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מתנ''ס יצירה

תברואה ותשתיות

ועדת החינוך

רווחה ומקוואות

אירועים בקהילה והתוועדויות

פרויקטים עונתיים

פתי דע תקו ן מי ו ז \ על ב"ה. שבט ה'תשע"

בית ספר 
חדש לבנות
עמוד 12

מפת
רחובות הכפר

עמוד 31

היסטוריה 
בכפר חב"ד 

עמוד 4

שני ביצירה
לוח פעילות שבט - אדר במתנ"ס יצירה
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יו"ל ע"י 
 אגף דוברות ויחסי חוץ - 

 ועד כפר חב"ד

info@kfar-chabad.com

עריכה ועיצוב גרפי:
 

תמונות: 
שטורעם, col, חב"ד אינפו, 

עדכוני חב"ד
צילום: 

שניאור שיף, נתאי אבל, 
מוישלה גוטמן, זאבי גרין, 
שמוליק סופר, חיים טויטו

פתח דבר
תושבי הכפר היקרים, 

עלון מידע זה תופס אתכם בעיצומה של שגרת החורף הברוכה, ובסמיכות ליום הבהיר יו"ד 
שבט, ויש בו כדי לשקף את חיי השגרה הברוכים והחסידיים בכפר חב"ד, עליו התבטא הרבי 

)במכתב מתמוז תשח"י להנהלת 'בית רבקה'( "שם ציוה ה' את הברכה".

בימים אלה אנו שמחים לציין שנה לפעילותו של הועד המכהן, ומודים לכל אחד ואחת מתושבי 
הכפר על שיתוף הפעולה היומיומי והאכפתיות מהנעשה בכפר של הרבי, שהוא הכפר של 
כולנו. אנו שמחים לבשרכם כי בקרוב תסתיים אי"ה הצבת השילוט של רחובות הכפר ובכך 

יושלם בהצלחה תהליך מיפוי הכפר מחדש.  תהליך מבורך שנעשה בעזרתכם, התושבים. 

התמצאות  ומדריך  הבתים,  מספרי  כולל  חב"ד,  כפר  של  החדשה  המפה  מצורפת  זה  לעלון 
במפה, וכן פירוט אודות ההשקעות הכספיות העיקריות של ועד כפר חב"ד בשנה החולפת. 

החדש  הספר  בית  חנוכת  על  והתועדויות,  חסידיים  אירועים  רצף  על  גם  תקראו  זה  בעלון 
לבנות הצעירות, על הפעילות לילדים ועל השקעת ועד כפר חב"ד והמועצה האיזורית בפיתוח 

הגשמי של כפר חב"ד, כיאה לבירת חב"ד בארץ הקודש.

בעזרת ה' נמשיך ונפתח את הכפר ברוחניות ובגשמיות, מתוך אהבה ואחדות, ונזכה ל"ברכנו 
אבינו - כולנו כאחד" ולגאולה האמתית והשלימה בקרוב ממש. 

הסיוע  על  צבעוני  שאול  מר  המועצה  ומנכ"ל  יפרח  דוד  מר  המועצה  לראש  נתונה  הועד  תודת 
והעזר במאור פנים.

 הרב ראובן מרנץ ע"ה

נלב“ע ח‘ תשרי תשע“ז

 הגב' תמר רוטר ע"ה

נלב“ע ל‘ תשרי תשע“ז

 הרה"ג הרה"ח
מאיר צבי גרוזמן זצ"ל

מראשי ישיבת תומכי תמימים כפר חב”ד
נלב“ע י“ז טבת תשע“ז

 הרב שלמה וישצקי ע"ה

נלב“ע ה‘ שבט תשע“ז

זכרון להולכים

ועד כפר חב“ד משתתף
בצער ובאבל
ושולח תנחומים
לבני המשפחות הנכבדות

“ובלע המוות לנצח...
ומחה ה‘ דמעה מעל כל פנים“
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לילדי הכפר מגיע יותר
יצירה, שע"י ועד כפר חב"ד, פעילויות מגוונות לכל המשפחה, הצגות,  ובימי החנוכה התקיימו במתנ"ס  במהלך חודש תשרי 
נערכו במימון  והכנסים  ובחג החנוכה. הפעילויות  סוכות  'ראלי' ענקים בחול המועד  כנסי  בנוסף התקיימו  ומופעים.  סדנאות 
המועצה אזורית עמק לוד בראשות מר דוד יפרח, ובארגון מנהלת מחלקת תרבות גב' רונית עמאר ומנהלת יחידת הנוער גב' שרה 

שפינר ומנהלת מתנ"ס יצירה גב' יהודית פייגין. 

תודה והוקרה לראש המועצה
יו"ר הועד, ר' שמעון רבינוביץ', הגיע ללשכתו 
יפרח,  דוד  מר  האזורית  המועצה  ראש  של 
להביע את תודתם והוקרתם של תושבי הכפר 
על פועלו הרב של מר יפרח למען כפר חב"ד 
ותושביו, בפעילויות התרבות לתושבי הכפר.

'הקהל את העם 
האנשים והנשים והטף'

בס"ד

שחקנים: עופר הלוי, אביתר לזר, עמי וינברג, שי זביב, עופר פיפר / איתי בליבר 

במאי: עמי וינברג  מוסיקה: עידן יצחייק  תפאורה: בנו מיכאל  תלבושות: בנו מיכאל

'שנראה כל אחד מעלת חברינו' 

שלישי, ט"ז תשרי )א' חוה"מ(

כרטיס כניסה  ₪
הסעות מהתחנות

החל מהשעה 

• דברי תורה וברכה 
מהמד"א הרב מאיר 

אשכנזי שליט"א 
• תורה תפילה צדקה

• וידאו מבית חיינו
• 12 הפסוקים

• שירה וזמרה –
שמחת בית השואבה. 

