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 ב"ה. 

 פתח דבר 

החתן   צאצאינו  כלולת  יום  טוב,  לייבהתמים  הרב  לזכרון  ב"ג    יהודה  עם   שי' 

 – תי', הננו בזה לכבד את כל הנוטלים חלק בשמחת לבבנו, מקרוב ומרחוק  חי' מושקאהכלה מ'  

 בתשורה המוסגרת בזה.  – שליט"א  מיוסד על ההנהגה בעת שמחת הנישואין של כ"ק אדמו"ר

* 

 התשורה כוללת: 

( לקבוצת תלמידים  2; )ע"השלמה מטוסוב  ( לזקנו של החתן הרב  1)  – שער אגרות קודש    א(

) מטוסוב  שי'מנחם מענדל  השלוחים לקזבלנקה, ביניהם אבי החתן הרב   ( מכתב לסב הכלה  3; 

 . ע"השרגא פייוויש הרצוג  הרב

לאבי החתן שי'   (2; )מטוסובשי'  מנחם מענדל  ( לאבי החתן הרב  1)  –ב( שער מענות קודש  

)באלברטה לשליחותו בקשר   בקשר   (3;  גדולה"להמענות  במרוקו" ישיבה   ;  בכלל  והשליחות 

 . מענות נוספות (5) ; זלצמןשי'  חיים דובערמענות לסב החתן הרב  (4)

( אבי זקנתו של החתן  2ע"ה; )שרגא פייוויש הרצוג  ( סב הכלה הרב  1)  – ג( שער המשפחה  

לאשער  וק  יהודה ( אבי זקנתו של החתן הרב  3; ), שהחתן נקרא על שמוע"היהודה לייב קרסיק  הרב  

 ע"ה, שהחתן נקרא על שמו. )בוטראשוילי( 

 על החומרים שמסרו לנו.ברגר שי' שניאור זלמן והרב  חב"ד מרוקו תודתינו נתונה לארכיון 

 לראשונה. יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה  

* 

 בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. 

ויהי רצון, שתיכף ומיד "ישמע . . קול ששון וקול שמחה" האמתי, כאשר "נזכה זעהן זיך מיטן  

 , תיכף ומיד ממש! מלך המשיח רבי'ן", בהתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

 הרצוג משפחת              מטוסוב משפחת       
 

 

 ערב שנת הקהל  –  ב ה'תשפ"  , אלול  טו"ב 

 מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

  ברוקלין, נ.י. 



 ב ה'תשפ" אלול טו"ב
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 שליט"א  כ"ק אדמו"רחתונת עת התשורה שחולקה ב 
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 לחתונת הורי החתן  שליט"א  כ"ק אדמו"רמכתב 
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 שער אגרות קודש
 ע"ה מטוסוב שלמההחתן הרב  לסב מכתבים א(

 גם בפרנסה רוחנית  הואאשר כן 

 והסתדרות טובה, בפרט חי"קבאיווי כט"ס 
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 , ג תי'ב"ם קשרותו בשידוך עהתמבו ע שמודי ,ג איירמכ"
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ולהעיר ממש"כ בס' טעמי המנהגים מס' חופת חתנים שנותנים הטבעת על האצבע מפני 
 שבמזמור יט': והוא כחתן גו' מזהב גו' תיבת מזהב מכוונת לאצבע. עיי"ש. 
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 שלמה שי'מו"ה ים התמהוו"ח אי"א וכו' הרה"ח 

 יודיע ממהלך השתדלות השגות כל התעודות והרשיונות. בטח 
 ח"ט חי"ק מת חוגבברכ
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 שלמה שי'מו"ה התמים הוו"ח אי"א וכו' הרה"ח 
 בעריוהכ"פ הבע"ל. 

 ת חוגמח"ט חי"ק בברכ
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 גו'. זרע זרעך ומפי לא ימושו מפיך ומפי זרעך 

 בגו"ר חי"ק  ,ת הצלחה והסתדרות טובה, ביחד עם זוג' תי'בברכ
זה עתה נתקבל מכ' מח' כסלו. וכבר כתבו להרה"ח וכו' הר"מ שי' ליפסקער שיודיעו  

 בהקדם הפרטים בזה, ואז יגיש, ביחד עם זוג' תי', בקשת רשיון לכניסה למענקעס. 
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 לו ולזוגתו יחיו חי"ק בברכת הצלחה ובריאות הנכונה 
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 שי' שוכו' מוהר"הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ הרה"ג ו
בנועם קבלתי הדו"ח מהב"כ וכו' וכו' מהורב"ג שי' ע"ד עבודת כ' נוסף על מש"כ ישר אלי.  

 ומעלין בקדש.
מובן, אשר דין   –במצבנו עתה  –כיון שא"א להקיף את כל הזקוקים לחינוך כשר 

סירכא )כמו עירוב למודי קודש וחול יחד וכיו"ב(, ולאלו שאין  הקדימה לאלו שאין בזה
ותשומת לב ביחוד להכשרת מורים ומדריכים ע"י קורסען מתאימים  –להם חינוך כלל. 

 וכיו"ב. 
ובפ"ש    לו ולזוגתו תי'בברכת חה"פ כשר ושמח בברכת הצלחה בעבודתו הק' בהפלגה ו

 חי"ק  כל החבורה תי'
 בברכת החג. ואתענין לדעת מהנעשה אתו בגו"ר.  נא לפ"ש מר אשר שי' אביטן
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 שי'ש הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"הרה"ג ו
 בברכת חג הגאולההמחכה לבשו"ט בכלל וממצב זוג' תי' בפרט, וחותם 

 מכתבי בטח קבל. בטח יסדר התועדות בימי הגאולה, וכנ"ל. 
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 המוסד מזמן לזמן  מספרמתוסף וגדול שלו וכיון שלפי מצב העבודה  .ואחד מהם
 המחכה לבשו"ט חי"קבברכה 

זה עתה נתקבל מכתבו מר"ח מנ"א. ות"ח על שילוח הס' בקבלה. ובקשה רבה על להבא, 
וכל המרבה ה"ז משובח. ולאו דוקא ישנים, להשתדל בכגון דא, הן בס' קבלה והן בנגלה, 

 אלא מכל הנדפסים באפריקא, אסיא וכו'. 
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 שד"ר שי'ש הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"הרה"ג ו
 נתקבל הפ"נ שלו לער"ה ואקראם בל"נ על הציון. להרב משאש שי' אכתוב. עתה 

 ק חברים.דבובודאי ישתדלו ללמדו בחבורה וב
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 ישמרהו צורו ויצליחו בגו"ר חי"קובפרט להעסקן מוה"ר יצחק אלמליח שי'  
 טי.מ  י כו'" כמובן א"א להסכים. אבל צ"ל זה באופן דיפלולאה –"אם הב'  לשם משותף
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 שד"ר שי'ש ר"והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מה
 הקונטרסע"י פאריז נשלחו החוברת ו
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 שי'  שר"והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מההרה"ג ו
 ס' שיר חדש 
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 ת הצלחה חי"ק בברכ
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 מרוקה וארצות אפריקה ד, מגדולי ספרשם הגדולים ע"דשמעתי מענין ספר 
 ת הצלחה חי"ק בברכ
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 תמוז תשי"ג ט כ" ה."ב
 תמוז  ד'וככ' מיו"ד 

 כדאיהי' אולי 
 – הר"ן שי' פינסאן רשיון איזה קצה צריך לזרז אודות באיני יודע 

 .בא"ג שי'רמוהר
 , סיבה לזה המהו  'והפלא והתמי

 בכ"ז –והרה"ח הרבא"ג שי'  כו'להרה"ג 
 שנקראיםבטח ישנם כאלה ש

 , שם ע"ד הפעולות סשמזמן לזמן יודפ
 בהקדם.תבואנה גם הם בנראה ונגלה  ,ה הנ"לארשעדיין לא  בענינים והן הראי' שלו 

 ובעניניו הפרטים חי"קבברכת הצלחה בעבודתו בקדש 
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 אייר. וכז' מכתבו מכ' 
 ענין הדורש הבנה יותר וכו'.גם ואם בפשטות או 

 נערות הנוגע ב –ולאידך גיסא 
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 וכו'. שי' מחלוף לבנוגע למכתב  וה"ה
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 והקודמו.  מיום ו' תמוז 
מוסדות בעל הגאולה, שזכה והצליח ובהשגח"פ  –דצ"ל זהיר בה טפי ובמצוה דילי'  –

 נימנה למנהל אותם במסירה ונתינה.
 בכהנ"ל חי"קבברכה לבשו"ט 

 הפ"נ יקרא עה"צ.
 תו"א ר"פ תרומה. 
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 ות, כ"י, בהשיעורי קייץ ואח"כ כו'. -ובודאי עוד ישתדלו ככל האפשרי בהוספת תלמידים
 לבשו"ט חי"קבברכה 
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 לתלמידים השלוחים בקזבלנקה  מכתבים (ב
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 לח"י אלול תבוא  –האחת 

 ולבשו"ט חי"ק 
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 חי"ק בברכת כוח"ט"ק לפרטי' ו בעבוהבברכת הצלחה 



 ב ה'תשפ" אלול טו"ב

36 
 

 

 

 "ו אלול תשמ"א כב"ה, 
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 ואזכיר, בל"נ, עה"צ.והקובצים וכו' , המכתבים בעתם נתקבלו

 היהדות והמעינות במיוחד חי"קלהצלחה רבה בת"ת באהוי"ר ובהפצת בברכה 
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 מצו"ב השתתפות, בל"נ. 
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 (, ות"ח.וכו' הערות התמימים ואנ"ש )גליון יא 

בברכה לפורים שמח ולהכנות מתאימות מתוך שמחה  בברכת הצלחה בת"ת בדו"ר ו
 חי"קוט"ל 
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 צ"ל מעלין בקודששבכל עניני טוב וקדושה 

 , בל"נ. מצו"ב השתתפות
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 הכלה הרב שרגא פייוויש הרצוג ע"הלסב מכתב ג( 
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 מענות קודששער 
 מענות לאבי החתן הרב מנחם מענדל שי' מטוסוב  א(

 

 א

 ]ער"ח סיון, תשמ"א[ 

 לבנו הת' מנחם מענדל מענה להשליח ר' שלמה מטוסוב על שאלתו בקשר  
 האם יסע ממרוקו לניו יארק לביקור אצל רופאים )מהעתקה(:

 בכל זה כעצת רופא ידיד. אזכיר עה"צ.

