרב ועוררנו  

וזה ענין  -בר  אותו בפרט אודות הילדים אחרי גיל  וכן אודות הכשרות שאין אטליז כשר בעיר  מצוה 

 מסובך בעיר. וכן פגשנו שם עוד יהודים ושוחחנו אתם.  

לבוא  לנו  ואמר  כהן,  הרב  הראשי  להרב  טלפננו  כשהגענו  לגרענאבל.  נסענו  אחה"צ  שני  ביום 

כ"נ ומשרדי הקהילה  למשרדו )בביתו( לאחרי חצי שעה. בינתיים ביקרנו בבנין מרכז הקהילה, שם הביה 

ות"ת ביום א' וד', וכן האירגון נוער "בני עקיבא" מתפללים שם ומשתמשים שם לכמה מפעולותם.  

אח"כ הלכנו להרב, הוא התעניין מפעולות צא"ח בפריז וצרפת, ואודות ספרי המל"ח בצרפתית, וקנה  

דות בעיר ואמר לנו שהוא  אצלינו תניא בצרפתית. הסברנו לו מטרת ביקורנו, ושוחחנו אודות מצב היה

)במשך   להגמר,  צריך  ובקרוב  מסטרסבורג  הורוויץ  הרב  השגחת  תחת  הנ"ל  בבנין  חדש  מקוה  בונה 

השבוע יצא לנו לבקרו(. הוא הורה לנו לפנות לר' נסים לוי שהוא החזן ומזכיר הקהילה בבנין הנ"ל וכן  

ר' חיים זעפרני שהוא פעיל גדול  הוא נתעסק בהת"ת והוא יתן לנו כתובות של יהודים, וכן להשוחט  

 בעיר. 

ובסיכום מפגישה זו וכן מהפגישות שונות שיצא לנו לראות ולשמוע במשך השבוע: בביהכ"נ הנ"ל  

ג"כ   וד', ושם  גדולה ביום א'  ובו ת"ת  וביום ראשון שחרית,  ומעריב  יום מנחה  וכל  מתפללים בש"ק 

בני עקיבא ועוד, וזה תחת הקונסיסטואר. המקוה שבונים, ובו ג"כ מסעדה כשרה שאוכלים שם חברי  

"בר קהילה  עוד  תחת  -יש  לא  וזה  שחרית,  התפללנו  שם  ביכ"נ  להם  ויש  ספרדים,  של  יוחאי" 

הקונסיסטואר, קהילה זו הוקמה לפני כעשר שנים בגלל מחלוקת שהי' להם עם הרב כהן הנ"ל, וזה  

ביקרנו שזו סיבה גדולה לזה שמצב  וכן הבננו מהרבה יהודים ש  –נמשך עד עכשיו, וכפי שאמרו לנו  

 היהדות בעיר מוזנח מאוד. עפ"י מה שאמרו לנו גרים בעיר והסביבה כשמונה אלף יהודים כ"י. 

בען, ולפני כמה שנים נהי'  -לע-בלילה ביקרנו אצל השוחט ר' חיים זעפרני, הוא למד בישיבת עקס

שוחט בגרענאבל, ומאז התחיל לפעול בעיר, הוא קבע שעורים לנוער ובע"ב )וכן זוגתו תחי' לנשים(,  

ם וכמה מהם  וכן יסד בית לנוער ע"י ביתו וזה נקרא "בית הלימוד", וע"י זה הצליח לקרב הרבה סטודנטי

וכן הוא   נהיו שומרי תומ"צ, ואחדים גם גרים שם, ושם מתקיימים השעורים, ובש"ק יש שם מנין, 

-קשור עם הרבה משפחות בעיר, ובהשתדלותו יד עשרה ילדים מגרענאבל שלומדים בישיבה בעקס

א על  בען. הוא תיאר לנו מצב העיר, ואמר שהוא יודע מזמן מפעולות חב"ד בצרפת ותמיד התפל-לע

וכן עם   ובפרט בקרב הנוער  יכולים לפעול הרבה הן בנוגע לחינוך  כי  שאין באים מאנשי חב"ד לשם 
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לא מספיק, ואשע"כ ביקש   –מבוגרים, והתלונן שהוא אין לו כ"כ זמן להתעסק בזה ומה שהוא עושה 

 מאד שיבוא מישהו, והוא יעזור בזה במה שביכולתו. 

ענט של הת"ת מר לערנער שיבוא אליו להפגש אתנו, הוא  לפני שבאנו אליו הוא טלפן להפרעזיד

ביקש שבימי בקורנו בעיר נעשה תעמולה אצל המשפחות שנבקר אודות הת"ת, כמו"כ אמר שנחוץ  

מאד שיבוא שליח מחב"ד לעיר, ולכה"פ על משך זמן, ואמרו שזה יפעול הרבה לטובת העיר, כי להם  

וכשיבוא ש וכו',  בגלל הפירוד  לפעול שם  יהודי העיר  קשה  כל  עם  להתקשר  יוכל  חב"ד  ליח מטעם 

ובפרט עם הנוער, וכשיעבור משך זמן יוכל גם לקבל תמיכה מהקהילות וכו'. בנוגע לכשרות יש שני 

אטליזים כשרים. בנוגע לחינוך יש שלשה ת"ת תחת הקונסיסטואר, אחת בבנין מרכז הקהילה, ועוד  

 יוחאי יש להם ת"ת. -יהודים, וכן קהילת בר שנים בשני שכונות שמרוכזים בהם הרבה משפחות

עזב   )הוא  לוי  נסים  ר'  עם  נפגשנו  שם  הקהילה,  למרכז  הלכנו  התפלה  אחרי  בבקר  שישי  ביום 

קסבלנקה לפני שמונה שנים, ושם עבד בסמינר ליובאוויטש, והוא מכיר ואוהד אנ"ש דשם(, כם הוא  

ושל חנויות יהודים )כי בשעות היום לא יכולים  תיאר לנו מצב העיר כנ"ל, ונתן לנו כתובות של משפחות  

לו   יש  הוא  בזה.  הרבה  לנו  עזר  השבוע  ובמשך  עובדים(,  המשפחה  ראשי  כי  משפחות  אצל  לבקר 

השפעה על יהודי הקהילה, וכן על הרבה משפחות בעיר והסביבה. השארנו לו רשימת ספרי המל"ח 

ושאר המיני חומר שי"ל ע"י    המשפחה  בצרפתית, ותוכני שיחות קדש לפ' השבוע, וחוברות לטהרת

 צא"ח בפריז. כן הזמין אצלינו כמה זוגות תפילין ומזוזות ממרוקו.

סמאדזשא   אברהם  הבחור  עקיבא"  "בני  האירגון  של  הראשי  המדריך  עם  להפגש  לנו  אמר  הוא 

ולקבוע פגישה עם החברים, הגם שהרבה מהם עוד לא חזרו מהחופש, ולפועל בערב למנחה ומעריב  

גיש אותנו אתו, ושוחחנו אתו וקבענו פגישה אתו ליום רביעי בלילה, כמו"כ שוחחנו אחרי התפלה  הפ

עם כמה מחברי בני עקיבא וכו', וכן בכל ערב פגשנו בביהכ"נ כמה חברים ושוחחנו אתם. אחה"צ הלכנו  

ילין  לכמה חנויות, ובערב לכמה משפחות, ועוררנו בפרט אודות חינוך עטה"ק שמירת ש"ק הנחת תפ

וכשרות וכו', והשארנו כמה תוכני שיחות וחוברות בצרפתית, ואצל בעלי משפחה השארנו גם החוברת 

לטהרת המשפחה, והרבה קנו מספרי המל"ח. כמו"כ ביום רביעי במשך היום. בערב שוחחנו עם צעירים  

מכיר   בביהכ"נ עד שעה תשע, אח"כ הלכנו עם הבחור הנ"ל לביתו ושוחחנו אתו כשלש שעות, הוא

מגבר אחדים מהגרופ, הוא שאל לנו שאלות שונות והשבנו לו, והי' מלא רגש. כן קבענו פגישה עם  

 ."בני עקיבא" לש"ק אחה"צ 

נוער   אירגוני  עוד  שם   Etudiants Israelites de France, Jeunesse Juive deיש 

Grenoble    ויש להם בית גדול )של ה . . . (, בו מתקיימים אסיפות נוער והרצאות שונות וכו', ושעורים

בעניני יהדות, וכן הבחור הנ"ל הי' נותן שם שעור פעם בשבוע )הוא שומר תומ"צ, והוא ג"כ משתתף 

עם  לו  שהיו  סכסוכים  בגלל  הפסיק  אבל  קודש(,  בסםרי  הרבה  מעיין  וכן  הלימוד,  בבית    בהשעורים 

המנהל דשם מר רביבו, ובגלל זה ג"כ הפסיקו לבוא לשם הרבה נוער בקביעות רק מזמן לזמן, ובכלל  

החברים דשם אינם דתיים, והנוער היחידי שמצליח הוא "בני עקיבא", ורובם שומרי תומ"צ. ביקרנו  

צעירים  ועוד  המזכירה  את  רק  רביבו  מר  המנהל  את  פגשנו  ולא  ובעש"ק  חמישי  ביום  הנ"ל    בבית 
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אחדים, ושוחחנו אתם וכו', יש להם ספרי' מספרי יהדות שהם משאילים לנוער והשארנו להם רשימת 

ספרי המל"ח בצרפתית ועוד כמה חוברות שהיו לנו, וכן שולחים להם התוכני שיחות לפרשת השבוע.  

  בפגישה עם הבחור אברהם סמאדזשא הציע לנו לארגן בגרענאבל "ערב חסידות חב"ד", בבית הנ"ל, 

ולפי דבריו המנהל מר רביבו עוזב בקרוב, ואז הוא יתחיל שוב לתת השיעורים וכו', ויהי' באפשרותו  

לארגן זה, ושם יש הרבה מקום, ובד"כ כשמתקיימים שם הרצאות באים כמה מאות אנשים, לפועל  

 התקשרנו אתו ע"י הטלפון אודות זה, ובינתיים זה מתוכנן לחודש אדר.

נויות ומשפחות וכנ"ל ביום רביעי. לפנות ערב הלכנו לבית הלימוד ודיברנו  ביום חמישי ביקרנו בח

עם כמה צעירים וגם למדנו אתם כשעה. בעש"ק ג"כ ביקרנו בבית הנ"ל וכנ"ל. תפילת מעריב דליל  

ש"ק התפללנו במרכז הקהילה, נוכחו כשבעים אנשים, ביניהם הרבה נוער )ביחוד מבני עקיבא(, ואחרי  

ם פרטיים וכו'. תפילת שחרית התפלל הת' יהודא לייב מטוסוב בביהכ"נ הנ"ל, והי'  התפלה שוחחנו ע 

כמעט אותו המספר מתפללים כמו בליל ש"ק, והת' מנחם מענדל לאבקאווסקי התפלל בבית הלימוד,  

ואחרי התפלה חזר לפניהם שיחות קדש עשרים רגעים, נוכחו למעלה ממנין צעירים. אחה"צ התקיים  

נוכחו שלשים צעיריםבבית הכנסת המ ות  -ות )בכלל מספר החברים-רכזי הפגישה עם בני עקיבא, 

הוא שבעים, אבל כנ"ל עוד לא חזרו מהחופש(, הת' יהודה לייב מטוסוב דיבר לפניהם תוכן ענין חודש  

אלול עפ"י חסידות ונחיצות קיום התומ"צ, אח"ז שאלו שאלות והשיב להם, זה נארך שעה וחצי, אח"כ  

נחה בבהכ"נ, והשתתפנו בסעודה שלישית שמארגן ר' חיים זעפרני, ודיבר לפניהם מפרשת התפללנו מ

ביקורנו    –השבוע. ביום ראשון פר' נצו"י חזרנו לישיבה. וכפי ששמענו מהבחור אברהם סמאדזשא  

 פעל רושם בעיר במקומות שבקרנו, ובפרט בקרב הנוער, וביקשו לבוא יותר בתכיפות. 