• הצגה חבר וחצי – 
'שנראה כל אחד

מעלת חברינו'

! ה ק ו ת מ ו ה  ב ו ט ה  נ ש ל ה  ב ו ט ה  מ י ת ח ר  מ ג ת  כ ר ב ב

בתוכנית:

ב"ה
חודש החגים ה' תהא שנת עֹז

בשעה 15:30
בית זלטה )כפר חב"ד ב'(

ראלי סוכות

ראלי חנוכה

מסע אופניים

הפנניג לילדים באסרו חג

מופע חיות
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היסטוריה ברחובות כפר חב"ד
בהמשך ליוזמה ההיסטורית של יו"ר ועד כפר חב"ד ר' שמעון רבינוביץ ובברכת המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי שליט"א, 

ראתה ועדת השמות פרי בעמלה, בחנוכת הרחוב הראשי בכפר חב"ד, רחוב הרבי מליובאוויטש. 

זהו הרחוב הראשון מתוך ארבעים וחמישה רחובות וחמש כיכרות, הנושאים בגאון את שמותיהם של אדמו"רי חב"ד, ספרי 
חסידות חב"ד המרכזיים, ושלושת רבני כפר חב"ד בעבר. 

היוזמה שהתקבלה והתקדמה בשיתוף תושבי הכפר, נותנת מענה מבורך לתושבי הכפר בהכוונת אי-מי מחוץ לכפר, הבא 
לבקרם, או בקבלת דבר דואר לביתם.

בחנוכת הרחוב הראשי השתתפו 
סגן  דרעי,  אריה  ר'  הפנים   שר 
המרא  נהרי,  משולם  ר'  השר 
אשכנזי  מאיר  הרב  דאתרא 
שמעון  ר'  הועד  יו"ר  שליט"א, 
ראש  הועד,  וחברי  רבינוביץ 
לוד  עמק  האזורית  המועצה 
בנימין  ר'  וסגנו  יפרח  דוד  מר 
הכנסת  בתי  רבני  ליפשיץ, 
ומשפיעים וחברי ועדת השמות.

אליעזר  הרב  המשתתפים:  בין 
הרב  פרוס,  חיים  הרב  ברוד, 
מאיר  הרב  גורביץ,  מענדל 
הלפרין,  ישראל  הרב  רבינוביץ, 
המועצה  ויו"ר  זאב סלאווין  הרב 

הדתית הרב יוסף קמינצקי. 

לעלון זה מצורפת מפת הרחובות 
חדש  מספור  הכוללת  הסופית, 

לכל בתי התושבים בכפר.

עמק  האזורית  למועצה  תודה 
לוד על הסיוע הנכבד לפרוייקט 

שילוט הרחובות בכפר חב"ד.
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ּתֹוַרת ָׁשלֹום

ספר השיחות – אדמו"ר הרש"ב

ס"ו )ַסֶּמְך ָוו(

מאמרי חסידות – אדמו"ר 
הרש"ב

ע"ב )ַעִין ֵּבית(

מאמרי חסידות – אדמו"ר 
הרש"ב

ִליּמּוד ַהֲחִסידּות 

קונטרס של אדמו"ר הריי"צ על 
החסידות

ֵעץ ַהַחִּיים 

קונטרס של אדמו"ר הרש"ב

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 

 מייסד תנועת החסידות, 
תנ"ח-תק"כ

ַׁשֲעֵרי אֹוָרה

ספר של אדמו"ר האמצעי על 
חנוכה ופורים

ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות 

ספר של אדמו"ר הריי"צ על 
שחר החסידות

ֶּדֶרְך ַחִּיים 

ספר של אדמו"ר האמצעי על 
התשובה

ִלּקּוֵטי ִּדיּבּוִרים 

שיחות של אדמו"ר הריי"צ

ְּדַבר-ַמְלכּות 

השיחה השבועית של הרבי 
מליובאוויטש

ַאְדמּו"ר ָהֶאְמָצִעי 

הנשיא השני של חב"ד, 
תקל"ד–תקפ"ח

לּוַח ַהּיֹום יֹום 

לוח פתגמים יומי של הרבי 
מליובאוויטש

ַהּשְִׁליחּות 

מפעל השליחות שחולל הרבי 
מליובאוויטש

ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות 

שיחות מהרבי מליובאוויטש

ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש 

נשיא הדור השני של החסידות 
הכללית

ָהַרב ָנחּום ְטֶרְּבִניק 

רבו של כפר חב"ד בין השנים 
תשל"ד-תשד"מ 

ַהְּגאּוָלה 

תכלית הבריאה, בקרוב ממש

ָהַרָּבִנית ַחָּנה 

אמו של הרבי מליובאוויטש

ִאְּגרֹות קֹוֶדׁש 

אגרות מאדמו"רי חב"ד

ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק 

אביו של הרבי מליובאוויטש

ַאְדמּו"ר ָהַרַּׁש"ּב 

הנשיא החמישי של חב"ד, 
תרכ"א–תר"פ

ַאְדמּו"ר ַמֲהַר"ׁש 

הנשיא הרביעי של חב"ד, 
תקצ"ד-תרמ"ג

רעיית הרבי מליובאוויטש

ָהַרָּבִנית ַחָּיה מּוְׁשָקא

"ואלה שמות..."
שמות הרחובות והכיכרות בכפר חב"ד ומשמעותם
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ּתֹוַרת ְמַנֵחם 