 

 ב

 ]אדר"ח אייר, תשד"מ[ 

מענה להת' מנחם מענדל מטוסוב והת' יוסף יצחק פאלטער על מכתביהם  
בו ביקשו עצת וברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לנסיעתם לקסבלנקה    –

השלוחים,   דתלמידים  השלישית  קבוצה  עם  יחד  הבע"ל,  תשרי  לאחר 
 ללמוד שם בחברותא )מהעתקת המזכיר(: 

 לכאו"א

 כעצת ההנהלה  – כמפורסם

 אזכיר עה"צ 

 

 ג

 ]כ"ה מנ"א, תשד"מ[ 

 מענה להת' מנחם מענדל מטוסוב שכתב: 

לזה ששאלתי עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א האם   בזה לבקש בקשר  "הנני 
לקבל הצעת אבא שיחי' לנסוע לקראת שנה הבאה למרוקו עם הב' יוסף  
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יצחק שי' פאלטער ע"מ לעזור בהשגחה בישיבה וכו', וקיבלתי תשובתו הק'  
 לפנות להנהלת הישיבה עד"ז, וקיבלתי עצתם לחיוב. 

חי' פאלטער נהי' חתן למז"ט ובכן אינו נוסע,  לפועל נהי' שינוי שהת' י"י שי 
 ולע"ע לא נראה לי למצוא חבר מתאים לנסוע אתי. 

למרות כל הקשיים שאפשריים להמצא מצד    –ובכן אני מוכן לנסוע לבדי  
מ"מ עם הכוחות הניתנים ע"מ    –זה שאמצא בין אבא להבחורים שיחי'  

בש לנסוע  שלם  בלב  מוכן  הנני  כדרוש,  השליחות  כ"ק  למלאות  ליחות 
אדמו"ר שליט"א ולהתמסר להעבודה ולנסות לגרום אך ורק נח"ר אמיתי  

 וחסידי. 

 ושואל בזה עצתו וברכתו הק'".

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

[ על מה שכתב: "וקיבלתי תשובתו הק' לפנות להנהלת הישיבה עד"ז,  1]
הישיבה    סימן קו תחת התיבות "לפנות להנהלת  –וקיבלתי עצתם לחיוב"  

 עד"ז". 

 [ סימן קו תחת התיבות "ושואל בזה עצתו", וכתב: 2]

 ! כנ"להרי כבר עניתי 

 [ על כללות המכתב, כתב: 3]

 אזעה"צ 

 

 ד

 ]מכתב ט"ו סיון, תשמ"ה[ 

שיחי'   "הורי  מטוסוב:  מענדל  מנחם  הת'  כתב  תשמ"ה  סיון  כ"ד  ביום 
לתלמידות   שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברכת  את  עוה"פ  לבקש  ממני  ביקשו 

מרוקו המסיימות בש.ז. את הלימודים, ומקבלות    –הסמינר בקסבלנקה  
והמצוה   התורה  בדרך  להמשיך  הממשלתיות    –ע"ע  בהבחינות  שיצליחו 

כעת(.   )שנערכים  לקידוש  לבגרות  המוסד  לטובת  גם  נוגע  בזה  ההצלחה 
 ש"ש. שמות התלמידות צורף במכתב שלפני"ז". 

שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב "יום השלישי פ' בהעלתך    –בהמשך לזה  
  –את הנרות, ט"ו סיון, ה'תשמ"ה" אל "תלמידות המסיימות בית רבקה  

 . 32ע'   ללעי הנדפס  קזבלנקה ה' עליהן תחיינה", 
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 ה

 סיון, תשמ"ה[ ]כ"ד 

מענה להת' מנחם מענדל מטוסוב שכתב: "האמא תחי' מבקשת בזה ברכת  
כ"ק אדמו"ר שליט"א עבור . ., שלע"ע יש לה קשרים הדוקים עם גוי ערבי  

  – שכן שלה, מנסים לדבר אתה וכן לסדר לה ניירות ע"מ שתסע לאה"ק  
ש.ז. את  , וגומרת ב17היא לא רוצה לשמוע, והמצב הולך וגורע. היא בגיל  

 לימודה בביה"ס "ארט". ומבקשת בזה עצתו וברכתו הק'" )מהעתקה(:

 אזעה"צ 

 

 ו

 ]אלול, תשמ"ה[ 

הת' משה מאיר וואגעל,    –מענה על ההודעה ע"ד ביקור קבוצה מהתמימים  
)ב"ר אלכסנדר סענדער( ליבעראוו, והת' מנחם   הת' שלמה שניאור זלמן 

בבית סוהר מסויים בפענסילוועניא בראש השנה הבע"ל    –מענדל מטוסוב  
 )מהעתקה(: 

 לצדקה שם 

 אזעה"צ 

 

 ז

 ]מענה[ 

 מענה להת' מנחם מענדל מטוסוב )מהעתקה(: 

ו"ר שליט"א תמיד חוזר שהשם  [ במכתבו כתב בין השאר, אשר כ"ק אדמ1]
 אינו מבקש אלא לפי כחן, "אבל לפועל ממש אין בכחי". 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א מחק תיבת "אבל", וכתב: 

אין[   ממש  שאין]לפועל  עצמו  מבאר  ולכן  פס"ד  ]בכח[  ברצונו  היפך  ו 
 )מאמחז"ל( הנ"ל.

 [ על כללות המכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:2]

  כעצת משפיע שי' 
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 באלברטה ב( מענות לאבי החתן שי' בקשר לשליחותו 

 

 ח

 ]ט' מרחשון, תש"נ[ 

מענה להשליח ר' מנחם מענדל מטוסוב על מכתבו בקשר לשידוך בין בחור  
נערה שהתקרבה בבית חב"ד במקום   לבין  מקאלגערי שהתקרב לתומ"צ 
אחר. במכתבו כתב: "זה בהסכמת ההורים משני הצדדים )היא מאומצת,  

כהלכה(. ומבקשים ברכתו והסכמתו הק' לשידוך, ולייסד בית    ועברה גיור
 ל על יסודי התורה והמצוה" )מהעתקה(:-בישרא

 כעצת רב פוסק דינים מכיר שניהם 

 אזעה"צ 

 

 ט

 ]ג' כסלו, תש"נ[ 

אשר  מענה   מענדל מטוסוב בקשר למשפחה מסויימת  מנחם  ר'  להשליח 
להם   דאגתו  את  הראה  שליט"א  אדמו"ר  חייהם  כ"ק  בפרטי  ומעורבתו 

והתקרבות האם והבן לתומ"צ. במכתבו כתב ע"ד האב הגוי שאינו מרשה  
כן   יעשה  באם  איתו  קשר  לנתק  איים  ואף  מילה,  ברית  לעבור  לבן 

 )מהעתקה(: 

 סוף סוף יהי' דידן נצח.

 אזכיר עה"צ. 

 

 י

 ]ה' שבט, תנש"א[ 

 מענה להשליח ר' מנחם מענדל מטוסוב )מהעתקה(: 

כתב: "הנני מבקש בזה ברכה לרפו"ש וקרובה עבור . . שסובלת  [ במכתבו  1]
 מהמחלה הידועה ר"ל והמצב כעת מאד קשה". 
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 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 בדיקת המזוזות 

[ במכתבו כתב: "והנני גם מודיע בזה אשר מפרסמים כעת בקאלגארי  2]
ובאדמאנטאן הוראת כ"ק שליט"א לשבת שלום ושמחה נראית ונגלית עד  

שליט"א  כמה   אדמו"ר  כ"ק  להוראת  ]הכוונה  ג'  שאפשר".  ועש"ק  ביום 
)תאריך כתיבת המכתב( למצב באה"ק    –  שבט  לפרסם באה"ק    – בקשר 

תו"א:   תוה"ק  וכפס"ד  ומבורך,  שלום  "שבת  בכלל:  העולם  ובכל  בפרט 
: שמחה נראית  ברורהלשון  –וביום שמחתכם אלה השבתות וכבכל הלכה 

 ונגלית." )ליקוט מענות קודש תנש"א מענה קלד([.

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 ת"ח

 [ על כללות המכתב, כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א:3]

 אזעה"צ 

 

 א י

 ]כ"ב אלול, תנש"א[ 

מענה בקשר לתומכים מסויימים באלברטה שפעם הבטיחו לתרום סכום  
במימון   לעזור  מבטיחים  ועכשיו  הבטחתם,  את  מילאו  לא  ועדיין  גדול, 
עתה   הבטחתם  על  לסמוך  אפשר  האם  ושאל  חב"ד,  בית  פתיחת 

 )מהעתקה(: 

 וקיבלוביקשו הבטחת הנ"ל 

 ומהי השאלה עתה?! 