לעיר    Besançon, Dijonלערים   הורוויץ.  יצחק  ויוסף  לאבקאווסקי  דובער  שלום  הת'  נסעו 

דיזשאן הגענו בעש"ק תצא בבקר, התקשרנו עם הרב סעבאן, שהוא כעת רב, זה כשנה שנמצא שם,  

מקודם הי' רב אחר שמו טואיטו, ומצד סיבות הי' נאלץ לעזוב את משרתו(, דיברנו אתו כמשך שעה,  

משפחות יהודים כ"י, )רובם ספרדים שבאו זה עשר    150ש שם כותיאר לנו מצב העיר. מצד אחד י

שנים(, וכמובן שיש שם הרבה נוער, ובפרט שיש בעיר אוניברסיטה לרפואה, ויש הרבה סטודנטים  

יהודים. ומצד השני אין התעוררות איזה שיהי' להתעסק עם הנוער )לשעורים, לרעפעראט וכו'(, וזה  

יורד א יהדות  בעניני  השתדל  גורם שהמצב  והרב מספר שהוא  ל"ע,  לשנה  על    –צלם משנה  בבואו 

לשפר המצב, ושלח והודיע לכל המשפחות ובעיקר להנוער שיתאספו לביהכ"נ, וחשב בזה    –משרתו  

להתדבר עמהם בעניני שעורים, ובכלל שיהיו יותר בקירוב ויותר מאוחדים ביניהם ולבית הכנסת ולהרב  

לפי דבריו נראה שבענין זה הוא כמיואש שישתפר המצב. אבל זה  אנשים, ו  12וכו', ולפועל באו רק כ

ילדים כעשרים  לו  ויש  הצליח  בזה  וב"ה  ת"ת  לעשות  ילדים  שקיבץ  ועשה  בעצמו  -פעל  והוא  ות, 

בעניני יהדות והמועדים, וכבר לומדים חומש.    –לפי"ע טוב    –המלמד, ובמשך שנה זו כבר קיבלו ידיעה  

במקום אחר חושב שנצליח יותר, אבל אנו החלטנו להשאר שם על  אשע"כ יעץ לנו לנסוע מהעיר, ו

 ש"ק ולראות מה שיש בע"ה לפעול. 
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באותו ש"ק הי' הזכרה על הנופלים שנפלו במלחמת העולם השני', ובאו שם שלשה מנינים אנשים,  

)ובד"כ בכל ש"ק באים רק חמשה עשר אנשים(, הנוער לא באים. דיברנו עם כמה מתפללים וכולם  

אומרים שצריכים אחד שיתעסק עם הנוער, )ולפי דבריהם הרב העכשוי אינו מוכשר לזה, ולכן    כאחד

לא מצליח(, ונתננו להם שיחות מפרשת השבוע היוצא בצרפתית ומכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א בעניני  

באו ששה ילדים מהת"ת המקומי, ונראה    –דת וכו'. והגם שבשבת זו לא נכנסו כולם ממקומי חופש  

 ב מתעניין בהם, ונותן לכל אחד קטע מפזמונים שיאמרו, וזה מחזק אותם. שהר

בבקר לתפלת שחרית באו רק שני מנינים, אחרי קה"ת חזר הת' יוסף יצחק הורוויץ שיחה מכ"ק  

אדמו"ר שליט"א בענין ערי מקלט, אחרי התפלה דיברנו עם המתפללים. לתפילת מנחה היו למעלה  

דיברנו אתם אודות עניני יהדות, ובפרטיות התענינו אודות חב"ד. בין  ממנין מתפללים, לפני התפלה  

שמו חיים בן רבקה סעראן בעניני יהדות ובפרט    –דיברנו עם אחד    –המתפללים שדיברנו אחרי שחרית  

בקיום התומ"צ בפועל, הוא למד הרבה שנים באוניברסיטה בירושלים )הוא סיפר לנו שכשהי' בצבא 

באים מחב"ד בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א לחלק משלוח מנות לכאו"א(, כנראה   חיזק אותו הרבה כשהיו 

שדברינו פעלו עליו, ואמרנו שנבוא מחר לביתו. לפועל באנו ודיברנו אתו כשעתיים אודות התועלת  

בריאת  אודות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מכתבי  לו  ונתננו  בצרפתית,  התניא  ספר  קנה  התומ"צ,  לקיום 

אותו הרבה, הבטיח שישתדל בהנחת תפילין בכל יום, ואמר שביקורנו אצלו   העולם ואמר שזה מעניין 

 נתן לו הרבה. 

מימוני,   משפחות,  שני  אצל  ביקרנו  זו  בעיירה  דיזשאן,  ע"י  שנאוו  בעיירה  ג"כ  ביקרנו  זה  ביום 

דאקאן, אצל משפ' מימוני דיברנו עם בחור אחד אודות הנחת תפילין ושמירת ש"ק, שמירת שבת הוא 

הנחת תפילין זה הרבה זמן שלא הניח, הנחנו אתו, ואמר שיתחיל להניח, וביקש ברכה מכ"ק    מקיים, 

אדמו"ר שליט"א )שמו לא ידוע(. משפ' דאקאן יש להם בן אחד אבל לא הי' בבית, דברנו עם ההורים  

אודות כשרות שמירת ש"ק הדלקת הנירות שהם עושים כפי יכלתם, וחיזקנו אותם, קנו איזה ספרים,  

מרו שהם רוצים שנדבר עם בנם, והנחנו להם כתובתינו בהמלון שיתקשר אתנו. עברנו אצל עוד כמה  וא

 משפחות אבל לא היו בבית.

בערב היינו אצל אחד שהי' ראש החברא קדישא דהעיר שמו מרדכי בן רינה פיטוסי, )הוא עזב את 

אמר לנו שחינך את בניו בדרכי  משרתו בגלל המחלוקת שהי' אודות הרב(, דיברנו הרבה אודות הנוער, ו

התומ"צ, וכשהי' בהחב"ק פעל כל מה שהי' באפשרותו בנוגע להנוער וגם זוגתו עוזרת לו בזה, )זה  

כתשע שנים שהוא נמצא בעיר זו(, אבל אינו יכול לעשות אף דבר, ואמר שכשרוצים לארגן שעורים  

כשרואים שראשי הקהילה אינם    ואסיפות עם הנוער זה יכול רק אחד שהוא חרדי ללא פשרות, אבל

שומרים שבת כראוי וכו' אז זה לא קולט את הנוער, והמשיך שכשנבוא לארגן בפעם הבא אי"ה זה  

 יכול לפעול הרבה, קנה כמה ספרים, וביקש שנבקר אצל רב הקודם, הוא יותר בהתקשרות עם הנוער. 

שה בהעיר, ושהעיר היא קשה,  ביום שני ביקרנו את הרב הקודם טואיטו, הוא סיפר לנו עבודתו שע

יהי' בקשר אתנו אודות זה, )כמובן שזה   והוא  הציע לנו לארגן אחר חודש תשרי פגישה עם הנוער 

בן   יעקב  אחד  שנאוו,  מהעיר  בחורים  שני  אצלינו  באו  אחה"צ  סעבהון(.  הרב  בהסכמת  גם  הסתדר 
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טער ומתפלל בכל בוקר,  קילאמע  6ראזשע דוקאן אמר לנו שביום הש"ק הוא הולך ברגל להבית ספר  

השני משה בן אסתר אשכנזי לובש ט"ק כ"י, הוא רצה ללמוד בבי"ס לרבנים בפאריז אבל הוריו לא רצו  

לשלם ובגלל זה לא קיבלו אותו. סיפרנו להם הרבה סיפורים וחיזקנו אותם, באמצע התפללנו מנחה,  

כבני   הם  להתפלל,  ג"כ  לישי 16-17ביקשו  שיבואו  לנו  אמרו  לבסוף  דחופש  ,  השבועיים  במשך  בה 

 בחורף, ואמרו שאף פעם לא התרגשו מביקור כבפעם זה. 

אח"כ בא אצלינו הרב טואיטו שי', ודיברנו אתו מפעולות חב"ד בכל קצוי תבל, ואמר שאם רוצים  

לפעול בעיר צריכים לבוא אחרי החגים ולהפגש עם הנוער.כן אמר לנו שיש אחד בבית חולים ל"ע שמו 

ושכדאי לבקר אותו. באותו יום היינו    DEJJ' אחד מהמתעסקים בליאן עם האירגון נוער  יוסף, הוא הי

אצלו, שאלנו אותו אודות מצבו וכו', ואח"כ סיפרנו לו מטרת ביקורנו בהעיר, וביקשנו לו כיון שנמצא  

כשראה   ע"ז  חשב  לא  שמקודם  אמר  ע"ז  אותם,  ולעורר  הנוער  עם  להתקשר  יראה  בהעיר  עכשיו 

יעשה מה שהוא יכול בזה. על שאלתו    –בה וכו', אבל אם נעזור לו וביחד עם הרב טואיטו  שהעיר עזו 

מי דורש זאת מאתנו ספרנו לו שאנו נשלחנו מכ"ק אדמו"ר שליט"א ובכללות נחיצות הענין בתקופה  

ניח  זו וכו', הנחנו אתו תפילין, בכלל הוא מניח לעתים, דיברנו עמו בזה, ואמר שאחר פגישה זו יתחיל לה

 בכל יום, קנה כמה מספרי מל"ח, כנראה שהתעורר מאד מכל הנ"ל. 

ביום שלישי ביקרנו אצל הפרעזידענט דהקהילה מר כ"ץ, מסרנו לו אודות ההחלטה לעשות איזה  

אסיפה עם הנוער, הוא מצדו מסכים לזה ויתן חתימתו ע"ז, ואדרבה הוא מתפעל שיש עוד יהודים  

יש לו דעות כוזבות, והסברנו לו שאדרבה התורה נותנת הוראות לכל צעירים כה חרדים וכו', בכללות  

ובעיקר   שליט"א,  אדמו"ר  מכ"ק  שמע  כבר  שהוא  ואמר  לזה,  והסכים  המקומות,  ולכל  הזמנים 

בההתעסקות עם הנוער, והוא רואה שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא היחידי בזה וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

מאד. בנוגע לכשרות, יש אטליז אחד כשר, ועשרים יהודים  הוא המנהיג היחידי בעולם, הוא התרגש  

לערך קונים בשר כשר. לפני נסיעתנו טלפננו להרב סעבאן שעוזבים את העיר, והביע תודתו לביקורנו  

 והצלחתינו שהי' שלא לפי המשוער וכו'. 

דזשארא   בן  דוד  שמו  דשם,  הרב  עם  התקשרנו  בעזאנסאן.  לעיר  נסענו  בערב  שלישי  ביום 

אני, וקיבל אותנו בבנין מרכז הקהלה, דיברנו אודות מצב העיר, הוא נהי' שם רב לפני ארבעה  זאעפר

שנים, וכשבא עשה הרבה תיקונים בבנין מרכז הקהלה ליותר גדול וכו'. שם ספרי', וגן ילדים, ות"ת  

שם    ביום א' וד', וחוץ מזה הוא נותן שעור בכ"י שעה לילדים. בעיר גרים קרוב למאה משפחות. יש

ביהכ"נ, אבל בקיץ אין מתפללים שם כי מתפללים בבנין הנ"ל. הוא אמר לנו שיותר לא יכולים לפעול,  

ושאין יכולים להשפיע על בנ"א להיות יהודי דתי ללא פשרות, )הוא למד בישיבה באה"ק(, והסברנו לו  

ו והתפעל מאד אודות זה. ואמר לנו שיצא לו להיות בהתוועדות כ"ק אדמו"ר שליט"א בפורים תשכ"

וזה עשה עליו רושם גדול, וכן ביקר השנה במוסדות חב"ד באה"ק, קנה כמה מספרי המל"ח, והשארנו 

יהודים בעיר. ובמשך   לו הכתובת בפריז שיזמין מזוזות וט"ק לכל הילדים. הוא נתן לנו כתובות של 

 השני ימים ביקרנו אצל חמש משפחות.
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, הוא לומד בבי"ס וחושב להמשיך  17ית, יש להם בן בגיל  משפ' אחת דזשוראדא, ההורים לא היו בב

לימודיו בפריז ואמרנו לו שיבוא לבית ליובאוויטש ביום ראשון, הנחנו אתו תפילין ודיברנו עמו אודות  

 עניני יהדות. 

משפחה ב' טולוב, הוא רופא, ולא הי' בבית, יש לו ילד קטן והוא לומד בהת"ת, והבטיח שילבוש  

 נו שיחות קדש ושאר הדברים שי"ל ע"י צא"ח בפריז. ט"ק בכ"י, השאר

משפ' ג' דזשוראדא, הבעל לא הי' בבית, ודיברנו עם אשתו ושלשה בנות, ואמרו שהבנות לומדות  

 בהת"ת, השארנו להם שיחות קדש, והיו בהתרגשות.