דברי תורתו של הרבי 
מליובאוויטש

ֶּדֶרְך ִמְצֹוֶתיָך 

ביאור המצוות מאת אדמו"ר 
הצמח צדק 

ַאְדמּו"ר ָהַרַיי"צ 

הנשיא השישי של חב"ד, 
תר"מ-תש"י

ְצִעיֵרי ַחַּב"ד 

הזרוע הביצועית שייסד הרבי 
לפעילות חב"ד

ֵסֶפר ַהַּתְנָיא 

ספר היסוד של חסידות חב"ד – 
אדמו"ר הזקן

ּתֹוַרת ְׁשמּוֵאל 

מאמרי חסידות – אדמו"ר 
מהר"ש

ָהַרב ָמְרְּדַכי ְׁשמּוֵאל ַאְׁשְּכַנִזי 

רבו של כפר חב"ד בין השנים 
תשל"ה–תשע"ה

ִּכיָּכר ֵנרֹות ַׁשַּבת קֹוֶדׁש 

ממבצעי הרבי, הוכרז בשנת 
תשל"ד

ִאְמֵרי ִּביָנה 

ספר של אדמו"ר האמצעי על 
'שמע ישראל'

ָהַרב ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ּגֹוֶרִליק

רבו של כפר חב"ד בין השנים 
תש"ט–תשל"ד

ִּכיָּכר ִמְבָצע ִחיּנּוְך 

ממבצעי הרבי, הוכרז בשנת 
תשל"ד

אֹור ַהּתֹוָרה

ספרי המאמרים של אדמו"ר 
הצמח צדק

ַאְדמּו"ר ַהָּזֵקן 

מייסד חסידות חב"ד, תק"ה–
תקע"ג

ִּכיָּכר ִמְבָצע ּתֹוָרה 

ממבצעי הרבי, הוכרז בשנת 
תשל"ד

ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה

מאמרי אדמו"ר הזקן לפי 
פרשיות התורה

ַאְדמּו"ר ַהֶּצַמח-ֶצֶדק 

הנשיא השלישי של חב"ד, 
תקמ"ט–תרכ"ו

ִּכיָּכר ִמְבָצע ְּתִפיִּלין 

ממבצעי הרבי, הוכרז  בשנת 
תשכ"ז 

ּתֹוַרת ַחִּיים 

מאמרי אדמו"ר האמצעי לפי 
פרשיות התורה

ֲעֶטֶרת ֹראׁש 

 ספר של אדמו"ר האמצעי 
על ראש השנה

ִּכיָּכר ִמְבָצע ְצָדָקה 

ממבצעי הרבי, הוכרז בשנת 
תשל"ד

ָהַרִּבי ִמְליּוַּבאִוויְטׁש 

הנשיא השביעי של חב"ד

ֲחנֹוְך ַלַּנַער 

קונטרס צוואתו של אדמו"ר 
הרש"ב

ָּבאִתי ְלַגִּני 

מאמרי הרבי מליובאוויטש לי' 
שבט

ִּדיַדן ָנַצח 

ה' טבת – חג הספרים

ַמֲעֶלה 770 

בית מדרשו של הרבי 770

ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה 

ספר של אדמו"ר האמצעי על 
דרכי עבודת ה'
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מתנ"ס יצירה

₪ 412,510

אחזקת פינת חי

₪ 37,300

שילוט לרחובות

₪ 111,840

אירועים נשי חב"ד

₪ 82,000

שיפוץ מעון יום

₪ 214,450

ל"ג בעומר

₪ 236,580

הקפות שניות

₪ 131,320

סבסוד קייטנות וקעמפים

₪ 271,440

התוועדות י"ט כסלו

₪ 171,900

ביטוחים

₪ 69,970
התוועדויות ביומי דפגרא

₪ 114,000

כנסים ועדת חינוך

₪ 25,620

תיגבור במוסדות החינוך

₪ 479,410

עלון נשמתא דאורייתא

₪ 84,430

תשתיות, גינון ותחזוקה

₪ 900,250

ניקיון רחוב

₪ 746,480

הוצאות

תרבות חינוך תשתיות ואחזקה
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אחזקת המקווה המרכזי

₪ 323,080

שמירה וביטחון

₪ 115,520

דת - עירוב

₪ 251,180

הוצאות משפטיות

₪ 456,720

הוצאות משרד - משכורות, 
הנה"ח, רואה חשבון, 

מזכירות, מחשוב ורכש

₪ 877,900

סך הוצאות

₪ 6,336,150

כשרות

₪ 129,960

מים למקוואות ולביהכ"נ

₪ 92,290

הכנסות

סך הכנסות ממיסי תושב בשנת 2016

השתתפות קבועה בתקציב לועד לשנת 2016 - מועצה אזורית עמק לוד 

₪ 1,950,864

₪ 978,320

₪ 2,653,000

 עם ציון שנה לפעילותו של הועד המכהן,
להלן פירוט השקעות הועד בפרויקטים העיקריים 
בכפר, במהלך השנה האחרונה:

שירותי דת 

הכנסות מהמקווה המרכזי

₪ 250,166

הכנסות מתושבי כפר חב"ד:

הכנסות נוספות מתקציבי המועצה האזורית עמק לוד,
משרדי ממשלה ומגופים נוספים
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מאשר הנני קבלת מכתבם והפ״כ ]=והפרטי-כל[, בם כותבים בהנוגע לענין המסים 
ולמצב הכספי הכי דחוק... ]הרי[ רצונם הטוב של כל אחד ואחד מתושבי כפר חב״ד שי׳ 
לעשות בביסוס והתפתחות הכפר, שבזה כמובן וגם פשוט - הנקודה דתשלום המסים 

והחובות בכלל וכו'...