 

 בי

 מרחשון, תשנ"ב[ ]כ"א 

 מענה להשליח ר' מנחם מענדל מטוסוב )מהעתקה(: 

הנני להודיע בזה לכ"ק אדמו"ר שליט"א אשר האברך [ במכתבו כתב: ""1]
הנני מרוצה    . .  הרב ארי' זאב דרייליך ומשפחתו שי' ביקרו באדמאנטאן
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ובטוח שבעזה"י הם יצליחו בזה לקידוש ש"ש בהפצת היהדות ע"פ תורת  
ילוי הוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א לרצונו ונח"ר הק'. כמובן  החסידות במ

הנהלת הבית חב"ד באדמאנטאן יהי' בתור סניף מסניף המל"ח באלברטה  
להנ"ל   בזה הסכמתו הק'  ומבקש  שליח".  עושה  ד"שליח  בגדר  נכנס  וזה 

 . "וברכתו הק' להצלחה באופן דנפלאות בכל

"הס התיבות  את  בעיגול  סימן  שליט"א  אדמו"ר  להנ"ל  כ"ק  הק'  כמתו 
 וברכתו הק' להצלחה באופן דנפלאות בכל". 

העיקריים,  2] חב"ד  בית  מתומכי  מסויימת  משפחה  ע"ד  כתב  במכתבו   ]
שמבקשים ברכה להצלחה בעסקים שלהם השרויים במצב קשה, ושיוכלו  

 להמשיך בתמיכתם ולהוסיף כהנה וכהנה. 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א:

 בדהתפוהמ"ז

 

 

  



 ב ה'תשפ" אלול טו"ב

50 
 

 ג( מענות בקשר לה"ישיבה גדולה"  

 והשליחות במרוקו בכלל

 

 גי

 ]תשרי, תשמ"א[ 

על ההצעה לייסד ישיבה בעיר קסבלנקה  מענה להשליח ר' שלמה מטוסוב  
תלמידים   שמונה  שתכלול  שלוחים  תלמידים  קבוצת  באמצעות  מרוקו, 
)ביניהם מבני השלוחים במרוקו( שנשארו ללמוד בישיבת "אהלי תורה"  
ולע"ע לא נסעו לשליחות בישיבות, וביקש הסכמת כ"ק אדמו"ר שליט"א  

 )מהעתקה(: 

 באם

 בהנ"ל באופן אחראי כדרוש  בפועל( תהי' הנהלה 1

 ( אמצעיים כספיים הדרושים2

 מתאימה ( אוירה רוחנית 3

 כדאי הנ"ל וטוב 

 אלא שאין מקום שתהי' ע"י "גזירה מלמעלה"

 של התלמידים וכו',  הטובכ"א ברצונם 

 ואני מאשר ומעודד וכו'.

ובזה   קפג,  מענה  תש"מ  קודש  מענות  בליקוט  נדפס  מהמענה  ]חלק 
 ואו[.מתפרסם המענה במל

 
 די

 []תשרי, תשמ"א

מענה להשליח ר' שלמה מטוסוב על מכתבו בקשר לפרטי ההצעה לייסוד  
ישיבה בעיר קסבלנקה מרוקו. בין השאר כתב הצעתו אשר בנו הת' ראובן  

 ישמש כמנהל בישיבה שעומדים לפתוח )מהעתקה(: 
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 שי'  המנהלאינו מתאים שה"ה בנו של  

ע"ז   יסכים  שליט"א  הררבא"ג  וכו', באם  משגיח  )שימצא  שיסדר 
 וכהנ"ל( נכון וטוב. 

 ואזכיר עה"צ שיהא בהצלחה וכו', 

 וא"צ לשאול עוה"פ.

ובזה   קפד,  מענה  תש"מ  קודש  מענות  בליקוט  נדפס  מהמענה  ]חלק 
 מתפרסם המענה במלואו[.

 

 טו

 ]ניסן, תשמ"ב[ 

לתלמידים השלוחים לישיבת    –פרטי דימים אלו ]בין השאר  -מענה כללי
לרגל יום הבהיר    שהו"ל  ליובאוויטש קסבלנקה מרוקו שהכניסו את הקובץ

 י"א ניסן שמונים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה([:

 נת' ות"ח

 –ודבר בעתו 

 בניסן  –נשיא לבני אשר  –בסמיכות לי"א 

 חודש הגאולה 

 עה"צ אזכיר 

]וראה גם רשימת כ"ק אדמו"ר שליט"א בה רשם כו"כ חוברות וכו' שיצאו לאור  
כתי"ק   )צילום  שנה  שמונים  ניסן  י"א  הבהיר  יום  הנחות    –לרגל  ועד  קונטרס 

הערות הת' ואנ"ש מרוקו  (, ושם בין השאר: "14-15בלה"ק י"א ניסן תשע"ח ע'  
 "[.קובץ ב' פלפול הת' קאזא]. .[ 

 

 טז

 אד"ש, תשמ"ו[ ]כ"ג 

מענה על פתק שכתב א' המזכירים עבור השלוחה מרת פעסיא מטוסוב, בו  
כתב: "מרת מטוסוב מבקשת ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לרפו"ש עבור  

)מהמצויינות( שקיבלה משבר   והיא    Anorexie Mental  – בת מהסמינר 
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אי"ז שם    – בוכה כל הזמן. שמה אירען בת . . ב( שם הבת הנ"ל "אירען"  
היא   להחליף.  שם  לאיזה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  דעת  ושואלת  יהודי, 

חולים בקסבלנקה" )תשורה עמאר ט"ו סיון תשנ"ח ע'  - נמצאת כעת בבית
 . והעתקה(: 57

 שבנ"ך אורןרגיל עתה באה"ק השם אורנה )כנראה לנו מל'  

 אזעה"צ 
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 ד( מענות לסב החתן הרב חיים דובער שי' זלצמן

 

 יז

 ]כ"ה סיון, תשל"ב[ 

 מענה לר' חיים דובער זלצמן )מהעתקת המזכיר(: 

 אינו ענין כלל.  –שיסע לכאן עתה ויחזור לאה"ק ויבוא עוה"פ לתשרי 

יברר אצל   –למצוא בשבילו משרת חזנות לר"ה כו' שלא בפניו    ַהאפשר
 ידידיו כאן )שדיבר עמהם עד"ז או כיו"ב(.

אזי אין לסמוך ע"ז. ויברר אצלם כמה זמן לפני    –באם ספק )אצלם( בזה  
בנוגע למכירת   –שיספיק למצוא משרה. וכן עד"ז  –ר"ה עליו לבוא לכאן 

 –ליטים קודם שיתקבלו כאן  התקליטים. שיבוא לכאן לפרסם ע"ד התק
 אינו ענין 

נגמרה התקופה שמשתתפים מכאן בהוצאות הנסיעה לכאן   – אף שבכלל 
אין זה שייך לזוג' וילדיהם שי', כיון שע"ד ביקורם   –בפעם הראשונה  

ת'   נסיעת  אבל  כאן.  בהיותו  נדבר  ביה"ס    – כאן  הנהלת  ברשיון  צ"ל 
 החבד"י בו לומדים.

 אזכיר עה"צ להצלחת הנ"ל.

 ]נדפס גם בליקוט מענות קודש תשל"ב מענה קה[. 

 

 יח 

 ]מענה[ 

 מענה לר' חיים דובער זלצמן )מהעתקת המזכיר(: 

 עה"צ.( אזכיר 1

 ראיתי ות"ח. להחזיר. 

 לצדקה שם.
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 ה( מענות נוספות

 

 יט

 ]כמדומה חורף תשמ"ג[

 תוכן מענה לא' התמימים )מהעתקה(: 

לבא   שמצויין   –אמתית    להשמחהאיך  )כמו  בתניא  שנתבאר  מה  ע"פ 
 במפתח( 

 

 כ

 ]כ"ח תמוז, תשמ"ה[ 

 מענה לא' התמימים שכתב: "מציעים לי שידוך עם בחורה ממאנטרעאל  
. . הנני שואל דעתו הק' האם להתעניין בזה, וזה גופא האם להתחיל עכשיו  
או לחכות עד אחרי הקייץ, היינו אחרי גמר הפעולות כאן במאנטרעאל"  

 )מהעתקת המזכיר(: 

 כעצת ההנהלה  – כמפורסם

 אזכיר עה"צ 

 

 כא

 ]מענה[ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

 [ על התיבות "לעבוד בשבת", כתב:1]

 ככתוב בעשה"ד ומפורש בשו"ע

 [ על התיבות "ללא הצלחה", כתב:2]

 איך אפשר לא להצליח במילוי ציווי השם מנהיג העולם כולו?!

 אזכיר עה"צ 
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 כב

 ]מענה[ 

 מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א )מהעתקה(: 

  – מה שזכה להיות שליח )עוד לפני שמקיים את השליחות(    –שזה עצמו  
 הו"ע נעלה ביותר, כמובן ובפשטות. 