בגיל   סטודנט  הוא  הבן  ובת,  בן  להם  יש  סאבעל  ד'  וכו', 24משפ'  ח"ו  מאמין  שאינו  אמר  הוא   ,  

ושוחחנו אתו למעלה משעתיים, והי' בהתרגשות גדולה, וקנה ספרים ממל"ח, וכן שאר המיני חומר,  

 והוריו היו שמחים והביעו תודתם. 

משפ' ה' פרטוש, יש להם בן שנוסע לאה"ק לקיבוץ דתי לפי"ע, הנחנו אתם תפילין, והסברנו להם  

תפילין בכ"י, והיו מאד בהתרגשות, וקנו    אודות תפילין ועניני יהדות, והבן הנ"ל אמר שיתחיל להניח 

 ספרי מל"ח, וכן השארנו להם שיחות קדש ושאר החוברות בצרפתית. 

 כן ביקרנו אצל עוד יהודי, והנחנו אתו תפילין, והשארנו לו שיחות קדש. 

בהתפעלות,   מאד  והי'  מהפעולות,  פרטים  כמה  לו  וסיפרנו  זאפראני,  הרב  עם  התקשרנו  אח"כ 

חוברות לטהרת המשפחה, וכן שאר הדברים, וכן נתננו לו התוכן משיחות קדש אודות והשארנו לו כמה  

 ערי מקלט שידבר בש"ק בביהכ"נ. 

 בעש"ק תבא לפנות בקר חזרנו לברינוא.

אדמו"ר   כ"ק  ושליחות  רצון  במילוי  להצלחה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  בזה  אנו  ומבקשים 

 שליט"א במילואן תכה"י. 
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 ז.

 תשל"ד י"ז טבת,  

 . Genèveשליחות בעיר 
 

 ב"ה. י"ז טבת, תשל"ד.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

הננו מודיעים בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח מביקור הת' יהודא לייב מטוסוב ויוסף יצחק הורוויץ  

 .Geneveבימי החנוכה בעיר 

הלכנו   וכן  גאלדסווייג.  מתתי'  הבחור  עם  התקשרנו  בבקר.  דחנוכה  א'  חמישי  ביום  לשם  הגענו 

ובו    Centre Communautaireלה החול,  בימי  מתפללים  שם  גדול,  והת"ת,  )בית  ילדים,  גן  ג"כ 

ואירגוני נוער, ומשרדי הקהילה(, שוחחנו עם מזכיר הקהילה מר מילסטיין )הוא הי' מהמארגנים את 

ות בגרמני' בחה"פ אשתקד, ומכיר משם את הת' יהודא לייב מטוסוב(, והסברנו לו  - הסמינר למדריכים

החנוכ  לימי  בקשר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוראות  אודות  ביקורנו  שאחה"צ מטרת  לנו  ואמר  וכו',  ה 

 יתקיים שם בהמרכז חגיגת חנוכה לילדים, ויהיו גם מההורים, ואז נוכל לדבר לפניהם וכו'. 

ילדים ועשרים  כמאה  והיו  אחה"צ  ג"כ  -הלכנו  הי'  הראשי  )המדריך  מדריכים  כמה  עם  ות 

ת חנוכה  מהמשתתפים בסמינר הנ"ל בשנה העברה(, החגיגה ארכה כשלש שעות, דיברו לפניהם אודו

)=    Appelוסיפורים וכו' וניגנו ניגונים, באמצע קרא לפניהם המדריך ראשי )שאירגן כל החגיגה( את ה

קול קורא( מהוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א שהודפס בצרפתית ואח"ז דיבר לפניהם הת' יהודא לייב  

וצדקה וביחוד  מטוסוב אודות חנוכה ובפרט בשנה זו כהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות נ"ח תורה  

בנוגע לתשב"ר, ואמר ביחד אתם הפסוק עצו עצה וגו', אח"ז הדליקו נירות חנוכה, אח"כ חילקנו לכולם  

מעות חנוכה ואמרנו להם שחלק יתנו לצדקה, והי' שם קופה וכולם נתנו צדקה, והרבה נתנו כל המעות  

. היו שם גם כמה מההורים  שיתנו להוריהם   Appelחנוכה ואחרים גם הריקו כיסיהם, ונתננו לכולם ה

.שוחחנו בפרטות עם המדריך הראשי, ואמר לנו  Appelושוחחנו אתם. כן תלינו שם בלוח המודעות ה

ות, וגם שם ימשיך בזה בימי החנוכה, והשארנו לו הרבה  -ילדים  115שאחרי ש"ק הוא נוסע למחנה עם  

 מההוראות הנ"ל שהודפסו. 

הסטו שאירגנו  חנוכה  חגיגת  התקיים  אודות בערב  בפרטות  אתם  ושוחחנו  שם  והיינו  דנטים, 

ההוראות וכו', )זה ג"כ בבית הנ"ל, וזה כניסה אחרת למרתף, שם הם מקיימים אסיפות וכו' ובקרוב יהי'  

 וכן השארנו להם הרבה.  Appelשם ג"כ מסעדה כשרה מיוחד לסטודנטים(, תלינו שם ג"כ ה

בליל ש"ק התפללנו בביהכ"נ הספרדי )ביכ"נ גדול ומפואר שנבנה לפני כשנה(, נוכחו כשני מנינים  

 אודות ההוראות ושיעשו תעמולה וכו'.  –ובפרט עם החזן   –מתפללים, ודיברנו אתם 
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תפילת שחרית התפללנו בביהכ"נ האשכנזי, שם מתפלל הרב הראשי הרב זאפראן )והוא הרב גם 

לפנ"ז לא נפגשנו אתו כי בזמן האחרון לא הי' בקו הבריאות, וכן בש"ק קשה לו    לקהילת הספרדים(,

העריך מאד  הוא  ושוחחנו אתו,  ולפועל בא,  בביהכ"נ,  הי' מתוכנן שינאום  זה  ובש"ק  לביהכ"נ,  לילך 

ות ההתעסקות בזמן האחרון ובקשר לחנוכה וכו', ושמח מבואינו  דליובאוויטש והפעולות, ובפרט או

לג'נעוו והביע תודתו וכו'. בנאומו שארך כחצי שעה דיבר הרבה אודות ההוראות בקשר לחנוכה ובפרט  

 במצב ההווה, ובכלל רוב דבריו היו מיוסדים על דרך החסידות. נוכחו כשלשה מנינים. 

מנחה התפללנו בהשטיבל )זה נקרא שם הקהילה האורטודוקסית(, היו כארבעה מנינים, ולמעריב  

הכ"נ הספרדי. הבחור מתתי' גאלדסווייג עזר לנו כפי יכלתו, ואמר שכן בשאר ימי החנוכה  הלכנו לבי

 ימשיך לעורר ולפרסם עד"ז.

 גרים בעיר ג'נעוו שמונה מאות משפחות יהודים כ"י.  –עפ"י מה שאמרו לנו 

 במוצש"ק נסענו חזרה לברינוא. 

וכן נסענו כמה פעמים בערים  הרבה מהת' השתתפו במשך ימי החנוכה במבצעים בפריז והסביבה, 

 סביבות ברינוא, כפי שמפורט בדו"ח מהר' שמואל אזימאוו.  
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 ח.

 כ' שבט, תשל"ד 

. נסיעה Chelles. נסיעה לעיר Epinayסדרי הלימוד עם הצעירים. קירוב שני אחים מעיר 
. נסיעה לעיר  Vigneuxלפעולות י"ט כסלו. התחלת שיעור שבועי בעיר  Marseilleלעיר 

Sevran ביאת בחורים מבי"ס .Maïmonide  לשבתות בישיבה וסדרי הלימוד איתם. מבצע
 תפילין בפריז בימי ראשון.

 

 ב"ה. כ' שבט, תשל"ד.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 פעולותינו בשנה זו. מודיעים אנו בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח מהמשך 

לומד הת' מנחם   –נוסף להקביעות הקבוע משנים בין הת' ללמוד השיחות קדש בכל ליל ו' עש"ק 

מענדל לאבקאווסקי עם קבוצת תל' צעירים שלע"ע אינם מבינים בעצמם בלקו"ש ח"ה וח"ו. והת'  

לומדים בישיבה,  שלומדים  מהגרופ  הצעירים  עם  בצרפתית  לומד  מטוסוב  לייב  לקוטי    יהודא  בד"כ 

 שיחות תשל"ד. 

הת' יוסף יצחק הורוויץ לומד שעור חסידות חצי שעה עם הת' מאיר אצאראף ובנימין נאבעט ארבע  

 פעמים בשבוע בלקו"ת. 

קבענו שעור עם האברך דניאל סאנדלער )שהשנה קבע דירתו בברינוא( בכל יום ראשון בבקר, לומד  

 וכן במשך הש"ק לומדים אתו וכו'. אתו הת' מנחם מענדל לאבקאווסקי שעור גפ"ת, 

, ]...[ הוא הי' רחוק מעניני יהדות וכו'. אביו  Epinayמחודש תמוז התקשרנו עם בחור אחד מעיר 

לבנות שם ביהכ"נ   Epinayנפטר בחודש סיון, ואז הי' מנין לשבעה בביתם )וזה עורר את האברכים מ

ברנו אתו בכללות, כמו"כ אחיו ]...[ התחיל  שלפועל נבנה לפני חודש(, ומאז התחיל לבוא לישיבה, ודי

מענדל   מנחם  הת'  עם  בשבוע  פעמים  בישיבה ארבעה  שעור  אתם  והוקבע  ג"כ,  אתו  ודיברנו  לבוא 

לאבקאווסקי שעה בכ"י, למד אתם לקרוא, תפלה, חומש ועניני יהדות בכלל, כמו"כ הת' יוסף יצחק בן  

ומחודש מרחשון הוקבע השעור פעם בשבוע,  אסתר רחל הלוי לעווין למד אתם הרבה פעמים וכו',  

ובאים   וכו', אבל קשורים אתם  כי הם טרודים בעבודה  בינתיים  ולפני כמה שבועות הופסק השעור 

ש"ק   בשמירת  ומשתדלים  כשר  ואוכלים  בכ"י  תפילין  להניח  התחילו  וכו'.  לישיבה  תכופות  לעתים 

ם הם מתכוננים להתחתן עם גויות ר"ל,  לפי"ע, הם מתפללים בכל ש"ק בביהכ"נ הנ"ל. כבר איזה שני 

ודברנו אתם הרבה במיוחד אודות זה, וכן התקשרו עם שמואל אזימאוו בענין זה, ודיבר אתם לעזוב  

גוגענהיים   הר'  עם  קשורות  הן  חדשים  איזה  וזה  כהלכה,  להתגייר  רק  רוצים  הם  ולפועל  וכו', 

, הם מתכננים להתחתן בעוד איזה שנים,  מהקונסיסטואר אודות זה, ולע"ע לומדות עניני יהדות וכו'
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המבוגר ]...[ מתכונן לנסוע אחרי חה"פ לאה"ק בקיבוץ דתי על חצי שנה. והננו בזה לבקש ברכת כ"ק  

 אדמו"ר שליט"א בזה. 

לייב   יהודא  והת'  תכופות  לעתים  לישיבה  בא  בהסביבה(  )שגר  בנאיים  פרידזשא  האברך  כן 

 דים אתו תניא ושיחות קדש בד"כ. מאטוסאוו ושלום דובער לאבקאווסקי לומ

 ליובאוויטש. -אנחנו נוסעים בכל יום א' אחה"צ לפריז לתת השיעורים בבית  –כבשנה שעברה 

, בעיר  Chellesעל ש"ק וישלח נסעו הת' יהודא לייב מאטוסאוו ושלום דובער לאבקאווסקי לעיר 

הבהיהכ"נ החדש כבר הי'    זו ביקרו הת' הנ"ל בש"ק בהעלותך שנה שעברה כמפורט בדו"ח מערחה"ס. 