ויהי רצון אשר תמורת מסים אלו האמורים, שישלמו כולם מתוך שמחה וטוב לבב, 
הרחבת הפרנסה והרחבת הדעת בהווה ובעתיד, הנה כל אחד ואחת מתושבי הכפר חב״ד, 
הפנימי  וכפירוש  י(  פצ״ט,  )ב״ר  עובד  למס  ויהי  לסבול  שכמו  ויט  בתכ״י,  בעצמו  יקיים 
 בענין המס, שתפעול עבודה האמורה העלי׳ למעלה מעלה באין סוף ב״ה כמבואר בדא״ח

)רשימות הצ״צ איכה א, א. ועיין זח״א רמב, ב(.

)ממכתב לועד כפר חב״ד, כ״ף מנ״א תשי״ט, נדפס באג״ק חי״ח ע׳ תקד(

מכתבי הרבי לועד כפר חב״ד
בענין תשלום מיסים

בנוגע  השורר  רצון(  הבלתי  )או  סדר  להבלתי  בהנוגע  מבהילות  שמועות  לכאן  הגיעו 
של  הכללים  ענינים  כמה  סובלים  התשלום,  מאי  ואשר  הכפר,  מתושבי  המסים  לתשלומי 

הכפר, ז.א. שסובלים כולם, ומובן שמוכרח לעשות בזה סדר.

ואף שבטח קשה לסלק כל החובות בבת אחת, אבל באסיפה מורחבת צריך לקבוע זמני 
ואופני התשלומין, מתאים למעמדו ומצבו של כל אחד ובהתאם לגודל חובו. ולהסביר עוד 
הפעם ועוד הפעם על פי הנקודה שבמכתבי הקודמים, שמוכרח בכפר חב״ד, מכש״כ וק״ו 
מה שמוכרח זה בכל מקומות בני ישראל, שכל אחד ואחד יבין שהוראת תורתנו תורת חיים, 
יחיד ורבים הלכה כרבים, ה״ה תועלת היחיד ותועלת הרבים. ועוד זאת אשר זוהי התועלת 
האמיתית של היחיד לא רק ברוחניות כי אם תועלת כפשוטה גם בגשמיות, שע״י שדוחה 
לפי שעה תועלתו הפרטית, הרי מתגדלת התועלת הכללית שהוא בכלל זה, ועוד שעי״ז בידו 
לתבוע למחר ולמחרתים שגם אחרים יעשו כן וידחו תועלתם הפרטית בשביל תועלת הרבים 
- הרי זה ריוח גדול גם כפשוטו. והאריכות אך למותר בדבר הכי פשוט ונהוג בכל עניני הצבור 

ואפילו בעניני שותפות...

)ממכתב לועד כפר חב״ד, כ״ג כסלו תשי״ח. נדפס באג״ק חט״ז ע׳ קסה(
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יש עוד עניין כללי שצריך למסור לכל תושבי הכפר: ובהקדים - שכיון שתושבי 
הכפר באו ממקומות שבהם היתה הממשלה ביד גוים, הנה מצד דוחק הפרנסה וכיו"ב 
לחסוך  כדי  וכיו"ב,  המסים  לתלומי  בנוגע  )"דרייעריי(  בתחבולות  להתחכם  הורגלו 
כמה רובלים שיוכלו להשתמש בהם לעניני תומ"צ, חינוך הבנים והבנות, נתינת צדקה 

וכיו"ב, וה"היתר" על זה הי' מצד טעות גוי כו'.

אמנם, כשנמצאים בכפר חב"ד - הרי אין היתר של טעות גוי, וא"כ, עי"ז שמערימים 
בנוגע למסים, הרי זה כמו שנוטלים מן הרבים, שזהו ענין חמור יותר ממה שנוטלים מן 
היחיד, שכאשר רוצה יש ביכלתו  לתקן זאת- לא רק ע"י התשובה כלפי הקב"ה , אלא 
גם עי"ז שמשיב לחבירו מה שמגיע לו, כמ"ש "והשיב גו'", משא"כ בנוגע לרבים, הרי 
זה באופן שאין להשבה, כמבואר בגמרא חומר הדבר: ומה גם שהממון של תשלום 
ענינים  עבור  גם   - וחלקו  וכיו"ב,  הדרכים  תיקון   - בנ"י  צרכי  עבור  מיועד  המסים 

הקשורים עם תומ"צ.

ולכן, יש למסור  בשמי, בשם השו"ע, כפי שירצו - לכל תושבי כפר חב"ד, אנשים 
ונשים, בנוגע לכל ה"התחכמויות" ) "קונצן"( בעניני מסים - לא לשלם מאומה, לשלם 
או   ,) המס  סכום  את  ולשום  להעריך  הממונה  הטעיית  )ע"י  שחייבים  ממה  פחות 
לשלם באיחור זמן  - שלא מדובר כאן אודות המעמד ומצב שהי' ברוסיא, אמריקא 
או אנגליא; מדובר אודות תושב יהודי שחי בארץ הקודש שמתנהלת ע"י שלטון יהודי, 
ולכן, בשביל לחסוך כמה פרוטות לא כדאי להכשל בענין של גזל הרבים )שהרי כל 
פרוטה שלא נותנים הרי זה כמו שנוטלים אותה(;  במקום לטעון ולהסביר כו' - מוטב 
לו  עושים  המס,  תשלום  את  ממנו  מקבלים  שכאשר  ידיעה  מתוך  המס,  את  לשלם 

טובה גדולה יותר מהטובה שהוא עושה ל"קופה" שבה נותן את הלירה שלו. 

)יחידות לתושבי כפר חב"ד - כ"ח תשרי תשכ"ט
נדפס בתורת מנחם – חלק נד עמ' 258 ואילך(

האחריות על כולנו! ניהולו התקין של כפר חב"ד מיועד 
לרווחת כולנו. בסיסו הוא תשלום מיסי הועד על ידי כל תושבי כפר חב"ד. 