 74וראה גם סה"מ הש"ת ע' 
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 שער המשפחה 

 הרב שרגא הרצוג סב הכלה 
   זכה להימנות על קבוצת השלוחים לאה"ק בשנת תשט"ז

 

 

 קירש

 ן איידעלמ

 פויזנער

 הרצוג
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 ב"ה י"ז כסלו תשט"ז 

 קווינט שליט"א מוה"ר 

ארץ קיין  געפארן  בין  איך  ווי  כ"ק  -אזוי  פון  שליחות  א  אויף  ישראל 

אדמו"ר שליט"א, און ב"ה האב איך מצליח גווען, במילא עס האט זיך מיר  

דא געמאכט א סיבה וואס איך דארף האבון צוויי בענדער "שמוסן מיט  

-9דעם   ", דאס הייסט איך דארף האבוןTalks and Talesקינדער" און "

באנד סיי אין יידיש און סיי אין ענגליש. און שרייבט    11-12און  באנד    10

דאס הערויף אויף אונזער קאנטא, אויף אוסטראליע און מיר וועלן דאס  

באצאלון. מן הסתם קענט איר מיר, איך בין איינער פון די דריי וואס זענען  

ראש אויף  ש-געקומען  איר  שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  צו  דאס  השנה  יקט 

אויף מיין נאמען די אדרעסס איז ישיבת ת"ת ליבאוויצש לוד. איך האף 

אי"ה אין גיכון זיין נאך איין מאל באיי כ"ק אדמו"ר שליט"א איז במילא  

 וועלן מיר זיך זיין. 

 גריסט אלעמען ספעשיל הרב י. גראנער און לייבול און משה גראנער 

 שרגא הערצאג

חת התיבות "אונזער קאנטא, אויף  כ"ק אדמו"ר שליט"א סימן קו ת
 אוסטראליא און מיר וועלן דאס באצאלין", וכתב: 

 למלאות בקשתו
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 חלוקת התניא לתלמידים 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 סדר ניגונים 

 

 

 

 

 

 

 

      עם עולי תימן
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 כיתת האשכנזים 
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 הרב יהודה לייב קרסיקאבי זקנתו של החתן  

 (, בולהקובר) קנאפאב משה' ר  התמים של מזכרונות

 שבליובאוויטש   בליובאוויטש  שלמד

  השביעי  חודש,  תשרי  חודש  מגיע  והנה,  לשצעדרין  שהגעתי  מאז  שנה  עברה. . .  
  לייבקע ,  ואני,  לליובאוויטש  תבל  קצוי  מכל  אורחים  מגיעים  בו  ואשר,  בחגים  המושבע

,  זכורני.  לליובאוויטש  תשרי  חודש  לקראת  לנסוע  רצינו  מבריסוב  תמים  ועוד(  קארסיק)
 נשארים   שהיו   חסידים  והיו ,  באב  בתשעה   כבר  לליובאוויטש  מגיעים  שהיו   חסידים   שהיו
 זאת   ובכל,  לליובאוויטש  קרוב  כך-כל  נהיה   שאנחנו  ולחשוב...  חנוכה  עד  החגים  לאחר

  ?!הרבי את  לראות  בלי,  בשצעדרין  -   ב״חור״ כזה השביעי  החודש  את  לעבור  נאלץ

 בבקשה   הישיבה  להנהלת,  איפוא,  פנינו
  אנחנו  אבל;  לליובאוויטש  לנסוע   לנו  לאשר
״לכתחילה  באופן  הלכנו לא  של    אריבער״, 

 ביקשנו   -  בלבד  לחודש   אישור  ביקשנו

 !ב׳זאל׳ בליובאוויטש  ללמוד  להתחיל

  בשצעדרין  הנוהג   היה   מקרה  אותו   עד
  לאחרי  ורק,  וחצי  שנה   במשך  שם   שלומדים

  לימודים  של   וחצי  שנה  שמסיימים
בליובאוויטש  עוברים,  בשצעדרין ;  ל׳זאל׳ 

  החומר   כל  את  שנה  במשך  גמרנו  אנחנו  אבל
, וחצי  בשנה  בישיבה  ללמוד  צריכים  שהיו

 את   לפניהם  והצגתי  להנהלה  כשהגעתי  וכך

",  כעל ״מהפכן  עלי  הסתכלו  הם  -  בקשתינו
״מהפכן״  של    דינו  אחת  ובליובאוויטש

 ...מהישיבה  להיזרק

... מה  ויהי  בליובאוויטש  הרבי  אצל  להיות  רוצים  אנחנו  -  שלנו  על  עמדנו  אנחנו  אבל
 אם  לבדוק  החליטו  ושם,  לליובאוויטש  הגיעו  הדברים  שפרטי  כך-כדי  עד  הדברים  הגיעו

 ... כך-כל  שלא   או,  מעצמנו  שעשינו כמו  מצויינים  כך-כל  אנחנו  אכן

 אותנו  יבחנו  שהם  כדי   ליובאוויטש  של  המשגיחים  את   ישלחו  שהם  הודיעו   הם
 לנסוע   לנו  יאפשרו  -   מיוחדים  בחורים  באמת  שאנחנו  יתברר  אכן   ואם,  ובחסידות  בנגלה

 ר' יהודה לייב קרסיק 

 סב החתן שהחתן נקרא על שמו 
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 . לליובאוויטש

  לבחון   כדי  לשצעדרין  מליובאוויטש  במיוחד  הגיע  קרסיק  ברוך  יענקל'  ר.  הוה  וכך
 בסוגיא(  קע״ו  דף)  בתרא-בבא  של  האחרון  בדף  שיעור  לנו  מסר  הוא   הגיע  כשהוא.  אותנו

 חורין  בני  מנכסים   גובה  -   פה-בעל,  משועבדים  מנכסים  גובה  -   בשטר  חברו  את  ד״המלוה
אחת־  בשעה  שלמחרת  לנו  אמר  הוא   השיעור  ולאחר;  היום  עד  זה   את  זוכר  אני'",  וכו

 . אותנו   יבחן  הוא  עשרה

 אותנו   ובחן,  הישיבה  שכנה  בו  הכנסת-לבית  הגיע הוא עשרה-אחת  בשעה  למחרת

,  מליובאוויטש אלינו שהגיעו ידיעות על־פי שהצלחנו  ידעתי. הצלחנו וב״ה, השיעור על
 ".בפנים"שאנחנו,  טוב  לומדים  שאנחנו  סיפר  ברוך  יענקל'  שר

  לעבור  צריכים  היינו  כעת  -  לשמוח  בכדי  מוקדם  זה   היה,  במבחן  ההצלחה  למרות
 אני   הזה   שבקטע  ידעתי...  שלי  החזק  הצד  היה  לא  החסידות   ולימוד,  בחסידות  מבחן
 .חסידות  לומד  לא  בולהקובר  שמשה  מאוד  טוב  ידעו  ובליובאוויטש.  להיעלם  צריך

 דיסנער  ר׳ שילם  -  בליובאוויטש'  ב׳זאל  לחסידות  המשגיח  את  שלחו  המבחן  לצורך

 בתור   ראשון  אהיה  אזי ,  ידו  על  אשב  שאם  לעצמי  חשבתי  ואני(,  דיסנה  מהעיירה  היה)
]=  ברוך  א"  יהיה  וזה יישב  סידרתי[,  צרה"   קראסיק   לייבקע,  ראשון  שה׳בריסובער׳ 

  ואולי,  לחשוב  אפשר  ובינתיים",  בשעתה  לצרה  דיה"   כי  -  בסוף   אשב  ואני,  באמצע
 . התשובה  את  ואדע   נס  יתרחש

  רתומה   בעגלה  נוהג  כשהוא,  בדרך  יענקל  לו  נוסע; "מוזרה  בשאלה  פתח  שילם'  ר
  מסביב   אבל;  מיד  אותה  לדחות  צריך  והוא "  זרה-מחשבה"  לו  עולה   ופתאום ,  לסוסים
 צריך   הוא,  לחוץ  היהודי!"  הדרך  את   תפנה,  לו ״יהודון  וצועקים  עגלות  עם   גוים   נוסעים
 ".עליו  לוחצים  הגויים  כי,  ממוחו  זרה-המחשבה  את  מאוד  מהר  להוריד

- מחשבה  במוחו  לו  שנופלת  "יהודי  -ה׳בריסובער׳    את   ר׳ שילם  שאל  -"  לי  ״תאמר

  עצמו  שפלות  על  לחשוב  לאידך  או,  הקב״ה  של  גדלותו  על  לחשוב  מיד  צריך,  זרה
 זה   כל  אבל(.  בתניא  כמבואר)  המחשבה־זרה  תרד  וממילא  מחשבותיו  את  בזה  ולמלאות

 ואינו  הדרך  אם   על  שנמצא   מסכן   יהודי   אותו   יעשה   מה  אך ,  פנאי  לו  יש   כאשר   ויפה  טוב
  לעברו  לצעוק  הגויים  יתחילו  מיד,  לחשוב  יתחיל  רק   הוא  אם   -  במחשבותיו  להאריך  יכול

 התנועה״.  למהלך  יפריע  ולא  שלו  העגלה  עם  שיזוז

 את  לעורר  צריך  הוא  שבתחלה  איך  גדולה  באריכות  ה׳בריסובער׳ להסביר  התחיל
- היראה  את  תביא  והאהבה,  האהבה  את  תביא  הטבעית  והיראה,  שלו  הטבעית  היראה
 הפסיק   ר׳ שילם  אך,  שלו  בהסבר  להגיע  יכול  היה   הוא  דרגות  לאיזה   יודע  מי…  עילאה
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  אם   על  יהיה  מה  אבל,  כאן  להגיד  יכול  אתה  ה״מגילה״ הזאת  את,  ואמר: ״בחור׳ל  אותו
 ה״מגילה״ הזאת?״   לכל  זמן  מספיק  לו  שיהיה  לך  נראה?  הדרך