בנוי ובו התפללנו. לקבלת ש"ק ותפילת שחרית נוכחו כשני מנינים מתפללים, בבקר אחרי קה"ת חזר  

לא הי' שם    -כמפורט בדו"ח הנ"ל-הת' יהודא לייב מאטוסאוו שיחה על פרשת השבוע. לתפילת מנחה  

ש"ק לתפילת מנחה וסעודה שלישית  מנין בד"כ, ואז כשביקרנו עוררנו אודות זה, ומאז קבעו מנין בכל  

בין מנחה למעריב. במשך הש"ק דיברנו אתם בכללות ועוררנו בפרט לקבוע שם שעור, ואמרו שנבוא  

ביום ה' ליל ב' דחנוכה שיהי' להם שם אסיפה ואז להתדבר אודות זה, נסע לשם יצחק נעמאנאוו ולמד  

ז נסע לשם הת' יוסף יצחק הורוויץ ביום  אתם קצת שיחות קדש וכו', נוכחו למעלה ממנין אנשים, אח" 

ה' ט"ז טבת, ומאז הוקבע השעור לפעם בשלשה שבועות, נותן השעור הת' הנ"ל בתוכני שיחות קדש  

 ובפרט אודות עניני חינוך. 

כן אמרו לנו שבמוצש"ק חנוכה תתקיים חגיגה לילדי הת"ת שם דיום א' וד' ויהיו גם ההורים, לפועל  

ק גבאי ובנימין מערגי, דיברו לפניהם וכן חילקו מעות חנוכה מכ"ק אדמו"ר  נסעו לשם הבחורים יצח 

 ות והורים וכו'. -שליט"א, נוכחו כשלשים ילדים

במוצש"ק ביקרנו אצל הפרעזידענט של הקהילה דשם מר געדזש שמחודש מרחשון נחלה ר"ל  

ולפי דברי ה ובעזהי"ת מצבו החל להשתפר  רופאים בעוד  במחלת השיתוק בכל צד שמאל שבגופו, 

כמה חדשים יחזור לבריאותו, נתן לנו שמו לבקשת ברכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א: אברהם בן מסעודה  

 געדזש.

מארסעיי   לעיר  הורוויץ  יצחק  ויוסף  מאטוסאוו  לייב  יהודא  הת'  נסעו  כסלו  י"ט  וישלח  בערש"ק 

מהגרופ חיים מלול  להיות נוכח בהתוועדויות שאירגנו צא"ח דשם בש"ק אחה"צ ובמוצש"ק, כן נסעו  

 ושלום כהן. 

בשכונת   התפללנו  שבת  כמנין    st Thysקבלת  נוכחו  לחייאני,  משה  ר'  מתפלל  שם  בביהכ"נ 

לייב   יהודא  הת'  קדש,  שיחות  לחזור  בתכ"נ  לכמה  והתפזרנו  העיר  למרכז  הלכנו  בבקר  מתפללים. 

בבי  וכן  מתפללים,  מנינים  כארבעה  נוכחו  דלים"  "עוזר  בביכ"נ  חזר  נוכחו  מאטוסאוו  האשכנזי  הכ"נ 

אלו השלשה  )כשלשה מנינים, הת' יוסף יצחק הורוויץ חזר בביכ"נ "רב שלום" נוכחו כארבעה מנינים  

ביהכ"נ בחצר אחד שיש בו כמה מנינים(, הב' חיים מלול ושלום כהן חזרו בשני בתכ"נ ספרדים במרכז  

- ות, רובם צעירים-, היו שם כששים משתתפים Edomnd-Flegהעיר. אחה"צ הלכנו למרכז נוער  

ת, חזרנו לפניהם תוכני שיחות קדש ובפרט אודות תורת ושיטת החסידות, ושאלו שאלות והשבנו  ו
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להם. אח"ז הלכנו כולנו לביהכ"נ האשכנזי להתפלל מנחה, אחרי תפלת מנחה נערכה סעודה שלישית  

הם תוכני שיחות קודש מי"ט כסלו וחנוכה, וכן שאלו וניגנו ניגונים, הת' יהודא לייב מאטוסאוו חזר לפני 

 שאלות וכו', כ"ז ארך במשך כארבע שעות. 

ההתוועדות, נוכחו    Parc-Fleuriבשכונת    Centre-Communautaireבמוצש"ק התקיים בה

והר'  -למעלה ממאה וחמישים משתתפים כן נוכחו הרב הראש דמארסעיי והסביבה הר' צאלזר  ות, 

שוחט הר' כהן, בתחילה דיברו הר' צאלזר ור"מ לחייאני בתור הקדמה, אח"ז דיבר  קאהן ראש הכולל וה

הת' יהודא לייב מאטוסאוו כשלשה רבעי שעה אודות "החסידות מהי ומה חידשה" וכו', אח"ז דיבר  

הב' שלום כהן כחצי שעה, אח"כ שאלו כמה שאלות ויצא להוסיף הסבר בהנ"ל וכו', זה נארך כשעתיים.  

ה עשה  ושאר לסוף  המל"ח  ומכרו ספרי  וכו'  יחידים  עם  הרבה  דיברנו  התניא. אח"כ  סיום  זאלצר  ר' 

דברים שי"ל ע"י צא"ח בצרפתית, ונתנו מיני מתיקה, וניגננו ורקדנו אתם עד שעה אחת אחרי חצות.  

 ות חוברת שה"ל ע"י צא"ח במארסעיי ומצו"ב. -כן נתנו לכ"א מהמשתתפים

ר"מ לחייאני אודות מצב העיר ובכללות ואודות פעולותיו  במשך הש"ק שוחחנו הרבה בפרט עם  

וכו'. ביום ראשון בבקר ביקרנו כמה ת"ת בעיר, וכן בהכולל אברכים. אחה"צ נסענו חזרה לברינוא. )הת' 

 אלי' בן פעסי' מאטוסאוו ויוסף יצחק בן בת שבע קאלמנסאן נתנו אז השעורים בבית ליובאוויטש(. 

ימים באו לישיבה ארבעה צעירים מהגרופ, ביניהם    10ש במשך  בתחילת חודש טבת בזמן החופ

שלשה שהיו בישיבה בזמן הקיץ, בנימין בן כמשה חדאד, מסעוד בן פנידה סולטן, יוסף בן איידה חסין,  

 השתתפו בשעורים שנותן ר"י נעמאנאוו להצעירים מהגרופ שלומדים בישיבה. 

כל יום שלישי בערב    VIGNEUXלנסוע לעיר    ביום ג' י"ד טבת התחיל הת' יהודא לייב מאטוסאוו

לתת שעור לצעירים, לומדים שעה וחצי חומש, דינים, ושיחות קדש על פר' השבוע. בשנה שעברה  

 נתן השעור הבחור חיים מלול. משתתפים בהשעור לע"ע שבע בחורים. 

במשך   .Sevranלעיר    על ש"ק יתרו נסעו הת' יהודא לייב מאטוסאוו ומנחם מענדל לאבקאווסקי

התפלות נוכחו כמנין מתפללים. אחרי תפילת מנחה חזר הת' מנחם מענדל לאבקאווסקי תוכני שיחות  

קדש על פר' השבוע, ואח"ז היו שו"ת עד מעריב, זה ארך כשעתיים. ביניהם היו גם ראש הקהילה מר  

פריז, הם שומרי טנוזשי )הוא רופא, והביהכ"נ היא בחצר של ביתו( ושני בניו סטודנטים באוניברסיטה ב

ש"ק ובכלל שומרי תומ"צ, אחד מהם מתעסק שם בהת"ת יום א' וד' וכן לומד במיוחד שעורים עם  

ילדים לפני בר מצוה, דיברנו אתם במיוחד במשך הש"ק, ונתן לנו שמו לבקשת ברכה מכ"ק אדמו"ר  

צענו להם לקבוע  שליט"א עבורו ועבור כל משפחתו בכל המצטרך להם: דוד חי בן רינה גרצי' הכהן. ה 

שם שעור פעם בשבוע והיו מאד שמחים מזה, ואמרו שיעשו מזה תעמולה בעיר ובפרט בקרב הנוער,  

)גרים שם כשלשים משפחות יהודים(, לפועל נקבע השעור בינתיים לכל יום שלישי בערב שיתן ר'  

 יצחק נעמאנאוו. 

ולומדים    Maïmonideבעש"ק יתרו באו לישיבה על שבוע חמשה בחורים )ארבעה הם מבי"ס  

בן   אוריאל  עטייא,  גמרא  בן  משה  כהן,  לבנה  בן  חזקי'  אזאן,  כמונה  בן  חיים  בגרופ(,  בהשעורים 
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סעלאנזש אסייאג, דוד בן סימונה לעווינגער. קבענו להם שיעורים, הת' יוסף יצחק הורוויץ לומד אתם  

חסידות שלשה רבעי שעה,  שעה וחצי שעור גמרא ב"מ, הת' יהודא לייב מאטוסאוו לומד אתם שעור  

מענדל   מנחם  הת'  שעה,  חצי  אדה"ז  שו"ע  שעור  אתם  לומד  לאבקאווסקי  דובער  שלום  הת' 

וכו' הת' שלום דובער   לומד אתם חומש פירש"י חצי שעה. במשך הש"ק למדו אתם  לאבקאווסקי 

 לאבקאווסקי ויוסף יצחק הורוויץ. 

וכן ע"י    Bd Bellevilleלין, ע"י ביהכ"נ  כבשנים שעברו מתארגן בכל יום ראשון בפריז מבצע תפי

ובפלעציל,    .D.E.J.Jשבד"כ יש שם בכל יום א' כמה חתונות, ובמרכז נוער    Bd Tournelleביהכ"נ  

נוסעים עפ"י תור פעם בשלשה שבועות הת' אלי' ויונה בני פעסי' מאטוסאוו, הת' יוסף יצחק בן בת  

יוסף יצחק בן עשקא פעווזנער , הת' מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, הת'  שבע קאלמנסאן, הת' 

מנחם מענדל בן חנה הלוי הורוויץ, הת' אלי' בן לאה איידלמאן, הת' יוסף יצחק בן פרומא יוניק, הת'  

יוסף יצחק בן שולע שפרה קאצנעלנבויגן, הת' יוסף יצחק בן יהודית גראנער, הת' מרדכי איסר בן נחה  

סתר רחל הלוי לעווין, כן ר' שלום דובער ליבעראוו ור' ישראל משה פראדל קאריק, הת' יוסף יצחק בן א

עם   שבוע  בכל  מניחים  ראשון.  יום  בכל  כמעט  בהמבצע  משתתפים  טייבלום  פרימעד    150-200בן 

 יהודים לערך כ"י. 

אדמו"ר   כ"ק  ושליחות  רצון  במילוי  להצלחה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  בזה  אנו  ומבקשים 

 "י. שליט"א בכל הפרטים תכה 
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 ט.

 יו"ד מנ"א, תשל"ד 

דו"ח מפורט על מבצע פורים בת"ת של הקונסיסטואר בפריז. חלוקת משלוחי מנות בשגרירות 
. נסיעה לעיר  Fontainebleauאה"ק בצרפת. שיעורים עם בחורים מהגרופ. נסיעה לעיר 

Tours נסיעה לעיר .Le Mans נסיעה לעיר .Caen מבצע תפילין בפריז. המבצעים .
. קביעת מזוזות עם הר"ש  Orlyעים בשדה התעופה מזוזות. מבצ  150ה"חדשים". קביעת 

. שכירת טנק ומבצעים ברחובות פריז. תחילת הטנקים Lucien de Hirschאזימוב בבי"ס 
 והרחבת המבצעים. שמות ופירוט כל המשתתפים במבצעים. 

 

 ב"ה. יו"ד מנ"א, תשל"ד.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 מהמשך פעולותינו. מודיעים אנו בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח 

ביום א' שלפני פורים מבצע    -כמו בשנה שעברה-אירגננו    –כפי שהודענו לכ"ק אדמו"ר שליט"א  

 משלוח מנות ומתנות לאביונים להת"ת דהקונסיסטואר.