תושבים שעדיין לא הסדירו את תשלום המיסים, או שעדיין חייבים מיסי ועד 
או מים, נקראים לבוא לשלם את חובם ולהסדיר את התשלום השוטף במשרדי 

ועד כפר חב"ד, ובכך להצטרף לרוב המכריע של התושבים המשלמים את מיסי הועד כסדר, 
טרם יחל ועד הכפר לנקוט בהליכים כנגד בעלי החובות.

מעבר לאחריות ההדדית ולחובה האזרחית, שאינה נופלת מתשלומי חשמל וגז, יש לתושבי 
כפר חב"ד  זכות נפלאה והבטחה גדולה, כפי שעולה ממכתבי ושיחת קודשו של הרבי, 

המצורפים בזה.  

שיחת קודש בענין תשלום מיסים
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חינוך

חנוכת בית הספר החדש
'בית רבקה' לצעירות 

במעמד חגיגי נחנך בראש חדש חשון האחרון, בית הספר החדש 'בית רבקה' לצעירות בכפר חב"ד, הנותן מענה מיטבי לגידול במספר 
התלמידות, בלי עה"ר.

בית הספר  נחנך במעמד המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי שליט"א ומשפחת הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, ראש המועצה האזורית 
מר דוד יפרח, חברי ועד הכפר, מנהלי המוסדות בכפר, צוות ההנהלה והמורות ומאות התלמידות. בהסרת הלוט נחשף כי המבנה 

הוקדש לזכר הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה ששימש כמרא דאתרא בארבעים שנה האחרונות. 

בין שלל האירועים לרגל חנוכת הבית, נערך גם ערב חינוך להורים. השתתפו ונשאו דברים המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי שליט"א, 
ראש המועצה האזורית מר דוד יפרח, והנואם המרכזי, איש החינוך החסידי, הרב חיים שלמה דיסקין שליח הרבי ורב העיר קרית אתא.

על הטוב ייזכרו מי שהובילו ודחפו לאורך כל הדרך להקמת בית הספר, ראש המועצה הקודם מר מנשה משה ז"ל וסגנו יבלחט"א ר' בנימין 
שי' ליפשיץ, ראש המועצה הנוכחי מר דוד יפרח שהוביל את הפרויקט עד לסיומו הטוב, ומנהלת מחלקת החינוך גב' רבקה רבקין.

)צילום: שניאור שיף(



13 13עלון מידע תקופתי \ תשרי תשע"ז \  עלון מידע תקופתי \ שבט תשע"ז \ 

"אבות ובנים" - מבצע מיוחד 
חשיבה מיוחדת משקיעה  ועדת החינוך שע"י ועד הכפר, במפעל "אבות ובנים" במסגרתו מתקיימים סדרי לימוד בשלושה 
מוקדים ברחבי הכפר מידי מוצאי שבת בתקופת החורף, כשמידי סיום 'זמן', נערכת הגרלה על כרטיס טיסה כפול לרבי, לאב 

ולבנו, נוסף על חלוקת ממתק שבועית לכל ילד המשתתף בפעילות.

כמו כן מוציא ועד הכפר את  עלון "נשמתא דאורייתא" מידי שבת בשבתו, עבור ילדי הכפר והוריהם, ועל כך יבוא על הברכה 
הרב מענדי אלפרוביץ' המשקיע ממרצו ומזמנו למען החינוך החסידי.
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תברואה ותשתיות

ממשיכים לפתח את הכפר של הרבי 
בשעה טובה ומוצלחת הסתיימו לאחרונה עבודות שיקום כביש הגישה לכפר חב"ד ב' כשהכביש כולו הוחלף ושודרג. זהו 
פרויקט נוסף של האגף המוניציפלי של המועצה האזורית עמק לוד בראשות מר דוד יפרח וסגנו ר' בנימין ליפשיץ, לרווחת 

תושבי כפר חב"ד והבאים בשעריו. 

חנוכה שמח 
 - חב"ד  כפר  'עמותת  חב"ד, בשיתוף  כפר  ועד 
מפעלי חינוך, תרבות, רווחה ופיתוח', בהנהלת 
ולמועדוני  הגנים  לילדי  חילקו  רסקין,  יצחק  ר' 
הקשישים, ערכת שי לחנוכה, תרומת מר גבריאל 

בוזגלו.
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אורח במועצה: שר התחבורה ישראל כץ
סיור מיוחד נערך לשר התחבורה ישראל 

כץ בביקורו בכפר חב"ד, כאורח המועצה 
האזורית עמק לוד. את פניו קיבלו ראש 

המועצה מר דוד יפרח וסגנו ר' בנימין 
ליפשיץ. במהלך הביקור נערך לו סיור 
ברחובות הכפר, יחד עם יו"ר הועד ר' 

שמעון  רבינוביץ. בבניין 770 הוא נחשף 
לפעילות הרבה המתקיימת במקום ע"י ר' 

מנחם לאטר, התפלל בחדרו של הרבי ונפגש 
עם אברכי הכולל.

מספר לכל בית
ועד כפר חב"ד התחיל בהצבת שלטים 

במוסדות החינוך ובבתים משותפים. הועד 
גם הזמין שלטים אחידים לבתי התושבים, 
הנכם נקראים ליצור קשר עם ועד הכפר 

לתיאום הצבת השלט בבתיכם.