 מהתניא  שלמים  הסברים  להביא  התחיל  והוא ,  לענות  לייבקע  של  תורו   היה  כך-אחר
שילם  אבל",  זרה-ה״מחשבה  את   להסיר   אפשר  איך  חושב  ״אתה   - אותו    גם   עצר  ר׳ 

  לחשוב   להתחיל  זמן לו  יהיה,  בגויים  מלא  הכל  כשמסביב  הדרך  באמצע  עומד  שכשהוא 
 תניא?״ 

 ״אם  -בעיניים    שחור  לי  נהיה,  הלאה  קורה  מה  וכשראיתי,  השלישי  הייתי  אני

  לומד  לא  שכלל  אחד  אותו   יאמר  הקיר״? מה  אזובי   יאמרו  מה   שלהבת  נפלה  בארזים
 וואס ,  נו "  אותי  ושואל  אלי  פונה   ור׳ שילם,  למחשבות  רב  זמן  לי  נותר   לא  אך?  חסידות
 [; ושבר  שוד" ]=ברוך  א  אוי"  לעצמי  חושב  משה?״ ואני  זאגסטו

 הענין  את   שיש  בתניא   י״ב  בפרק   שכתוב  במה  נזכרתי:  רעיון  במוחי  הבריק,  לפתע
 עליו   שומר  זה ,  להתפלל  שצריך  כמו  בבוקר  מתפלל  דמוחין״, שכשיהודי   ״רשימושל  

  להאריך   צריך  לא  שהוא  לו  אמרתי  ומיד;  זרות-מחשבות  לו  יעלו  שלא  היום  כל  למשך

  להוריד  יספיק  וזה,  התפילה  בשעת  שהתבונן  במה  רק  שיזכר  מספיק,  בהתבוננות  כעת
 .גדולה  במהירות  המחשבה־זרה  את  ממנו

 שלושתינו   של  הנסיעה   את   ואישר,  שלי  מהתשובה  מרוצה  מאוד   היה   שילםר׳  
 ר׳ שילם  לי  ב׳זאל׳, קרא   ללמוד  והתחלנו  לליובאוויטש  כשהגענו  כך  אחר.  לליובאוויטש

 צריך   היה  שהוא  לבחורים  קורא  והיה,  הזאל  מפינות  באחת  בימה  על  יושב  היה  הוא)
 חושב  אתה ?  חסידות  לומד  לא   שאתה  ידעתי   שלא  חושב  לי: ״אתה   ואמר(  איתם  לשוחח

  בבחינה   אך",  צולע"  אתה  ובחסידות  ננלה״ גדול  שאתה ״בעל  יודע  אני?  ש״עבדת״ עלי
 שאלתי״...   על  לי  לענות  והצלחת  מזל  לך  היה  בשצעדרין

״שם   והלאה  יום  מאותו שילם  ועשה  עלי  ר׳  ״צרות  עין״  כדי  לי    שאלמד  צרורות״ 
 מאוד   נמשך  הייתי  אני   אבל...  נגלה  קצת  ללמוד  כדי   חסידות  מסדר "  אגנוב"  ולא,  חסידות

  חסידות   סדר  באמצע  עצמי  את  מוצא  שהייתי  רבות  פעמים  אירע  וכך,  הנגלה  ללימוד
 ... דעה-ביורה  סעיף   איזה  על  קרסיק   לייבקע  עם  מתווכח
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  הרב יהודה קולאשעראבי זקנתו של החתן  

  א לאה"ק, לפי הוראות מכ"ק אדמו"ר שליט"א דאגו ליישב עולי גרוזי  אכאשר החלה העליה של יהודי גרוזי

אד כ"ק  המשיך  המקום,  התמלא  כאשר  בלוד.  חב"ד  גרוזי  ליט"אשר  "מובשיכון  שיהודי  יגורו    א לעודד 

 בקהילות מרוכזות ברחבי אה"ק, והיו אנשים מהממשלה שהתנגדו לזה.

זה ענין  אודות  בכנסת  שנערכה  מדיון  קטעים  כמה  הרב  לפנינו  מאת  דברים  כמה  ובו  ק,  לאשער  ויהודה 

יהיה באופן שיגורו יחד   אסבא רבא של החתן, שתובע משר הקליטה שקליטת יהודי גרוזי  –(  בוטראשוילי)

הדת   צרכי  בהענקת  הצורך  על  מגן  כיצד  וחריפים,  מיוחדים  מאוד  הדברים  כרצונם.  צרכיהם  כל  ויקבלו 

 . א ליהודי גרוזי

ז'כשלשה שבועות לאחר מכן,   ויגש,  ר "מווהלאה( דיבר כ"ק אד   23טבת תשל"ב )תורת מנחם ע'    ש"פ 

כולם יחד בכ   ליט"אש ילדיהם בדרך התורה  בחריפות על הנחיצות שיגורו  די שיוכלו להמשיך לחנך את 

 והמצוות, ועל כך אשר שר הקליטה הסכים לזה, ואז הגיעו נציגים דתיים והם התנגדו.

בהדיון שלפנינו יש אריכות יותר בנחיצות הדבר, ומספרים על מאורעות שאירעו בתוצאה מפיזור העולים  ]

ה הנ"ל. אולם, לא רואים התנגדות מנציגים הדתיים,  בשיח  ליט"אשר  "מוהיל"ת, כדברי כ"ק אד  -  אמגרוזי

 [. לאח"ז שינוי 'וכנראה שהי

 

המר: ז.  כנסת  הורחב    חבר  גרוזיה,  יהודי  קליטת  של  הזה,  הגרוזיני  הנושא  כל 
לאחרונה בכל אמצעי הקומוניקציה, כפי שח"כ סורקיס הזכיר, ולכן אני לא כל כך ארחיב  
במי ומה הם עולי גרוזיה, אני רק אזכיר כמה דברים לפני שאעלה את הבעיות שהניעו 

 חושב בענין.  אותי להביא את ההצעה לכנסת, וכמה מחשבות שלי, מה אני 

תלויים  שלה,  וההיקף  שלה  ההמשך  הזאת,  העליה  שהיקף  בכנסת,  הזכיר  השר 

בהמשך העקשות שלהם, של יהודי גרוזיה לבוא לכאן, וקליטה שלהם פה וגם בלחץ 
העולם. בהחלט אני חושב שהעקשות שלהם לבוא לכאן כלומר הרצון שלהם לבוא לכאן  

 תחלה.עזרו הרבה, ולכן אני רוצה כמה הערות בה

כפי  לכאן,  משיחית  בצורה  באו  הם  מדובר.  במי  הועדה  לחברי  להזכיר  רוצה  אני 
לא  או  החוצה  אותם  דחפו  הגרוזינים  כך שהגויים  ולא  בעיתונים,  גם  עכשיו  שרואים 
איפשרו להם לחיות חיי דת. איפשרו להם זאת פחות או יותר, ויש קהילות מסודרות 

ארץ יהודית, ארץ שבה אפשר לחיות את חייהם בגרוזיה. הם באו לכאן כדי למצוא כאן 
לכאן   מגיעים  כשהם  כאלה,  שיהודים  פלא  אין  לכן  כך   -היהודיים.  התרשמתי  ואני 

אין פלא שהם מתפלאים כאשר הם נתקלים   - משיחות שהיו לי עם יהודים מגרוזיה  

בארץ הזאת ורואים שהיא לא בדיוק ארץ כפי שהם הבינו שצריכה להיות ארץ יהודיה. 
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משל, לגבי שבת. אבל יותר מזה, הם תמהים איך הארץ מתנהגת. והם כואבים כאשר ל
 הדבר נוגע להם.

של   לשעבר  הכספים  ועדת  מזכיר  אלי  צלצל  שפורסם:  בדבר  נסיון  היה  עצמי  לי 
ביום  נדהם  הוא  אתי.  שתתקשר  אשתו  אל  מלונדון  צלצל  בזק.הוא  שמואל  הכנסת 

וד, עומדים וכואבים שרוצים לפטר אותם ראשון אחד כאשר ראה סבלים גרוזינים בל
נכנסה השבת,    4:25מפני שביום שישי לא רצו להמשיך ולעבוד לתוך השבת. בשעה  

רגע עד שיגיעו הביתה. אמר   20הם אמרו שהם צריכים להגיע לביתם בלוד.    4בשעה  
מגיע עוד מטוס, תישארו עוד שעה. אנחנו נוביל אתכם    5להם האיש במקום, בשעה  

זו לא בעיה שתובילו אותנו הביתה. זו בעיה שאיננו נוסעים בשבת. כשהם   -הביתה.  
 באו ביום ראשון. אמרו להם שיפטרו אותם. 