נתנו    Julien-la-Croixהת' אלי' בן אלי' איידלמאן ויוסף יצחק בן חי' רבקה מאצקין היו בת"ת  

 ילדים.  240נתנו ל Tournellesילדים, ובת"ת   220ל

, Chasseloup-Laubatהת' אלי' בן פעסי' מטוסוב ויוסף יצחק בן עשקא פעווזנער נסעו לת"ת  

 ילדים.  72נתנו ל

 ילדים.  150, נתנו לBellevilleהת' יוסף יצחק בן פרומא יוניק ויונה בן פעסי' מטוסוב נסעו לת"ת 

 ילדים.  78סרי והב' חיים בן כמונה אזאן לנתנו האחים שמעון ומשה בן מסודי לא  Curialבת"ת 

 ילדים.  42נתן הב' חיים בן כמונה אזאן ל Asnièresבעיר 

 ילדים.  75נתן הב' יחזקאל בן יפה כהן ל Maïmonideבבי"ס 

 ילדים, פה השתתפו כמה בחורים מהישיבה ומהגרופ.  150בת"ת מרכז נתנו ל

רש"י   וב  140בת"ת  ובVictoire  110ילדים,   ,Nazareth  100וב  ,Poissonnière  114  ,

 ילדים ע"י תלמידות בי"ר.  Auteuil 46וב

 ילדים ע"י תלמידות מהבי"ר. 200כמו"כ בת"ת וואקלען ל

בצרפתית מכ"ק אדמו"ר   Appel, נתנו רק הBuffault  27  ,Neuilly  30  ,Créteil  100בהת"ת  

 שליט"א. 
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יצחק הורוויץ והת' יוסף יצחק בן אסתר רחל הלוי  כן היינו ביום פורים הת' יהודא לייב מטוסוב ויוסף  

לעווין בשגרירות אה"ק לתת לכ"א משלוח מנות, ושוחחנו משך איזה רגעים עם השגריר מר אשר בן 

 נתן, וכפי שהודענו אז לכ"ק אדמו"ר שליט"א. 

בדרך   בשבוע שעור  פעמים  ג'  לייב מטוסוב  יהודא  הת'  חה"ש למד  עד אחרי  שבט  חודש  מסוף 

 עם הת' פרץ פרטוש, משה סעלעם ושלום חלימי, )ואח"ז נכנסו לשעורים קבועים באידיש(. מצוותיך

בד"כ באו על כל ש"ק לישיבה כמה בחורים מהגרופ, ועל חה"ש באו מנין בחורים, ולמדנו אתם וכו'  

 עם כל אחד לפי ערכו. 

ולומדים אתו   כן האברך פרידזשא בנאיים ממשיך לבוא לישיבה לעתים תכופות בזמניו הפנויים, 

בהשעורים   משתתף  גם  הוא  ועכשיו  מטוסוב,  לייב  ויהודא  לאבקאווסקי  דובער  שלום  הת'  בד"כ 

 שקבענו להבחורים שבאו על זמן הקיץ. 

על ש"ק בהעלותך נסעו הת' יהודא לייב מטוסוב והת' יוסף יצחק בן אסתר רחל הלוי לעווין לעיר  

Fontainebleau  נוכחו כשני מנינים מתפללים. בש"ק בבקר נוכחו  , בליל ש"ק לתפילת מנחה ומעריב

מנין מתפללים, אחרי קה"ת חזר הת' יהודא לייב מטוסוב תוכני שיחות קדש על פרשת השבוע ואודות  

 מזוזות וכו'. 

לערים בתור  ומנחם מענדל לאבקאווסקי  לייב מטוסוב  יהודא  נסענו הת'  דר"ח תמוז  א'  ה'  ביום 

, בעיר זו והסביבה גרים )עפ"י מה שאמרו לנו( כמעט מאתיים  Toursשליחות המל"ח. הגענו לעיר  

לביקור   אז  נסע  כי  בעיר  נמצא  הי'  ולא  זרביב  הר'  העיר  לרב  פנינו  בבקר  בעש"ק  יהודים.  משפחות 

שאין  ואמר  היהודים,  כתובות  לנו  שיתן  וביקשנו  מארקעוויטש  מר  להפרעזידענט  הלכנו  באה"ק. 

ע"ז לפנות  ושצריך  לנו  לתת  הוא   באפשרותו  וכו'.  לפעול  קשה  יהי'  נמצא  לא  ומאחר שהרב  להרב, 

בעצמו קנה כמה מספרי המל"ח בצרפתית, וכן השארנו לו כמה חוברות ומיני חומר שי"ל ע"י צא"ח  

בצרפתית עבור אנשי הקהילה, ובעיקר אודות חמשת המבצעים. פגשנו ברחוב יהודי ושוחחנו אתו  

 ועוררנו כנ"ל. 

. בעיר זו גרים כמאה ועשרים משפחות יהודים. מלפנים לא הי' להם  Le Mansאח"כ נסענו לעיר  

זה   ובגלל  בעיר,  ימי שהותנו שם-רב  במשך  וכמה שבועות    -וכמו שראינו  וכו'  מצב היהדות מוזנח 

לפנ"כ נהי' שם רב האברך ר' בנציון שי' פרטוש, וכן הוא שוחט עבור העיר שיהי' להם בשר כשר שגם 

א נתן לנו כתובות של היהודים, ובעש"ק אחה"צ התחלנו לבקר בחנויות )כי  זה לא הי' בנמצא שם. הו

בשעות העבודה קשה לבקר בבתים כי ראשי המשפחה עובדים(, היינו באיזה חנויות ועוררנו אותם  

 וכו'.  

הנ"ל   החדש  והרב  מנין,  שם  אין  לע"ע  בש"ק  מתפללים.  וחצי  מנין  בביהכ"נ  נוכחו  ש"ק  לקבלת 

לארגן בקרוב  אצל  מתכונן  ביקרנו  היום  כל  במשך  א'  ביום  שם.  שיש  הנוער  עם  להתעסק  וכמו"כ   ,

משפחות, ועוררנו אודות כשרות, שמירת ש"ק וכו', ואודות המבצעים, ועפ"י רוב מכרנו וקבענו מזוזות  

וקופות צדקה וכו', ובד"כ הנחנו אתם תפילין. כמו"כ הצלחנו למכור מספרי המל"ח בצרפתית. הרבה  
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לא הי' להם ע"ע רב בעיר הי' חסר להם הרבה וכו', ועכשיו יתקשרו אתו בנוגע לכל  התלוננו שזה ש

 הענינים. 

בין המשפחות שביקרנו הי' משפחה אחת בשם מימון, יש להם שני בחורים סטודנטים, שמחו מאד 

לבואינו, ושוחחנו אתם במשך כשעתיים, באמצע נכנס ג"כ ב"ד שלהם, הנחנו אתם תפילין, כמו"כ עם  

ם, והתעניינו מאד, ואמרו שאולי יבואו בחודש אוגוסט על משך זמן לישיבה, ובד"כ התקשרו עם  אביה

 רב"צ הנ"ל לקבוע שעורים וכו'. 

. בעיר זו גרים כמאה משפחות יהודים, ויש שם אטליז שמוכר בשר כשר. Caenביום ב' נסענו לעיר  

ד' עד אחרי ש"ק. כמו"כ   ביקרנו אצל משפחות  ויש להם רב צעיר שנמצא שם בד"כ מיום  זו  בעיר 

 וחנויות עפ"י הכתובות שהשגנו, ועוררנו כנ"ל וכו'. 

 ביום ד' ו' תמוז חזרנו לברינוא.

כן ממשיכים ליסע כל יום א' מהישיבה למבצע תפילין בפריז, ומאחרי חה"פ נוסעים גם בכל יום ו'  

עציל, ולפעמים גם בביהכ"נ  ערש"ק, ע"י ביהכ"נ בבעלוויל וכמו"כ בבתי קפה של יהודים שם, וכן בפל

יהודים כ"י, נוסעים בד"כ פעם בשלשה    200-250טורנעל כשיש שם חתונות. ביום א' מניחים בד"כ  

שבועות הת' מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, הת' יוסף יצחק בן בת שבע קאלמנסאהן, האחים הת'  

יוסף בן חנה רבקה ראביסקי, הת'  אלי', יוסף יצחק, משה מנחם מענדל בני לאה איידלמאן, הת' צבי  

משה מנחם מענדל בן דבורה ליבעראוו, הת' ישראל בן חוה הלוי הורוויץ, הת' שרגא פייטל בן רחל הלוי  

בן   דובער  שלום  ור'  טייבלום,  פרימעד  בן  משה  ישראל  ר'  בהמבצע  ג"כ  משתתף  בד"כ  לעווין, 

 יהודים.  50-60בד"כ עם  מארייאשע ליבעראוו משתתף ג"כ לעתים תכופות. בעש"ק מניחים

בר גיל  לפני  הילדים  )כמו"כ  הת' מהישיבה  ליסע  התחילו  חה"ש  והעיירות  -מאחרי  לפריז  מצוה( 

מזוזות,   150וביחוד סמוך לברינוא אודות המבצעים ובפרט מבצע מזוזה. עד אחרי י"ב תמוז קבענו  

נו הת' יהודא לייב מטוסוב ויוסף  )וזה נוסף על הפעולות ע"י צא"ח בפריז מחברי הגרופ וכו'(. כמו"כ היי

התעופה אורלי בחברת אלעל וקבענו שם מזוזות וספרי קדש, ובכמה הזדמנויות  - יצחק הורוויץ בשדה

בבי"ס   אזימאוו  שי'  ר"ש  עם  הורוויץ  יצחק  יוסף  הת'  הי'  קרח  בערש"ק  וכו'.  תפילין  אתם  הנחנו 

Lucien-de-Hirch  .וקבענו שם מזוזות 

נ תמוז  ט"ו  עש"ק  הקיץ  ביום  חדשי  שני  על  לישיבה  שבאו  הגרופ  מבחורי  וכן  מהת'  הרבה  סעו 

יום נקבעו   יותר מס' תל' למבצע תפילין,    25למבצע מזוזה בכמה מקומות, באותו  וכן נסעו  מזוזות. 

)ובד"כ נותנים לכ"א מהמניחים החומר שהודפס בצרפתית אודות המבצעים(. ביום א' שבעה עשר  

ב תפילין  מבצע  הרחבנו  פיראמיד בתמוז  ליער  תל'  כמה  הלכנו  וכן  והסביבה,  בפריז  מקומות  יותר 

 יהודים לערך כ"י.  400בברינוא. אותו יום הניחו תפילין עם 

וכו'. במוצש"ק פנחס   יהודים  והנחנו תפילין עם  ביום עש"ק פנחס שכרנו טנק, ועמדנו בפלעציל 

נו החומר שי"ל בצרפתית שיש שם הרבה יהודים וחילק  Poissonnièreעמדנו במשך כשעה ברחוב  

יהודא לייב מטוסוב. מיום א' כ"ד   וכו', השתתפו כעשרים בחורים, נהג הטנק הת'  אודות המבצעים 
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תמוז נסעו בהטנק משך איזה ימים לכמה מקומות בפריז וכו' מבחורי הגרופ שנמצאים בפריז, נהג הב'  

 שמואל אלבז.

נו יום אחה"צ מהישיבה לפריז,  ביום ה' כ"ח תמוז שכרנו עוד טנק, ומעש"ק מטו"מ  סעים בו כל 

מניחים בו תפילין, ומוכרים ספרי תהלים, וקופות צדקה, ונותנים לכ"א החומר אודות המבצעים ושאר  

ובפלעציל, נסעו הת' יהודא לייב מטוסוב    Brocaחוברות בצרפתית. אותו יום נסענו למרכז נוער ברחוב  

הורוויץ, מנחם מענדל לאב יצחק  יוסף  בן שרה  )נהג(,  הורוויץ, בנימין  הלוי  בן חוה  קאווסקי, ישראל 

יום הרבה מהת'   נסעו אותו  וכן  כ"י.  יהודים  בנימין בן גרסיא מערגי. הניחו בטנק כשלשים  רוטמאן, 

 לכמה מקומות לקבוע מזוזות וכו'. 