)צילום: משה גוטמן(
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שני ביצירה
לוח פעילות שבט - אדר במתנ"ס יצירה
רח' הרב שניאור זלמן גורליק 2

מומלץ להביא בקבוק מים אישי לכל פעילות | עלות השתתפות לכל פעילות 10 ₪

יום שני ג' שבט 30/1

'כי האדם עץ השדה' - יצירה, כיף וטבע

למי? מכיתה ד' ומעלה )עד ד' בליווי בוגר בלבד(

מתי? בנות: 15:15-16:45 | בנים: 17:00-18:30

*פעילות בונוס: נא להביא קרטון חלב ריק ונקי

יום שני י' שבט 6/2

'באתי לגני' - יצירות מתוקות להתוועדויות

למי? בנות כיתות ו' - ח'

מתי? 17:00-18:30

* נא להביא סינר

יום שני י"ז שבט 13/2

מהפך/ח - מופע דרמה סוחף עם ר' שרגי

למי? בנים/בנות בהפרדה - כיתות א' - ו'

מתי? 17:00-18:30

יום שני כ"ד שבט 20/2

תן חיוך - האימוג'י שלך | סדנא

למי? בנות כל הגילאים )עד ב' בליווי בוגרת בלבד(

מתי? 16:30-18:30

שבט

בשילוב
בובות
ענק

יצירת 
כרית 
אישית
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ועד
כפר
חב”ד

ופרצת
ימה

וקדמה
וצפונה

ונגבה

הפצת
   מעיינות

     החסידות
אדר

יום שני א' אדר

מאחורי המסכה - תיאטרון צלליות

למי? בנים ואבות בכל הגילאים

מתי? 17:00-18:30

יום שני ח' אדר

איש לרעהו - הכנת משלוחי מנות לותיקי הכפר

למי? בנות בכל הגילאים

מתי? תבוא הודעה נפרדת

פורים

"וכפר חב"ד צוהל ושמח" 

חלוקת משלוחי מנות בכרכרת מאחורי הדבש, מעשי ידי הבנות לותיקי הכפר

למי? בנות בכל הגילאים

מתי? 10:45-12:45

יום שני כ"ב אדר

לב המשאלות - יצירה אמנותית מיוחדת

למי? בנות כיתות ז' - ח'

מתי? 17:00-19:00

יום שני כ"ט אדר

קרקס יהודי - הצגה מרתקת 

למי? בנים לפי גילאים

מתי? גן-ג' 16:00-17:00 | ד'-ז' 17:15-18:30

הצגה+ 
סדנת
הנפשה

בשילוב 
להטוטים 
בשיתוף 
הילדים
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התרומה שריגשה את כפר חב"ד
בי"ד כסלו, יום נישואי הרבי והרבנית, נצפה באגף ההשתלות במרכז הרפואי בילינסון בפתח תקווה, מחזה 

נדיר ומעורר השראה, שלא הותיר עין יבשה.

תורם הכליה, ר' בצלאל יקונט מכפר חב"ד, כבר היה מוכן לניתוח, לבוש בחלוק של המרכז הרפואי. רגע לפני 
שעלה על המיטה הניידת, בה היה אמור להיות מובל לחדר הניתוחים. לידו עמד הנתרם, ר' יהודה מחפוץ, גם 

הוא תושב הכפר, כשכולו תודה והערכה למציל חייו.

כשעיני השניים נפגשו, צעד ר' בצלאל שתי פסיעות לעבר ר' יהודה, שם את ידו על כתפו, והשניים יצאו 
תובלון,  ובשלום  תצאו  בשמחה  "כי  החסידי  הניגון  בוקע  כשמפיהם  אחדות  דקות  נמשך  הריקוד  במחול. 

ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחאו כף".

אם תרצו, רגע זה מסמל יותר מכל את עוצמת הנתינה, בנפש חפצה ומתוך שמחה וטוב לבב, של ר' בצלאל, 
שהותירה רושם כביר על כל תושבי הכפר, בהמחישּה מהי אהבת חסידים אמיתית. רבים מתושבי הכפר 

התוועדו בשבת אחים גם יחד, לקראת הניתוחים של השניים, ואחרי ההשתלה המוצלחת ב"ה.

)צילום: עדכוני חב"ד(ברכנו אבינו, כולנו כאחד!

לימודי אנגלית ככלי לעזר בתעסוקה לאברכי הכפר
ביוזמת ועד הכפר ובהשתדלות יו"ר הועד הרב שמעון רבינוביץ' וחבר הועד ר' שניאור מיכאלשוילי, נפתח קורס אנגלית נוסף 
לאברכים בכפר חב"ד ככלי לעזר בתעסוקה, בשיתוף פעולה עם סניף מפתח - אלעד, בהנהלת חבר המועצה באלעד ר' פיני 
גרוס. עד כה התקיימו שני מחזורים של הקורס בהשתתפות כ-60 אברכים, ובקרוב ייפתחו מחזורים נוספים. פעילות זו היא חלק 

ממערך פעילות רחב לסיוע בתעסוקה ובפרנסה לתושבי הכפר. לפרטים נוספים: שניאור 054-7960770. 

מאוחדת 
בכפר, 

זה כבר 
ממש בית!

אנחנו אתכם, 
כדי שתהיו בריאים ותשארו בריאים

ולהישאר בריאלהיות בריא

בקרוב! בית מרקחת

מרפאת כפר חב״ד סמוך לבניין המועצה, 
 שעות פעילות המרפאה:
 א׳-ו׳  ב׳-ה׳ 

טל: פקס:

 בלעדי ללקוחות מאוחדת! מוקד שבת ללא תשלום
בכל סופי השבוע, יופעל מוקד חירום שבת 

ע"י רופא וחובש נכרי

 רופאים מקצועיים במגוון תחומים: רפואת משפחה וילדים
 א.א.ג  אורתופד  אורתופד ילדים מומחה לפרקי ירכיים

נשים  כירורגית שד  עור  עיניים  דיאטנית  יועצת הנקה 
מרכז בריאות האישה

 חדר אחיות א׳-ו׳  ב׳, ה׳ 
א'-ה׳  בדיקות מעבדה בכל ימות השבוע

 שעות פעילות המוקד:
 ו׳/ערבי חג

שבת/חג

מרפאת כפר חב״ד
רח׳ הרבי מליובאוויטש  )צמוד לבנין המועצה(
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מאוחדת 
בכפר, 

 זה כבר 
ממש בית!