כתבתי מכתב לשר פרס על הענין הזה. לא רציתי להעלות זאת בציבור. ופרס ענה  
לי שהוא בדק את הענין. הכל נכון. מה שאמרו להם ומה שהציעו להם, חוץ מזה שלא 

 תם. אבל ברור שהיה כאן איזה ענין באמצע. הם כואבים בענין הזה. פיטרו או

מי שקורא חומר שלובה אליאב כתב ומי שרואה אותם היום, יודע שאלה אנשים 
וזאת נקודה   -רגישים לכבודם, אנשים גאים. הם היו גאים גם כלפי הרוסים. הם יחד  

אופן מדוקדק, וזאת גם הם ברובם דתיים, מקיימי מצוות ב  -שאני רוצה אחר כך לפתח  
רוצים שיתערבו בענינים שלהם   גם עצמאיים. הם אינם  נקודה חשובה מאוד. הם  כן 
שלהם  הקהילתיים  הענינים  את  לנהל  מסוגלים  מספיק  הם  כלומר,  לצורך.  שלא 
להם  שינהלו  מלמעלה  פוליטרוקים  להם  לתת  צריך  ולא  בעצמם.  שלהם  והחברתיים 

 אותם. כפי שהם עשו בגרוזיה. 

ענייני הדת, להיות יחד, ענייני המנהיגות העצמית   - ברור שאם כל הדברים האלה  
נתקלים פה בקיר אטום ויוצא שכאילו באים ילדים קטנים מארץ מתפתחת   - שלהם  

ברור שיש אצלם אכזבה ותיסכול. אינני אומר שהענין אבוד. הוא רחוק   - לארץ מפותחת  

לתת הנחיות או כיוונים למדיניות הטיפול    מלהיות אבוד. אבל לפי דעתי, הוועדה צריכה
 בהם.

אני חושב שישנה סתירה בין ההצהרה של שר הקליטה בכנסת, שהוא מעריך את 
התופעה המיוחדת של שמירה על זיקה לאומית ודבקות במסורת ובדת היהודית של  
יהודי גרוזיה, לבין האופן שבו מתבצעת המדיניות על פי ההצהרה הזאת. וארצה להדגים  

 את הדבר בכמה דוגמאות.

הנקודה של הריכוז והפיזור של אנשים אלה: השר אמר בכנסת, כל הענין הזה של 
פיזור הוא אגדה. מי שאומר שמשרד הקליטה מפזר את האנשים, מספר אגדות. אני 
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טוען, שכל הטענה של ריכוז היא אגדה. המשרד לא מרכז, זה לא נכון. יש לו מדיניות 
ון שהם רוצים מין לוקסוס: כאן יותר טוב לגור במרכז מאשר שם. מי של פיזור. זה לא נכ

קומות, ומולו  -שראה את התוכנית בטלוויזיה לפני כמה שבועות, הבחין בבית עצום, רב
עמדו ווילות. והאיש שאל אותו: אתם לא רוצים את הווילות האלה, לגור בהן? והרי כל  

פחתי או חד משפחתי. הם אמרו: לא. מש-ישראלי ממוצע שואף לגור בווילות, בבית דו
אנחנו רגילים לחיות יחד. אנחנו רוצים כולנו יחד לגור בבית הגדול ואנחנו מוותרים על 

 הווילות האלה.

יותר מזה, כשמפרידים אדם ממשפחתו ומעבירים אותו לבאר שבע או   יודע  אני 

הדירה שלו ש על  מוותר  הוא  באשקלון,  או  בלוד  נמצאת  ומשפחתו  הוא דימונה,  בה 
מלאכי ובלוד,  -והיום ישנן הרבה משפחות, בקרית  - רשום והוא נכנס פנימה לתוך הבית  

שגרות בתפוסה כפולה בחירות קטנות. כלומר, יש דירה למשפחה אחת, אבל חיות והבן 
 שלה צריך לגור במקום אחר. הם נכנסים יחד לאותה דירה. 

בן חיים  ר'  השבוע,  אתי  לחותמי  אהרן  - דיבר  ראשון  שהוא    18מיכאלשווילי 
המשפחות של עולי גרוזיה. הוא גר ברמלה, והוא סיפר לי שבנו הגיע וביקש לגור אתו 
בסביבתו. אותו שלחו לבאר שבע. בנו לא רצה להיפרד ממנו, ובנו גר בדירתו. שניהם 

 שבע.-גרים בדירה אחת, ורשום שיש לבן דירה בבאר

לאיזה לוקסוס מיוחד, לחיי מותרות שבלתי אפשרי   כלומר, אני טוען שזו לא בקשה 
לעמוד בה. טוענים שכולם רוצים רק בלוד. ואני גם אמרתי משהו מזה בכנסת, אני הייתי 

מנחה:   תפילת  וראיתי  הצהרים,  אחר  חול  ביום  כמה שבועות,  לפני   - איש    120בלוד 
ת בשבילם וראיתי שזא  -ילדים, מבוגרים, צעירים, מתפללים מנחה באמצע השבוע  

לוד. שזה המקום שבו יש הרבה אנשים שיש להם מנהיגות דתית, שהם נמצאים יחד 
אבודים,  אנשים  איזה  לא  והם  רוצים.  שהם  כפי  חייהם  אופי  את  לחיות  יכולים  והם 
בודדים מפוזרים בכל מיני מקומות. בלוד יש להם בית כנסת, בית ספר דתי, אפשרות 

זה מה שהם רוצים. וזה משפיע   -אוירה דתית    לשיעורי תורה. ההשפעה של המשפחה,

 עליהם, זה מקום שלהם. הם מחזקים אחד את השני, שומרים אחד על השני. 

משפחות בבאר שבע.    200משפחות? תחשבו על כך חברי הועדה:    200מדוע, אמרו  
משפחות? זה ריכוז עדתי   200אלף נפש, ומה זה    70באר שבע היא נדמה לי עיר של  

משפחות בשיכון מסויים   200באר שבע?! זה שום דבר! אלא מה, בשבילם  ש"הורג" את  
זוהי אפשרות להחזיק בית כנסת. אפשרות להקים בית ספר. אפשר לעשות אולפן דתי, 

 אפשרות להשיג חזן, אפשרות לשים רב, אפשרות לחיות באופן קהילתי יחד.
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  1000דר גודל של  מקומות בכל הארץ. נדמה לי לפי ס  15-הם מפוזרים היום בערך ב
משפחות. ואני לא מדבר על המיקום הגיאוגרפי, אבל הפיזור הזה יש מקומות שלפי 

 דעתי יש לייעד אותם. 

דירות, תביאו גרוזינים." הוא מוכן. מה היה   300לי סיפר ראש עיריית דימונה: "יש  
 קורה?

 ה.משפחות לדימונה. אדרב  200הודעתי שאני מוכן להפנות    שר הקליטה נ. פלד:

אם כך, זהו אחד הדברים שצריך לטפל בהם. ואני שמח לשמוע זאת.   ח"כ ז. המר: 

את  מכירים  שלא  השפה,  את  מבינים  שלא  במקום  לא  זרה,  בסביבה  לא  מקום,  כל 
 המנהגים ואת הדת. צריכים לייעד מקומות מיוחדים להם.

יש מקומות שיש בהם עוד דירות. אפשר למלא אותן. למשל, השר ציין שבבאר 
כבר   גרות  כשנים  80או    60שבע  מפוזרים  שהם  לי  נדמה  אבל  מגרוזיה.  - משפחות 

נ. פלד: שני שיכונים( זאת לא בעיה   2לושה שיכונים, שהמרחק ביניהם  ש ק"ם )שר 
שהם רוצים לגור בעיר אחת. הם רוצים לגור ביחידת שטח שבה הם יוכלו לפתח את  

ריכוזים שהמרחק בין אחד    חייהם. אתה יכול למשל לשים אותם בבאר שבע בחמשה
לשני הוא כמה קילומטרים, והם לא יכולים או להחזיק יחד בית כנסת בשבת. הם רוצים 

 לגור במקום שבו יוכלו למלא את הפונקציות הדתיות שלהם. 

צריך   מגרוזיה.  ורוצים שיבואו עוד עשרות אלפי עולים  ומתפללים  אנחנו מקווים 

 על  יש. עולים לנו תן:  לי אמר. יעקב-משדה  חבראולי לתכנן את זה. אתמול צלצל אלי 

 200ה שיקימו שם  הקליט  לשר  תציע  אולי.  עליהם  לבנות  שאפשר   עצומים  שטחים  ידינו
בואו נעשה תכנון של מקומות שאליהם   -דירות. כלומר, צריך לחשוב ולשים לב לזה  

הוא הקובע. קודם הם יבואו, לשים אותם בריכוזים יחד. לדעתי, ה"יחד" הזה הוא מכריע  
 כל שיהיו יחד, שיוכלו לפתח את חייהם הדתיים. 

וכמה מילים על הדת: אני הזכרתי את דברי השר, שהוא מרגיש התופעה הדתית 

שלהם מוכרת לו והוא מעריך אותה. ולפי זה כמובן שצריך לפעול. הזכרתי את העדויות 
רק שזה מרכז החיים, שגם של לובה אליאב, מה זו הדת ומה זה בית הכנסת בגרוזיה. לא  

ילדים, נשים וגברים באים לשם, וזה בית כנסת חי. שחיים בו כל הדורות, אלא הם גם 

לחמו על הקיום שלו, נגד ההחרבה שלו. לא נתנו לרוסים להחריב בתי כנסת. עד היום, 
שלא  שכורות  בדירות  כולל  כנסת,  בתי  אין  בארץ,  להם  שפתחו  הריכוזים  מן  ברבים 

ות את זה. היום בכל שיכון שאתה בונה בארץ, אתה מקצה מבנה לבית  איפשרו לעש
יבואו לכאן   משפחות, אתה מקצה מראש מקום לבית    200ספר. אתה מראש חושב: 
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ספר. כאן לא חושבים שהיהודים האלה, שכאמור מרכז חייהם זהו בית הכנסת, שצריך 
 להקים להם בית כנסת. איזה הגיון זה?