פעסי'  בן  לייב  יהודא  הת'  נסעו  ובפלעציל,  שניאור  בבי"ס  לאובערוויליע  נסענו  מנ"א  ב'  א'    ביום 

מטוסוב )נהג(, שלום דובער בן איטא הלוי לאבקאווסקי, יוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ, האחים יחיאל  

מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, צבי יוסף בן חנה  

בפרי טנק  עוד  יום  הי' אותו  לזה  ונוסף  צרפתי.  נאדזשמה  בן  הגרופ  רבקה ראביסקי, משה  ז מחברי 

שיש שם הרבה יהודים. וכמו"כ הי' מבצע תפילין מהבקר כרגיל בבעלוויל    Montmartreבשכונת  

 יהודים לערך כ"י.  550ובפלעציל. הניחו תפילין ביום זה עם 

ביום ב' ג' מנ"א נסענו לשדה התעופה אורלי )ע"י נמל הנוסעים אלעל ובחברה(, ובפלעציל. נסעו  

פעסי' מטוסוב )נהג(, מנחם מענדל בן איטא הלוי לאבקאווסקי, יוסף יצחק בן חנה  הת' יהודא לייב בן  

הלוי הורוויץ, האחים יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, מנחם מענדל בן חוה  

קורסיא   חנה  בן  ויוסף  חביב  רחל  בן  יצחק  שגלוב,  הלוי  קלארע  חי'  בן  דובער  משה  הורוויץ,  הלוי 

יהודים כ"י. בשדה התעופה פגשנו יהודי מעיר מונטווידאו מר בן    70. הנחנו תפילין עם  )ממארסעיי(

מענין   עדיין  ידע  לא  וע"ע  בכלל,  יהדות  שם  ומפיץ  גדול  בבי"ס  שם  מנהל  שהוא  לנו  ואמר  משה, 

 המבצעים ושמח מאד לפגוש אותנו וכו'. ביום זה ג"כ הי' עוד טנק בפריז כנ"ל. 

בעלוויל ומונמארטר. נסעו האברך מסעוד בן שושן )נהג(, הת' שלום דובער  ביום ג' ד' מנ"א נסענו ל 

בן איטא הלוי לאבקאווסקי, יוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ, מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, האחים  

יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, בנימין בן שרה רוטמאן, משה בן נאדזשמה 

 יהודים כ"י.  200ף בן חהוחה זאנא. הנחנו תפילין עם צרפתי, יוס 

ביום ד' ה' מנ"א נסענו לפלעציל ומונמארטר. נסעו האברך מסעוד בן שושן )נהג(, הת' יהודא לייב  

שבע   בת  בני  יצחק  ויוסף  מענדל  מנחם  יחיאל  הורוויץ,  הלוי  חנה  בן  יצחק  יוסף  מטוסוב,  פעסי'  בן 

הורוויץ, חיים בן זוויזה עמרם, משה בן נאדזשנה צרפתי, מאיר   קאלמנסאן, מנחם מענדל בן חוה הלוי

  300בן אסתר סטיווי, אלי' בן מסעודה חייק, ר' שלום דובער בן מארייאשע ליבעראוו. הניחו תפילין עם  

 יהודים כ"י. 

ו' מנ"א נסענו למאנמארטר. נסעו הת' יוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ, מנחם מענדל בן   ביום ה' 

לוי לאבקאווסקי, מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת  איטא ה



 תשל"ה - תשל"ג   –שליחות התמימים בצרפת  

42 
 

שבע קאלמנסאן, חיים בן שמחה מעלול, בנימין בן גראסיא מערגי, מסעוד בן אהובה טובול, אליעזר  

דרעי    בן טעמא קיילע אהרונוב, משה בן נאדזשמא צרפתי, אלי' בן ביילה אזולאי )נהג(, זכרי' בן זירה 

 יהודים כ"י.  230)מליאן(, דוד בן חנה אערפי )ממארסעיי(. הניחו תפילין 

ביום ו' ערש"ק חזון נסענו לבעלוויל ופלעציל ומונמארטר, הטנק עמד במונמארטר. נסעו הת' יהודא 

הורוויץ, מנחם  לייב בן פעסי' מטוסוב, שלום דובער בן איטא הלוי לאבקאווסקי, יוסף יצחק בן חנה הלוי  

מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, שרגא פייטל בן  

רחל הלוי לעווין, ברוך בן פריידא פעלדמאן, בנימין בן מוני נאבעט, שמעון בן רובידה סודרי, משה בן  

הלוי   חנה  בן  שלום  הילדים  אזאן,  כמונה  בן  חיים  צרפתי,  זעלדא  נאדזשמה  בן  אבא  ודוד  הורוויץ 

 יהודים כ"י.  220נעמאנאוו. ביום זה הניחו תפילין 

ביום ט' באב הי' מבצע תפילין בפלעציל ובעלוויל, הטנק עמד במונמארטר, וכן הי' עוד טנק שעמד  

ברעפובליק. נסעו ר' אהרן יוסף בן שטערנא בעליניצקי, ר' שלום דובער בן מאריאשע ליבעראוו, הת'  

הלוי  יהודהא   בן איטא  הורוויץ, מנחם מענדל  הלוי  בן חנה  יצחק  יוסף  )נהג(,  פעסי' מטוסוב  בן  לייב 

ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, מנחם מענדל בן חוה הלוי   יחיאל מנחם מענדל  לאבקאווסקי, 

  הורוויץ, יוסף יצחק בן לאה איידלמאן, צבי יוסף בן חנה רבקה ראביסקי, משה מנחם מענדל בן דבורה 

ליבעראוו, שרגא פייטל בן רחל הלוי לעווין, מנחם מענדל בן חי' קלארע הלוי שגלוב, ברוך בן פריידא  

פעלדמאן, שמואל בן רבקה נאטיק )נהג(, חיים בן שמחה מעלול, חיים בן ראזעט ניסנבוים, שלום בן  

קוסקס, אליעזר בן  מסעודה חלימי, בנימין בן גרסיא מערגי, דוד בן חנה אערפי, יהודא בן דייא טרקיא  

טעמא קיילע אהרונוב, שלום בן זולי וואקי, מסעוד בן אהובה טובול, בנימין בן שרה רוטמאן, משה בן  

נאדזמה צרפתי, שלמה בן מזיאנא מסיקה, משה בן זהרה כהן, הילד פסח בן חנה הלוי הורוויץ, כמה  

לאבקאווסקי, גרשון צבי בן נאכה  מהת' הנ"ל היו בעוד מקומות בפריז. הת' שלום דובער בן איטא הלוי  

 יהודים כ"י.  450גליק, אלי' בן בילה אזולאי הלכו ליער של הפיראמיד בברינוא. ס"ה הניחו תפילין עם 

היום נסענו למונמארטר. נסעו הת' שלום דובער בן איטא הלוי לאבקאווסקי, יוסף יצחק בן חנה הלוי  

שבע קאלמנסאן, אלי' בן בילה אזולאי )נהג(, משה בן הורוויץ, יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת  

נאדזשמה צרפתי, נחום דבער בן רבקה דונער, חיים בן זארי דזשייאן, זכרי' בן זירה דרעי, יהושע בן  

 230זארי סבאג, מסעוד בן פנידה סולטאן, הילד שניאור זלמן בן חנה הלוי הורוויץ, הנחנו תפילין עם  

 יהודים כ"י. 

רושם גדול על היהודים, והרבה הבטיחו להניח תפילין כ"י, ומעריכים ומודים ע"ז  בד"כ זה עושה  

 וכו'. כן יצא לפגוש יהודים מאה"ב ואמרו שגם שם ראו שכזה והתרשמו.

בחורים, וקבענו להם שעורים וכו', דו"ח פרטי מזה נודיע אי"ה לכ"ק    35על חודש יולי באו לישיבה 

 אדמו"ר שליט"א בסוף הקיץ. 

אדמו"ר  ומבקשי כ"ק  ושליחות  רצון  במילוי  להצלחה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  בזה  אנו  ם 
 שליט"א במילואה תכה"י. 

  



 תשל"ה - תשל"ג   –שליחות התמימים בצרפת  

43 
 

 י.

 כ' מרחשון, ה'תשל"ה

 ,Marseilleים רבחורים לישיבה למשך שני חדשי החופש, רובם מהגרופ, וכן מהע 35ביאת 
Lyon, Strasbourg בקיץ כל יום, ופירוט שמות  . סדרי הלימוד איתם. נסיעה עם טנק לפריז

 המשתתפים.
 

 ב"ה. כ' מרחשון, תשל"ה.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 מודיעים אנו בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח מהמשך פעולותינו במשך חדשי הקיץ 

בחורים, רובם    35כפי שהודענו לכ"ק אדמו"ר שליט"א באו לישיבה במשך שני חדשי החופש לערך  

מהערים מארסעיי, ליאן וסטרסבורג. חלק מהם היו בשני החדשים, וחלק רק חודש אחד,  מהגרופ, וכן 

 ואחדים רק איזה שבועות, וסידרנו להם שעורים לפי סוגם. 

יצחק נמנוב    3בגמרא סידרנו   ר'  לזה שכמה השתתפו בשעור של  נוסף  כ"י,  וחצי  שעורים שעה 

לאב מענדל  מנחם  הת'  נתן  ומפרשים  גפ"ת  שעור  שלום  בצרפתית.  הת'  נתן  גפ"ת  שעור  קאווסקי. 

 דובער לאבקאווסקי, שעור ג' גמרא פרש"י נתן הת' יהודא לייב מטוסוב. 

השעורים הותחלו ביום י"ד תמוז, ובסוף חודש תמוז הוספנו שעור רביעי )מסוג הב' כי היו הרבה  

עור זה הת'  תל' בשעור( שנתן שבועיים הת' יוסף יצחק בן בת שבע קאלמנסאן, ובחדש השני נתן ש

 יוסף יצחק הורוויץ. 

וכן הי' שעור שעה וחצי כ"י משניות וחומש, בחדש הראשון נתן שעור זה הת' יוסף יצחק הורוויץ  

הסוגים   ושני  המצניע  פרק  גמרנו  בגמרא  לעווין.  הלוי  רחל  אסתר  בן  יצחק  יוסף  הת'  השני  ובחדש 

 הגדולים גם פרק הזורק. 

נדל לאבקאווסקי בהמשך תרס"ה, שעור ב' נתן הת' יוסף  שעור א' נתן הת' מנחם מע  –בחסידות  

יצחק הורוויץ בסה"מ תרצ"ט, שעור ג' בסה"מ קונטרסים נתן הת' שלום דובער לאבקאווסקי. שעור  

 שיחות קדש מכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן הת' יהודא לייב מטוסוב. השעורים היו חצי שעה בכ"י. 

יוסף יצחק הורוויץ נתן שעור שו"ע אדה"ז הל'    בשו"ע היו שלשה שיעורים חצי שעה בכ"י, הת'

לייב   יהודא  הת'  השחר,  ברכות  הל'  אדה"ז  שו"ע  שעור  נתן  לאבקאווסקי  דובער  שלום  הת'  ש"ק, 

 מטוסוב נתן שעור בקיצוש"ע. 

ומצו"ב שמות הבחורים שהיו במשך החדשיים, ביניהם גם כמה אברכים שהיו באים בכ"י לשעורים  

שבאו בימיהם הפנויים ללמוד ובפרט בימי הש"ק ויום ראשון, והתעסקנו אתם    וכו'. כמו"כ היו יחידים 

 וכו'. 
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שכרנו טנק מיום כ"ח תמוז, ונסענו    – כפי שהודענו לכ"ק אדמו"ר שליט"א בדו"ח מיום יו"ד מנ"א  

בו מהישיבה כל יום אחה"צ לפריז, בד"כ עמדנו בשכונת מונמרטר שיש שם הרבה יהודים, ולפעמים  

בפלעצל.   ושאר  גם  המבצעים  חמשת  אודות  בצרפתית  שי"ל  מה  לכ"א  ונותנים  תפילין,  בו  מניחים 

 חוברות וכו' וקופות צדקה וכו'. 

ביום ג' י"א מנ"א נסעו הת' יהודא לייב בן פעסי' מטוסוב, יוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ, מנחם  

ן חוה הלוי הורוויץ, יחיאל  מענדל בן איטא הלוי לאבקאווסקי, אלי' בן ביילה אזולאי, מנחם מענדל ב

מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, נחום דובער בן רבקה דונער, ישראל בן חוה הלוי  

 יהודים כ"י.  205הורוויץ, משה מנחם מענדל בן לאה איידלמאן. הניחו תפילין 

הלוי לאבקאווסקי,  ביום ד' י"ב מנ"א נסעו הת' יהודא לייב בן פעסי' מטוסוב, שלום דובער בן איטא  

יוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ, מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, נחום דובער בן רבקה דונער, יחיאל  

ליבעראוו, שרגא  יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, משה מנחם מענדל בן דבורה  ויוסף  מנחם מענדל 

 יהודים כ"י. 225פייטל בן רחל הלוי לעווין. הניחו תפילין 

י"ג מנ"א נסעו הת' מנחם מענדל בן איטא הלוי לאבקאווסקי, מנחם מענדל בן חוה הלוי    ביום ה'

הורוויץ, יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, אלי' בן מרים טובול, נחום דובער בן  

אנא רבקה דונער, יוסף יצחק בן לאה איידלמאן, משה מנחם מענדל בן דבורה ליבעראוו, יהודא בן סולט

 יהודים כ"י.  200בן שמעון. הניחו תפילין 

ביום ו' י"ד מנ"א נסעו הת' יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, משה בן גמרא  

סעלאם, שלום בן מסעודה חלימי, בנימין בן גרסיא מערגי, שרגא פייטל ומנחם מענדל בני רחל לעווין.  