אנחנו אתכם, 
כדי שתהיו בריאים ותשארו בריאים

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

בקרוב! בית מרקחת

מרפאת כפר חב״ד סמוך לבניין המועצה, 
 שעות פעילות המרפאה:

 א׳-ו׳ 8:00-12:00, ב׳-ה׳ 15:00-19:00
טל: 03-9552600 | פקס: 03-7261830

 בלעדי ללקוחות מאוחדת! מוקד שבת ללא תשלום
בכל סופי השבוע, יופעל מוקד חירום שבת 

ע"י רופא וחובש נכרי

 רופאים מקצועיים במגוון תחומים: רפואת משפחה וילדים
 א.א.ג | אורתופד | אורתופד ילדים מומחה לפרקי ירכיים

נשים | כירורגית שד | עור | עיניים | דיאטנית | יועצת הנקה 
מרכז בריאות האישה

 חדר אחיות א׳-ו׳ 8:00-12:00, ב׳, ה׳ 15:00-19:00
בדיקות מעבדה בכל ימות השבוע א'-ה׳ 7:30-10:00

 שעות פעילות המוקד:
 ו׳/ערבי חג 18:00-22:00

שבת/חג 17:00-23:00

מרפאת כפר חב״ד
רח׳ הרבי מליובאוויטש 4 )צמוד לבנין המועצה(
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אירועים בקהילה והתוועדויות

ויעקב הלך לדרכו - בשמחה וריקודים
אחד האירועים המזוהים ביותר בציבור הכללי בארץ הקודש עם כפר חב"ד, הוא מעמד 'הקפות שניות' בכפר, המאורגן על ידי 
ועד כפר חב"ד. כמיטב המסורת התקיימו גם השנה 'הקפות שניות' במוצאי שמחת תורה ע"י הועד, כשאלפי אנשים, נשים 
וטף, גדשו את בית הכנסת 'בית מנחם' שבכפר חב"ד, על מבואותיו ורחבתו החיצונית. הנעימו, הרקידו והקפיצו הזמר ר׳ נמואל 

הרוש ותזמורתו של ר׳ גרשון פרישטט, בשמחת חג מהדהדת. 

)צילום: שניאור שיף(
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פתיחת חודש החגים החסידי התוועדות ר"ח כסלו
מאות מתושבי כפר חב"ד והסביבה התוועדו לרגל יום הבהיר ר"ח כסלו בבית כנסת המרכזי. הרב מנחם מענדל גרונר סיפר על 
ימי השמחה בראש חודש כסלו תשל"ח, הרב זושא וולף שיתף בסיפורים בפרסום ראשון, והמרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי 
שליט"א התוועד בנושא השליחות ומענות מהרבי. את ההתוועדות הנחה וארגן שליח הרבי בפארק העסקים בלוד ר' משה 

הורוביץ, והיא נערכה בחסות ועד הכפר ובהשתדלות חבר הועד וגבאי בית הכנסת ה'מרכזי' ר' נחמן רייכמן. 

)צילום: אתר חב"ד שטורעם(
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חג החגים בכפר חב"ד
כמידי שנה, והשנה ובחילא יתיר, השתתפו אלפים מאנ"ש חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ, יחד עם עמך בית ישראל, בהתוועדות 
חג הגאולה י"ט-כ' כסלו המרכזית, בהיכל בית הכנסת 'בית מנחם' שבכפר חב"ד, בארגון ועד כפר חב"ד ובהשתתפות גדולי 

הרבנים, משפיעים ואישי ציבור.

לקראת השבת שקדמה לאירוע, הופץ בכל ריכוזי אנ"ש בארץ הקודש גליון מיוחד בשם 'לחיים ולברכה' כהכנה לחגיגת י"ט 
כסלו - ההתוועדות המרכזית והמסורתית בכפר חב"ד. 

האירוע נפתח בחזרת מאמר חסידות ע"י רב הישוב כרמי יוסף, הרב אליעזר ברוד, המחזיק במסורת זו יותר מ-20 שנה ברציפות. 

בין הרבנים ואישי הציבור שכיבדו את המעמד בהשתתפותם נצפו המרא דאתרא הרה"ג הרה"ח הרב מאיר אשכנזי שליט"א, 
הרב הראשי לישראל הרה"ג הרב דוד לאו, אורח הכבוד הרה"ח הרב יעקב יצחק בידרמן שליח הרבי לאוסטריה, הגאון רבי 
ראובן אלבז ראש ישיבת 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה, הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים,  הגאון 
רבי אברהם יפה שלזינגר גאב"ד ז'נבה, הגאון רבי מיכה הלוי רבה של פתח תקווה, הרה"ג הרה"ח הרב אליהו יוחנן גוראריה 
רבה של חולון וחבר בית דין רבני חב"ד,  הגאון הדיין רבי אליעזר איגרא חבר בית הדין הרבני העליון, ראש המועצה מר דוד 
יפרח,  סגן שר השיכון הרב מאיר פרוש, ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי, מר אפרים שטנצלר יו"ר 
הקרן הקיימת לישראל לשעבר, ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט,  ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש, יו"ר המועצה 
האזורית שומרון מר יוסי דגן, ועוד. על החלק האמנותי הופקדו הזמרים החסידיים ר' נמואל ארוש ור' בני פרידמן בליווי המנצח 
המפורסם ר' משה מונה רוזנבלום ובליווי מקהלת חסידי חב"ד, שיחד סחפו את הקהל בשמחה חסידית. את ההתוועדות הנחה 

הרב דב הלפרין.