ית כנסת מהיום למחר. אז שבינתיים יתנו להם דירות שבהן נגיד שאי אפשר לבנות ב
ואין מזוזות בדירות    -הם יוכלו להתפלל יחד. כשיהודי כזה מגיע לדירה ואין בה מזוזה  

צריך לתת להם זאת. אני לא אומר ששר   -שאין להם תפילין    -שהם מגיעים אליהן  
 הקליטה.

 מי נותן מזוזות בישראל?   שר נ. פלד:

קליטה הוא הממונה על הקליטה. הוא צריך לפי דעתי, אם הוא רוצה שר ה  ז. המר:
להצליח בקליטה, לקחת את שר הדתות וללכת לממשלה ולהשיג תקציבים מתאימים 

אם היהדות הזאת צריכה את זה. שר הדתות אינו עוסק בקליטה. הוא עוסק בדת.   -
לטפל בסוג עליה  אותו דבר לגבי אולפן דתי. אני מדבר פה על משרד ממשלתי שצריך  

 מסויים, והוא צריך לטפל בו לפי הכלים שעליה זאת מבינה אותם וצריכה אותם. 

שהם אנשים דתיים ברגש שלהם ובמילוי    - ואף אחד לא מכחיש את זה    - אין ספק  
וזאת  ביהדות.  כך עדיין בענין של הידע שלהם  המצוות. אבל הם אולי לא חזקים כל 

אותה. ומדוע? מסיבות מובנות: הם היו מנותקים נקודה שאולי כדאי שהוועדה תדע  

לגמרי ממקורות היהדות במשך הרבה שנים. אז דווקא תפקידנו כאן הוא לא "לנצל" את 
זה שהם חדשים בידע של היהדות ורק ממלאים מצוות כדי להעביר אותן באיזה אופן 

ם לשלוח  על ידי שהם מפוזרים, על ידי שאין להם בתי כנסת, על ידי שצריכי  -שהוא  
ואני   - תשומת לב. תפקידנו להדריך אותם  -את ילדיהם לבתי ספר לא דתיים, מתוך אי

כדי שישמרו על מסגרת החיים הדתיים שלהם. וזה לא ענין   -אגיד איך להדריך אותם  
שם  אתה  מיד.  לבוא  צריכים  הדת  ענין  וגם  הזה  הריכוז  גם  יבוא.  הוא  הזמן  שעם 

משפחות ובעוד   20עוד חצי שנת תביא לשם עוד  משפחות. אתה אומר שב  15באשקלון  

עון   בינתיים    50זמן  אבל  הן   15משפחות.  דרכן.  מאבדות את  הראשונות  המשפחות 

אבודות. כל פעם אתה מכנים קבוצה קטנה, היא הולכת לאיבוד. אתה מכניס קבוצה  
 .נוספת, והיא גם הולכת לאיבוד. אתה ממשיך כך הלאה, ובסופו של דבר לא יוצא כלום

משהו על המנהיגות שלהם: נדמה לי שיש איזה זלזול אצלנו ברמה התרבותית של 
אחרת אני לא יכול להבין מדוע אנחנו לא   - עולי גרוזיה. )וזה אני אומר בוועדה סגורה(  

משתמשים במנהיגות הטבעית שלהם כדי לחזק את הקליטה. אומרים לי שהמנהיגות  
שנה,  80אלה ותיקים שעלו מגרוזיה לפני  שמייצגת אותם בארץ כלפי משרד הקליטה,  

ואדם חילוני אינו פסול לענין הזה, אבל כאן יש ענין של יצירת אמון   -אנשים חילוניים  

כלפי אנשים אלה. שיבינו אותם. שהם יאמינו להם, ושהם ידעו מה הם צריכים. זאת 
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אבל אנחנו שנה יהיו אחרים,  50היא יהדות אחרת. יכול להיות שחלק מהם גם כן בעוד 
 מדברים על אלה שבאו עכשיו. 

אינני מבין זאת אחרת, אלא אם כן שמתייחסים אליהם בזלזול. יש להם מנהיגות 
 השנים האחרונות.  60טבעית, מוכרת, מוסכמת, ששמרה עליהם במשך  

ואינני    -ברשות היו"ר והשר וכל המסובים. אני רוצה לספר לכם    חבר כנסת א. ורדיגר:

אני עשיתי ביקורים בכמה מקומות: הייתי באשקלון, באשדוד,  -יר  מדבר סתם מן האו
ואני גם רוצה לשמוע מכבוד השר, מה   - שבע, ואני רוצה כאן לספר לכם  -בלוד ובבאר

 המצב, אם זה נכון ומה המצב כפי שהם רואים אותו. 

והדברים האלה   לוד.  של  הבעיה  כאן את  להעלות  הפעם  עוד  מוכרח  אני  ראשית 
הסיפור הזה בקשר לעבודה בשבת בנמל התעופה לוד, אני   - שעכשיו הזכיר ח"כ המר  

העליתי את הבעיה הזאת בדברי בכנסת. סיפרתי את הסיפור הזה, מכיוון שדיברתי עם  
תפועלים, אשר הועמדו בפני מצב מאוד מוזר, כאשר המנהל החדש של נמל התעופה 

 68-  5מגיעים.    5ד מכיוון שבשעה  , דרש מהם להישאר בלו3לוד, בערב שבת בשעה  

 מטוסים, ועליהם לפרק את המשא.

באו  לא  דיברתי  אתם  פועלים  שני  בלוד.  עכשיו  המצב  מה  לכם  לספר  רוצה  ואני 

לעבודה בשבת האחרונה בשדת התעופה )חם גרים בלוד, בשיכון(, והודיעו להם שאם 
, אחרי התפילה בבית  לא יבואו בשבת זאת )מחרתיים( לעבודה, יפוטרו. היהודים האלה

עם   - ובכלל על מצבם של בתי הכנסת    - ואני עוד אדבר על בית כנסת זה    -הכנסת בלוד  
וכבר הזכיר כאן ח"כ   - הכיפות נסעו ללוד לעבודה. אני לא מאשים את היהודים האלה  

המר, ואינני רוצה עכשיו להכנס לכך, עד כמה התודעה הזאת של דתיות חדורה בהם.  
שהדבר הזה אפשרי. כשנמצאים במדינה חדשה, במקום חדש. פרנסה   אבל אני מאמין

לגרום   יכול  זה  בפני מצב כזה,  והרי המחיה זה דבר חשוב מאוד. וכאשר עומדים  אין 

- למשבר. והיהודי הזה חושב, אני ברוך השם הלכתי לבית הכנסת. התפללתי לקדוש

ות אם כאן בארץ ישראל ברוך־הוא. הוא הביא אותי כאן לארץ ישראל. מה אני יכול לעש

  שלנו המצב הוא כזה. השם ירחם, יבוא משיח, יהיה אחרת.

בנמל    12וזה חמור מאד.    בשבתות  ומלוד, כבר עובדים  יהודים מגרוזיה, מרמלה 

לא דברים חמורים? הלא אנחנו צריכים להזעיק את  אלה  התעופה, עם כיפות. האם 
 העולם!

כנסת. א בית  ד', אין  גן דתי. הילדים מסתובבים ברחובות,  באשקלון, בעתיקות  ין 
יחד עם  בשבת,  אוכל  בחדר  מתפללים  מוזנחים.  הילדים  עובדות.  שאמותיהם  מכיוון 
שעדה  בפרט  שונים.  תפילה  נוסחי  יש  שונות  שלעדות  יודעים  ואנחנו  המרוקאים, 
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הגרוזית היא עדה אשר אוהבת להיות ביחד ולגור ביחד ולהתפלל ביחד ולהיות ביחד.  
 הם את ההנאה הגדולה הזאת.ניתן ל

בין עמודים    -אותו דבר באשדוד. כשהם מתפללים בבית כנסת זמני. בבאר שבע  
עם קרשים, עשו בית כנסת זמני שם. ואף אחד לא בא אליהם אפילו לספר להם ולהגיד  
להם: אנחנו רוצים, אנחנו עושים, אנחנו מבטיחים לכם. הם עצמם לקחו עמודים עם  

לעצמם ועשו  שהייתי   קרשים  מכיוון  בדוקים.  מספר  שאני  הדברים  )וכל  כנסת.  בית 
 במקומות אלה(. 

רבותי, אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את כל גישתנו לעליה הגרוזינית הזאת,  

לנו   -אינני רוצה חס ושלום להאמין באמיתות הדברים בקשר לירידה   יגרום  אבל זה 
יגרום לנו נזקים חמורים בכל העולם. כל יהדות נזקים לא רק לגבי העליה מרוסיה. זה  

להיות  צריכה  שלנו  הגישה  זה.  למצב  נגרום  וחלילה  חס  אם  לנו  תשתוק  לא  העולם 
 לתת להם את כל האפשרויות.  -ליברלית ביותר  

 אבקש עכשיו אחרים מן העולים.  יו"ר הוועדה מ. סורקיס:

ום שאני רוצה לפגוע  כהקדמה קטנה, שלא יחשבו חס ושל  הרב יהודה בוטראשוילי:
כמוך"   לרעך  "ואהבת  כתוב  בתורה  מאמינים.  דתיים,  יהודים  אנחנו  מישהו.    -בכבוד 

אנחנו מחוייבים לאהוב את כל אחד ואחד, מי שלא יהיה, אפילו לא דתי. אנחנו מקווים 
ואז היהודים שהיום הם לא   - שבקרוב יבוא המשיח ותתקיים בנו הנבואה של הנביא  

 דתיים. אנחנו מאמינים בזה. יש לנו אמון בזה. דתיים, הם יהיו  

ויודעים הכל. ואני מאמין באמונה   יש אחד משלושה עשר עיקרים, אנחנו למדנו 
שלמה שיבוא משיח.ואם חלילה אפגע בכבוד מי, ימחלו לי על כך. אינני רוצה לפגוע  

 בשום אדם, אבל ההכרח לא יגונה.