 יהודים כ"י.  85הניחו תפילין 

ט"ז מנ"א נוסף להטנק הי' מבצע תפילין וכו' בכמה מרכזים בפריז, בס"ה הניחו תפילין אותו    ביום א'

יהודים כ"י. נסעו הת' שלום דובער בן איטא הלוי לאבקאווסקי, מנחם מענדל בן חוה הלוי    445יום עם  

ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנ יחיאל מנחם מענדל  סאן, הורוויץ, יוסף יצחק בן עשקא פעווזנער, 

נחום דובער בן רבקה דונער, זכרי' בן זירה דרעי, אלי' בן מרים טובול, משה בן שונמית געז, משה בן 

הלוי   חוה  בן  איידלמאן, ישראל  בן לאה  יצחק  יוסף  רבקה ראביסקי,  בן חנה  יוסף  צבי  עטייא,  גמרה 

ן, רפאל בן בלומא הורוויץ, משה מנחם מענדל בן דבורה ליבעראוו, משה מנחם מענדל בן לאה איידלמא

 עפערס. 

יהודים כ"י. נסעו הת' יוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ, מנחם    180ביום ב' י"ז מנ"א הנחנו תפילין עם  

בן איטא הלוי לאבקאווסקי, מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק    מענדל

ובער בן רבקה דונער, ישראל בן חוה הלוי הורוויץ,  בני בת שבע קאלמנסאן, אלי' בן מרים טובול, נחום ד

 משה מנחם מענדל בן לאה איידלמאן. 

יהודים כ"י. נסעו הת' יהודא לייב בן פעסי' מטוסוב, יוסף    130ביום ג' י"ח מנ"א הנחנו תפילין עם  

בן חנה הלו יצחק  יוסף  הלוי לאבקאווסקי,  בן איטא  דובער  הלוי לעווין, שלום  בן אסתר רחל  י  יצחק 
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הורוויץ, מנחם מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, יוסף יצחק בן עשקא פעווזנער, יחיאל מנחם מענדל ויוסף  

יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, נחום דובער בן רבקה דונער, משה מנחם מענדל בן דבורה ליבעראוו,  

 שרגא פייטל בן רחל הלוי לעווין. 

וי הורוויץ, יוסף יצחק בן עשקא פעווזנער, יחיאל  ביום ד' י"ט מנ"א נסעו הת' יוסף יצחק בן חנה הל 

מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, אלי' בן מרים טובול, יהושע בן גרסיא מערגי, צבי  

 יהודים כ"י.  160יוסף בן חנה רבקה ראביסקי, יוסף יצחק בן לאה איידלמאן. הניחו תפילין 

איטא הלוי לאבקאווסקי,יוסף יצחק בן אסתר רחל הלוי  ביום ה' כ' מנ"א נסעו הת' מנחם מענדל בן  

לעווין, יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, יהושע בן גרסיא מערגי, אלי' בן מרים  

טובול, נחום דובער בן רבקה דונער, צבי יוסף בן חנה רבקה ראביסקי, ישראל בן חוה הלוי הורוויץ. הניחו  

 י. יהודים כ" 150תפילין 

יהודים כ"י. נסעו הת' יוסף יצחק בן חנה הלוי הורוויץ, מנחם   95ביום ו' כ"א מנ"א הנחנו תפילין עם 

מענדל בן חוה הלוי הורוויץ, יחיאל מנחם מענדל ויוסף יצחק בני בת שבע קאלמנסאן, משה בן גמרה 

בן רחל הלו  פייטל  בן שרה רוטמאן, שרגא  בנימין  בן מסעודה חלימי,  י לעווין, מנחם  סעלאם, שלום 

הלוי   רבקה  בן  מנחם  יעקב  משה  גאלדמאן,  אסתר  בן  מענדל  מנחם  דוכמאן,  הלוי  רחל  בן  מענדל 

 רובאשקין, אלי' בן ביילה אזולאי. 

ביום א' כ"ג מנ"א הי' מבצע תפילין בפריז כרגיל. וביום ב' כ"ד מנ"א שכרנו עוד טנק ונסענו לעיר  

Nice    ויוסף יצחק בני והסביבה, ומצו"ב דו"ח מזה, )ואז נתנו השעורים במקומנו הת' אברהם ברוך 

 עשקא פעווזנער ואלי' בן לאה איידלמאן(.

ומבקשים אנו בזה ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לשנת הצלחה בלימוד התורה ושנזכה תכה"י למלא  

 רצון ושליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א. 
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 יא.

 ברינוא – הבחורים שבאו לישיבת תו"ת  רשימת  
 במשך שני חדשי הקיץ תשל"ד 

 

 ב"ה. 

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 ברינוא במשך שני חדשי הקיץ תשל"ד  –רשימת הבחורים שבאו לישיבת תו"ת 

 דניאל יהודא בן הינדל גבאי     חיים בן שמחה מעלול 

 חיים בן זהרי דזשיאן     שמעון בן דיורה אלבאז 

 יהושע בן זהרי סבאג    אהובה טובול מסעוד בן 

 חיים בן כמונא חזאן   אליעזר בן טעמא קיילע אהרונוב 

 יוסף בן חנה קורסיא    בנימין בן גרסיא מערגי 

 יחזקאל בן יפה כהן     שלמה בן כמונה אטאל

 משה בן גמרא עטייא   שבתי יהושע בן פרחי הכהן

 יצחק בן רחל חביב     אברהם בן מסודי לאסרי

 מסעוד בן פנידא סולטאן     אליהו בן ביילה אזולאי 

 חיים בן רבקה לאנדו     חי בן אסתר אוזן

 יעקב בן טורקיא רוזנפעלד     חיים בן זויזה עמרם 

 משה בן טורקיא רוזנפעלד     דוד בן חנה ערפי 

 יצחק בן קיילא בלוטנער )מאנטווערפען(    ציון בן זירה זשורנו 

 יוסף בן רחל כהן   וי משה הערש שמחה בן שרה לאו

 אשר זעליג בן איטא אפלדופער    שמעון בן רובידה סודרי 

 חיים בן חנה גוזלן     זכרי' בן זירה דרעי 

 שלום בן זשולי וואקי    שלמה בן מזיאנא מסיקה 

 חיים בן רוזעט ניסנבום     משה בן שונמית געז 
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 יוסף בן חהוחה זאנא   משה בן נאדזשמא צרפתי

 יהודא בן דייא טרקיא קוסקס    ערגייהושע בן גרסיא מ

 שמעון בן מסודי לאסרי    אלי' בן מסעודה חייק 

 משה בן מסודי לאסרי     מאיר בן אסתר סטיווי

 )חי בן אסתר אוזן(    יוסף יצחק לחייאני 

 מאיר בן פלורי דהאן     אלי' בן רעמונד אוזן 

 יעקב בנאינוס     יעקב אמוייאל 

 יהודא בן סולטאנא בן שמעון    לאנטאריהודא בן שמחה 

 אלי' בן גזאלא אטאל   ישראל בן שמחה קוסקס 

 יהודה לעווין      אפרים אלבאז
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 יב. 

 חלק שני   –כ' מרחשון, ה'תשל"ה  

 נסיעה עם הטנק בקיץ לערים 
Nice, Cannes, Juan les Pins, Aix en Provence, Lyon 

 

 ב"ה. כ' מר חשון, ה'תשל"ה.  

 לכ"ק אדמו"ר שליט"א

 הננו בזה להודיע לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח מפעולותינו בעיר ניס וסביבותי'. 

ביום שני כ"ד מנ"א נסענו עם טנק. שנ"ז בן מארייאשע שי' )נהג( ליבעראוו. יוסף יצחק בן אסתר 

רחל שי' לעווין. שלום דוב בער בן איטה שי' הלוי לאבקאווסקי. יוסף יצחק בן חנה שי' הלוי הורוויץ.  

שבע קלמנסן שי'.  ויהושע שי' מרגי. מנחם מענדל בן חוה שי' הלוי הורוויץ. יחיאל מנחם מענדל בן בת  

 יוסף יצחק בן בת שבע קלמנסן שי'.  

לעפען. פגשנו ברחוב יהודי א'. דברנו עמו אודות חמשת -הגענו ביום שלישי כ"ה מנ"א בעיר ז'האן

מבצעים וכו'. והניח תפילין, ואמר שהוא נמצא במשך השנה בפאריז ומניח תפילין בכל יום ראשון ע"י  

 ביהכנ"ס בעלוויל. 

יר ניס. נכנסנו בבית הת' ר' שלמה שי' אלפסי, שוחחנו עמו אודות חמשת המבצעים  בערב הגענו בע 

וכו', ואודות מטרת ביקורינו וכו' והי' שמח לפגוש אותנו, ואמר שיעזור מה שביכלתו. ואח"כ נסענו  

אור ממוסד  סניף  הוא  )הכולל  ו-להכולל  שפתחוהו  שנים  איזה  כבר  וזה  בפובלען  אברכים    15יוסף 

, בזמן החופש הוא פנוי. ולכן היינו שם כל עת בקורינו בעיר ניס )סודר לנו ע"י ר' שלמה נמצאים שם(

 אלפסי שי'(.

הי' אפשריות   זה לא  ביום  והיות שהי' עסוק  כ"ו מנ"א טלפנו לרב הראשי קלינג שי'  ביום רביעי 

שם הרבה  עמדנו עם הטנק ע"י רחוב שעוברים   .Cannesלהפגש עמו, ביום זה נסענו עם הטנק לעיר  

- גם נשים וילדים –יהודים, ופוגשים שם יהודים מכל העולם, הסדר הי' הנחת תפילין בטנק, ולכאו"א 

אדמו"ר   –ות   מכ"ק  מכתבים  בצרפתית,  לנוער  שיחות  המבצעים,  חמשת  אודות  קורא  קול  נתנו 

אות של שליט"א אודות יהדות כשרות וכו', ומכרנו ספרי מל"ח ומזוזות ותהלים, וחילקנו כמה קופס

צדקה. והרבה התעוררו, מזה לבד, שנמצאים עוד יהודים שמבקשים מיהודי להניח תפילין וכו'. ורבים  

הבטיחו להניח תפילין בכל יום. ויש שאמרו שמקודם לא ידעו הסברה, על מצות הנחת תפילין ועכשיו  

 שרואים שיש הסברה יתחילו להניח בכל יום. 

ווין ויוסף יצחק הורוויץ לביהכנ"ס דהעיר, אחר מנחה דיברו  לתפילת מנחה הלכו הת' יוסף יצחק לע 

שליט"א  אדמו"ר  ושכ"ק  אודותם,  שמע  השיב שכבר  והרב  וכו',  המבצעים  חמשת  אודות  הרב  עם 
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עם מבצע מזוזה. נתנו לו כמה מהקול קורא הנ"ל, ובמקום חילקם   –בהדגשה  –קישר מעשה מעלות 

 יהודים כ"י.  100דות זה בהבכנ"ס. הנחת תפילין לכל א' שנמצא בהבכ"נ. ואמר שעוד ידבר או

 אחר השקיעה חזרנו לעיר ניס.

ביום חמישי כ"ז מנ"א, אחר התפילה נכנסנו אצל ר' שלמה שי' אלפסי, ספרנו לו אודות הפעולות  

וכו'. אמר שהוא כבר נמצא כמה שנים בניס, וכשבאים צעירים ופועלים וכו' זה מחמם    Cannesבעיר  

הפצת המעיינות וכו'. סיפר לנו על ביקורו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, נתן לנו משקה  ומעורר אותו ב

 מכ"ק אדמו"ר שליט"א ואמרנו לחיים נגננו ניגונים וכו'.