העולם ואין מי שישמע לנו. אני אנחנו צועקים כבר חמשה חדשים, מרעישים את  
לפגוש את השר. לאחר כל ההרעשות שנרעש העולם,  ביום ראשון שעבר  זכיתי רק 

 השר מצא זמן לדבר עמי שעה אחת.

חברי כנסת נכבדים, אפשר לומר על התביעות והדרישות של עולים חדשים, מיהודי  
ישה עם שד הקליטה  גרוזיה, וכבר דיברו בזה בכנסת, עם חברי הכנסת הדתיים. וגם פג

מר נתן פלד ביום ראשון שעבר. הגשנו לו את כל הדרישות שלנו. כל העיתונים מלאים  
בהן, כל יום וכל אחד מאיתנו יודע ומכיר את כל הדרישות שלנו. וגם עתה, בישיבה זו, 
הגשתי בכתב לכל אחד ואחד את הדרישות שלנו. וגם חברי הכנסת המר וורדיגר דיברו  

 בה להם. הם נתנו להבין שהם מבינים את יהודי גרוזיה. נכון ותודה ר
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לי כבוד הרב, מנין לך שאלה שלא דתיים לא מבינים את    יו"ר מ. סורקיס: תסלח 
 יהודי גרוזיה? אני לא רחוק מיהודי גרוזיה כמו המר וורדיגר.

 אני אספר.   הרב בוטרשוילי:

 ית יהודים לארץ.אני מכיר כאלה שהחרמו את נפשם בשביל עלי  יו"ר מ. סורקיס:

נתתי הקדמה, שאינני פוגע בשום אדם. אני רק רוצה שיהיה הסוף   הרב בוטרשוילי: 

לדבר הזה, שנגיע לאיזה הסדר. אבל מכל מקום, רואה אני שעוד צריך לדבר ולדבר, וליתן  
להבין שהצדק עם העולים, אתנו. אין בני אדם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו 

חשוב. וכן אין השקפותיהם דומות זו לזו. כל איש יש לו השקפה שלו. אדם לא לזו. וזה  
מרגיש בנחיצות הדבר לזולת. וזהו שחכמי המשנה כתבו: אל תדון את חברך עד שתגיע 
צודק  הוא  אם  להבין  תוכל  אז  ולהשקפתו,  לדעתו  הוא  הפירוש  למקומו,  למקומו, 

ם, איך הם יבינו אם הם צודקים בטענתו. אבל לאלה שחלוקים בדעותיהם ובהשקפותיה
או לא. לכן אלה שהם בדעה ובהשקפה אחת עמהם, מבינים אותם ומצדיקים אותם 

 בטענתם.

שהמייצגים  גרוזיה,  יהודי  כל  בשם  מדגישים  אנחנו  היא:  שלנו  הטענות  ראשית 
וביניהם   הקליטה  אין   -במשרד  שאם  וגשמותם,  ברוחניוחם  הדואגים  הנציגים  היינו 

והם צריכים להיות אנשים דתיים משלהם, הנאמנים להם, שהם יהיו   -תורה  קמח אין  
מעוניינים בכל עוז בעניניהם הדתיים, ויתבעו בכל עוז מן הממשלה את כל ענייני הדת 

 הדרושים להם לחיים הדתיים שלהם, להם ולילדיהם.

ודורש  דתיים,  נציגים  של  ועד  גרוזיה.  נציגי  ארנון  לארגן  יחד  התאספנו  ים לכן 

שהארגון הזה יהיה מוכר על ידי הממשלה, הוא ולא ארגונים אחרים, הם באים בכח, 
שלא ברצון העדה. בני העדה מרוגזים מאוד מזה, כשרואים ששר הקליטה נוטה יותר 

ובעל החילוני.  בקריאות  -לארגון  ויוצאים  בכח  אותם  מייצג  הוא  ברצונם  ושלא  כרחם 
והדואג המתעסקים  חם  שכביכול  מרוב  בעתונים,  והרוחניים,  הגשמיים  לעניניהם  ים 

מלא שבמדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, שמייצגים נציגים חילוניים עדה חרדה. על 
 פי דיקטט בכוחם. שלא ברצונם. היתכן הדבר הזה אין עוול יותר מזה.

וכל האחריות של הרעש והבלבול בעולם בשלמות על אלה שעושים מעשה דיקטט, 
ן העדה. אדרבא, עוד עושים ההיפך מרצונם. זה המרגיז אותם. אין מתחשבים עם רצו

יוצאים במחאות תקיפות בחזרה לברית המועצות, אשר בודאי בלב לבם אין   לכן הם 
הדבר כך. הם לא יסעו בחזרה ורק מבלבלים העולם. על כן אני פונה בבקשה ובתחנונים  

כל הדרישות שלהם. אל ועדת הפנים של הכנסת, קבלו דברי אמת, ודחוף לעשות את  
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ראשית כל להכיר בארגון יוצאי גרוזיה יהודים דתיים, שלהם יהיה קשר עם שר הקליטה, 
 עם אלה העובדים במשרד הקליטה, והם יהיו המייצגים בכל העניינים.

אני חושב שלא ביום אחד ייפתרו כל הדרישות והבעיות שלנו, אבל כשיראו שכבר 
והם הדואגים להם, זה לבד כנר משהו בשבילם.  אישרו להם משהו את הנציגים שלהם 
 בזה ייפתר כל הרעש הזה.   - כתוב    -זוהי כל בקשתי. האמת והשלום יבואו  

כדי לא לאבד זמן, אינני רוצה לחזור על פה שדיברו פה חברי הכנסת המר וורדיגר.  
הדברים ידועים לכל, התביעות שלהם ידועות. קודם כל צריך להחליט על הדבר הזה. אם 

הממשלה ושר הקליטה מכירים בזה, שיש ארגון יוצאי גרוזיה הדואגים בשביל היהודים  
אין לנו פה מה לעשות. אנחנו נסע הביתה ותעשו   -הדתיים של יוצאי גרוזיה. ואם לא  

 את מעשיכם. 

אבקש מכבוד הרב, כנסת ישראל לא מקבלת איומים. הקשבנו יפה   יו"ר סורקיס:
 כים הביתה, הזמנתי אותך וביקשתי שתציג את הדברים.מאוד גם בלי איומים, לא הול

אם לא ישמעו לנו, אנחנו נלך ואתם תעשו את שלכם. אין לי כח   הרב בוטרשווילי: 
 לחזור על הדרישות. את הדרישות יודעים אנו כולנו.

יהיה לספק מה   יו"ר מ. סורקיס: לסיום הישיבה. צרכי דת אפשר  כמה משפטים 

תפילין    - ששמענו עליהם. דירות לבתי כנסת וגם צרכי דת  שיותר מהר, בתנאים כפי  
הבוחן של הקליטה הזאת גם -ואני חושב שזאת תהיה אבן  -וטליתות. העסוקה מהירה  

ואינני רוצה שיהודי יתפלל שלוש פעמים ביום ויהיה רעב ללחם. ויש ביניהם גם   - כן  
שב ובבאר  ובנהריה  בארץ.  העבודה  למעגל  להיכנס  שצריכים  מקומות צעירים  יש  ע 

פרנסה מעל לראש. כך שגם זה צריך לקחת בחשבון. מדינת ישראל קלטה עדה שלמה, 
 עדה דתית של עולי תימן ולא ריכזו אותם במקום אחד. 

 וזח היה כשלון.  ח"כ א. ורדיגר:

 איפה הם היהודים התימנים.  הרב יהודה בוטראשוילי:

ודים שאינם רשומים אצלך,  אני מבקש לא להעליל עלילות על יה יו"ר מ. סורקיס: 

כבוד הרב. מדינת ישראל קלטה למעלה ממיליון יהודים בארץ הזאת, בני עדות שונות, 
דוחה  אני  גרוזיה.  יהודי  של  המיוחדות  הבעיות  את  יודעים  ואנחנו  שונות.  תרבויות 

נפש את המקרה הזה שקרה בלוד. צריך לבדוק אותו ולתקן. רשאים יהודים -בשאט
 , אם זכו לגאולה בארץ ולא עבדו ברוסיה. זה בידינו לתקן. שלא לעבוד בשבת

הקשבנו, כל אחד השמיע את דברו, התרושמנו מן הבעיות, ומחובתינו לפתור אותן. 
  ואני מקווה שאנחנו נמצא פתרון לבעיות ששמענו עליהן כאן. תודה רבה לכולם.
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 כתבה שהתפרסמה אז אודות פעולותיו לטובת יהודי גרוזיא
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 יהודה לייב וחי' מושקא מטוסוב  תשורה משמחת נישואין של 

75 

 

  

 

 

 לזכות 

 שי'  יהודה לייב  התמים החתן הרב 

 תי'  חי' מושקאוהכלה מ' 

 מטוסוב

 לרגל נישואיהם בשטומו"צ

 ב ה'תשפ" אלול  טו"ב 

 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