אחה"צ הי' שבע ברכות בהכולל )שבע ברכות דבנו של הגביר הנדיב מר פארדו שי'( וראש הכולל 

בר אודות מטרת ביקורינו בעיר ניס, אז החלטנו  ביקש אותנו שנהי' ונשתתף עמהם. ויהי' הזדמנות לד 

לבוא ולהשתתף בשמחתם. להסעודה בא הרב קלינג שי' ומר רינגער )מארגן תנועת נוער( וכמה מרבני 

העיר. הת' יוסף יצחק הורוויץ דיבר אודות חמשת המבצעים וכו', ואחר זה קם א' ואמר שמזמן הם  

ר היהדות ותודה שעכשיו באו, אבל חסר בעיר תפילין  מחכים שמצעירי ליובאוויטש יבואו לניס לעור

ומזוזות וכו', אז אמרנו להם שיש לנו כל החומר וכו'. שוחחנו עם כמה צעירים שהיו שם,ספרנו להם  

 אודות בית ליובאוויטש בפאריז ואחדים מהם הבטיחו לבוא ולבקר זה. 

כו'. אודות פעולות בעיר אמר לנו אח"ז דיברנו עם הרב קלינג שי' הסברנו לו מטרת ביקורינו בעיר ו

שלבקר אצל משפחות בזמן הקיץ לא מוכשר, ויעץ לנו להמשיך הפעולות ע"י הטנק כמו עד עכשיו.  

קנה אצלינו ספר ספר מכל מה שהי' אצלינו, ועל ספר לקוטי שיחות בצרפתית )שיצאו במארוקו( אמר  

ל ספרי מל"ח, על הצגה מספרי יהדות  שזה יקל עליו בהנאומים שנותן בהביהכנ"ס. אמר ג"כ שיציג כ

 שהי' צריך להיות בשבוע הבא.

יהודים    180לעפען. להנחת תפילין הי' תור משני הנחת תפילין יום זה  -ביום זה נסענו ג"כ לעיר ז'ואן

 כ"י. 

בערב נסעו ר' שנ"ז ליבעראוו והת' י"י הורוויץ חזרה לפאריז, והת' יהודה לייב מתוסוב שי' הגיע  

 לניס. 

לעפען. הפעולות כבימים הקודמים. הנחת תפילין  -ביום ששי כ"ח מנ"א נסענו עוד הפעם לעיר ז'ואן

יהודים כ"י. לשבת חזרנו לעיר ניס. אחר כניסת השבת פגשנו יהודי א', התקרב אצלינו    150ביום זה  

וכו', ביקש   ואמר שהניח היום תפילין על הטנק. בין הדברים עישן סיגרי'. אמרנו לו שבשבת אסור לעשן

בשבת,   לעשותה  האסורה  פעולה  ושכל  בכלל,  שבת  קדושת  לו  הסברנו  הסיגרי',  וזרק  סליחה 

 כשנמנעים לעשותה זה נעלה מאוד וכו', ודברנו עמו אודות יהדות בכלל וכו'. 

- בשמבה"ח אלול פ' ראה, הת' י"ל מתוסוב, והת' שד"ב לאבקאווסקי, התפללו במרכז הצעירים בני

שם התפלל ש"ק זה גם הרב הראשי קלינג שי' כדי לדבר אודות ביקורינו בעיר ולהודיע    , .E.I.Fעקיבא ו

ג"כ שהטנק יעמוד ביום ראשון בבוקר ע"י ביהכנ"ס הגדול )ואח"ז הלך לנאום בביהכנ"ס הגדול(, ואחרי  

ש"ק מה שמארגנים שם  בעונג  להשתתף  לבוא אחה"צ  וביקשו  וכו'.  הצעירים  עם  דיברנו  התפילה 
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ל שארגן ולדבר  שלישית  לסעודה  לבוא  וביקש  במרכז,  שם  מתפלל  שי'  רינגער  הרב  כמו"כ  פניהם. 

 לצעירים. 

ע"י    הטנק  יעמוד  ושמחר  הגדול,  בביהכנ"ס  התפללו  מרגי  ויהושע  לעווין  וי"י  קלמנסן  י"י  הת' 

 . 150ות -ביהכנ"ס וכו'. מתפללים

בביהכנ"ס מנחה  להתפלל  הלכו  הורוויץ  ומ"מ  לאבקאווסקי  שד"ב  שד"ב    הת'  הת'  אשכנזים. 

לאבקאווסקי דיבר אודות חמשת המבצעים. המתפללים הי' בהתעוררות וכו'. הרבה מהם קנו מזוזות  

אח"כ. אחרי זה שוחחו איתם אודות האפשרות שילדיהם יעברו זמני החופש בישיבה וכו', א' הבטיח  

 .25ות -לשלוח בנו לישיבה בחופש דחורף. מתפללי

ווין הלכו למרכז נוער בני עקיבא, ואחרי שעור קבוע שלהם על פ' השבוע  הת' י"ל מתוסוב וי"י לע

חזר לפניהם הת' י"ל מתוסוב תוכן שיחות קודש על חודש אלול ובנוגע למבצעים וכו'. נוכחו כשלושים  

ות. ואח"כ לסעודה שלישית הלכו הת' הנ"ל למרכז של הר' רינגער שי', והת' י"ל מתוסוב חזר  -צעירים

 ות. -י שיחות קודש וכו', ונגנו ניגונים. השתתפו כשלשים צעיריםלפניהם תוכנ 

חזר  )יהודים מאיראן(,  בביהכנ"ס ספרדים  להתפלל  הלכו  ור' שלמה אלפסי שי'  קלמנסן  י"י  הת' 

-לפניהם ר' שלמה אלפסי תוכני שיחות קודש אודות ערי מקלט ואודות חמשת המבצעים. מתפללים

 .15ות 

לל בביכנ"ס של מר פארדו שי'. אחר תפילת מנחה דיבר מר פארדו הת' יחמ"מ קלמנסן הלך להתפ

אודות חמשת המבצעים וכו', אמר ג"כ אף שגם אנחנו עוסקים ביהדות אבל הלוחמים האמיתיים הם  

 ות. -מתפללים 70חב"ד. נוכחו שם 

וכו', אמר שמתפלא על  במוצש"ק פ' ראה, פגשנו מר רינגער שי', שוחחנו עמו אודות פעולותיו 

שהתחיל  הה ואמר  כ"כ,  מצליח  לא  שמקרב  הנוער  שאצלו  והתלונן  ליובאוויטש,  פעולות  של  צלחה 

להסבירם חסידות מספר התניא, ואעפ"כ הוא כנ"ל, דברנו עמו דברי עידוד וכו', ושיתחיל ללמוד עמהם  

שיחות קודש דכ"ק אדמו"ר שליט"א. ובכלל דברנו עמו אודות התקשרות לרבי וכו'. סיפר לנו שהי'  

יארק  פ בניו  פעולותיו    -עם  עבור  כסף  אדמו"ר    –לאסוף  לכ"ק  ליחידות  ליכנס  רצה  זו  בהזדמנות 

שליט"א, ולא הי' באפשרי, אבל הי' בהתוועדות דשמבה"ח אב תשל"ג, וזה פעל עליו רושם גדול. ביקש  

  שנשלח לו שיחות קודש דכ"ק אדמו"ר שליט"א בצרפתית עבור הנוער שלו. שוחחנו גם עם אביו שי' 

  )כפי שסיפר לנו הוא ממשפ' הרה"ח ר' מרדכי דובין ז"ל(, סיפר לנו שכ"ק אדמו"ר מהריי"ץ נ"ע השתתף

 בחתונתו שהתקיימה בעיר ווין, ושזכה ליכנס אצלו ליחידות. 

ביום א' א' דר"ח אלול, התפללנו בביהכנ"ס הגדול, ובעת התפילה הנחנו תפילין עם כמה יהודים  

להם תפי ואין  להתפלל  זוגי  שבאים  כל  ביהכנ"ס שם מכרנו  ליד  הטנק  עם  עמדנו  לין. אחר התפילה 

 תפילין שהי' אצלינו למכור, גם ספרי מל"ח, מזוזות, ובעיקר ספרי לקוטי שיחות בצרפתית. 

יהודים כ"י. כשחזרנו לניס פגשנו קבוצת    80אחה"צ נסענו לעיר מענטאהן. הנחת תפילין ביום זה  

 וכו', כנראה שפעל עליהם רושם טוב. נוער, דיברנו עמהם אודות יהדות 
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מצוה ובאו הרבה מתפללים,  -ביום שני ב' דר"ח אלול התפללנו בביהכנ"ס של ספרדים, הי' שם בר

 אחר התפילה עמדנו עם הטנק ע"י ביהכנ"ס, מכרנו ספרי מל"ח. הזמינו תפילין מזוזות, וכו'. 

יהודים, הנחנו עמהם    4, פגשנו  Cannesאחה"צ עזבנו העיר ניס ונסענו חזרה לישיבה. הגענו לעיר  

, וביום ג' ב' אלול בבקר היינו בביהכנ"ס, מצאנו א'  Aix En Provenceתפילין וכו', בערב הגענו לעיר  

מהמתפללים שם, נתנו לו כמה מהקול קורא דכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות חמשת המבצעים לחלק  

' דניאל עמרם שי', היינו גם אצל הרב  , התקשרנו אל הת' רLyonלכל המתפללים. בערב הגענו לעיר  

 פולטוראק שיח', שוחחנו עמו אודות חמשת המבצעים. 

, שגרים שם הרבה יהודים, הנחת תפילין  La Duchereביום ד' ג' אלול עמדנו עם הטנק בשכונת  

יהודים כ"י. בערב הגענו חזרה להישיבה. מיום ששי ואילך נהג הת' י"ל מתוסוב. כל הנסיעה הי'    11

 ות הנהלת הישיבה. ברש
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 תמונות מטנק המבצעים
 קיץ תשל"ד

 אחרי שהרבי יצא עם "חמשת המבצעים" בסיון תשל"ד והתחילו ה"טנקים"

 

 

 הת' יה"ל מטוסוב מכין את השלטים על הטנק
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 הת' יי"צ גורעוויטש עם הטנק  
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 הת' יה"ל מטוסוב נוהג בטנק
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 עם הטנק בחצר הישיבה. 

מימין לשמאל: הר"ר יקותיאל דב קלמנסון, יהושע סבג, אליהו אזולאי, משה צרפתי, מ"מ  
 לאבקאווסקי, יחיאל מ"מ קלמנסון, יי"צ גורעוויטש,   לאבקאווסקי, אברהם דרעי, שד"ב
 . שמעון לסרי)?(, יי"צ קלמנסון, הת' איינהורן 
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ארנאוו, חיים אזאן, אליהו אזולאי,  מימין לשמאל: יי"צ גורעוויטש, משה צרפתי, אליעזר הלוי  
 חיים מלול, אברהם דרעי, בנימין מרגי, מ"מ לאבקאווסקי 
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 עם הטנק מתחת למגדל אייפל. 

מימין לשמאל: יצחק איזקוביץ', מסעוד טובול, מ"מ הורוויץ )ב"ר חיים(, חיים מלול, בנימין  
תוך הטנק(, אליהו אזולאי,  מרגי, מ"מ לאבקאווסקי, אליעזר ארנאוו, יה"ל מטוסוב )יושב ב 

 ון ז'ורנו )יושב(. ייחיאל מ"מ קלמנסון, צ
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 עם הטנק מול "שער הנצחון" בפריז:  

יחיאל מ"מ קלמנסון, יהודי, ציון ז'ורנו, מ"מ הורוויץ )ב"ר חיים(, אליעזר   מימין לשמאל:
 בול.ארנאוו, )?(, אליהו אזולאי, דוד הארפי, חיים מלול, בנימין מרגי, מסעוד טו
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 תמונה בתוך הטנק. 

 הת' מ"מ הורוויץ )ב"ר חיים(, שד"ב סבג. 
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 תמונה בתוך הטנק: הת' יחיאל מ"מ קלמנסון מניח תפילין עם יהודי 
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 הטנק ברחובות פריז 
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 הת' יה"ל מטוסוב עם הטנק בנסיעות בערי השדה 
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 תפילין עם יהודי תמונה בתוך הטנק: הת' יה"ל מטוסוב מניח 
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 הע"  יצחק אייזיקב"ר   למהשח ר' הגה"

 חסלו ה'תשס"כ ר"חנלב"ע יום הבהיר 
 

 ע"ה יהודה לייב ב"ר  'עסי פומרת 

 תשע"א ה'רחשון נלב"ע ג' מ

 

 מטוסוב 
 

 וקו ר בי במהרשלוחי  