אברהם יפה שלזינגר  הרב  חם, של  ברגש  נאומו התורני, המלא  מיוחדים.  נאומים  שני  היו  בארוע 
גאב"ד ז'נבה שבשווייץ, על מעלת השולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, והנאום המרכזי של הרב יעקב 
יום המסמל  כסלו,  י"ט  חג החגים  וסגולתו של  יצחק בידרמן, שליח הרבי באוסטריה, על מעלתו 
הרבי,  על  בידרמן  הרב  שסיפר  מרגשים,  סיפורים  שני  וחסידים.  חסידות  רבי,  על  נפש,  מסירות 

מובאים בזה במלואם. 

התודה והברכה לעמותת 'כפר חב"ד - מפעלי חינוך, תרבות, רווחה ופיתוח' על הכיבוד החגיגי כ'יד 
המלך'. ולרב משה גלבשטיין מבכירי רבני הכשרות, על העזרה והסיוע הרב להתוועדות.

המרא דאתרא הרה"ג 
הרה"ח הרב מאיר אשכנזי 

הרב הראשי לישראל 
הרה"ג הרב דוד לאו 

הרה"ח הרב דב טברדוביץ' ח"כ מיכאל משה מלכיאלי סגן שר החינוךהרב ד"ר מיכאל בן ארי
הרב מאיר פרוש 

מר אודי שני

המשפיע הרה"ח
הרב וועלוועל קסלמן 

הרה"ח הרב אליעזר ברוד
רב כרמי יוסף

השליח הראשי לאוסטריה 
הרה"ח הרב יעקב יצחק בידרמן

הרב דב הלפרין
מנחה ההתוועדות

רב המקומות הקדושים, 
הרב שמואל רבינוביץ

הגאון ראש הישיבה
רבי ראובן אלבז

הגאון הדיין רבי אליעזר איגרא 
חבר בית הדין הרבני העליון

הגאון רבי מיכה הלוי
רבה של פ"ת

הגאון רבי א. י. שלזינגר
גאב"ד ז'נבה
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)צילום: שניאור שיף ושמואל סופר(
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"רועה ישראל האזינה"
שני סיפורים מרגשים ומרטיטים, שסיפר הרב בידרמן, 

 השליח הראשי של הרבי לאוסטריה, 
הנואם המרכזי בהתוועדות י"ט כסלו בכפר חב"ד.

כך דאג הרבי לילד ישראלי בקעמפ במונטריאול
נסיך  בין  ההבדל  רועים'.  ו'שבעה  נסיכים'  'שמונה  ישנם  כי  לנו  אומרת  הגמרא 
לרועה הוא שרועה מתמסר ומתעסק עם כל אחד מהצאן שהוא מופקד עליו. הרבי 
כביכול וויתר על 'נסיכות', והתמסר לכל אחד ואחד מאתנו כמו רועה. אני רוצה 

לשתף אתכם בסיפור שהכרתי מאוד מקרוב. זה לוקח אותנו אחורה לפני יותר מארבעים שנה. 

ילד מארץ ישראל, בן 12, הגיע לקעמפ גן ישראל במונטריאול. תארו לעצמכם, ילד ישראלי שלא מכיר את השפה, המנטליות 
שונה, אין לו חברים. הוא נקלע לסביבה של מאות ילדים, והם כולם יש להם שפה משותפת, תכנים משותפים, תחומי עניין 
דומים. רובם באים מאותם בתי ספר, והוא כמובן מרגיש בודד וקצת גלמוד, קצת לבד, בשוליים, ולא כל כך מוצא את עצמו. 

הצוות והמדריכים פה ושם מנסים, אך כמובן שיש להם אחריות על מאות ילדים, הם עסוקים ולא שמים לב במיוחד.

)מי שזכה לימים להיות הקורא בתורה בבית מדרשו של  למנהל הלימודים של הקעמפ באותה שנה, הרב מיכאל סלאווין, 
הרבי( היה יום הולדת בחודשי הקיץ, וכנהוג בימים ההם, הוא נסע לניו-יורק להיכנס ליחידות ולקבל את ברכתו של הרבי.  
כשהיחידות מסתיימת, הרבי קורא לו חזרה ואומר לו: אתה כותב שאתה נמצא בקעמפ במונטריאול. הגיע לשם ילד מארץ 
ישראל, וסביר להניח שהוא לא מרגיש כל כך נוח, ולא מצליח להשתלב בחברה. הרבי אומר לו: אני משער שיש לו קושי 
להתאים את עצמו, ואני מבקש ממך, כשאתה חוזר, תדאג שישלבו אותו בחברה ושיעזרו לו להתאקלם. הוא חזר לקעמפ ועבור 
הילד הזה, העולם השתנה לגמרי. הוא הרגיש מקובל! לפתע ראו שהוא יודע עברית יותר טוב מאחרים, אז נתנו לו תפקיד 
ללמוד משניות בעל פה, וכתוצאה מזה הוא קיבל תשומת לב. הילד הזה הרגיש שפתאום מבינים לליבו, החברים משתפים 
אותו. אולי הוא יודע לשחק יותר טוב כדורגל, באמריקה לא כל כך בקיאים במשחק הזה... ונותנים לו הרגשה מצוינת. כל כך 

טובה, עד שהוא מחליט להישאר וללמוד בישיבה שם. את הסיפור הזה אני מכיר מאוד מקרוב, כי הילד הזה הוא אני... 

הרבי לא שוכח אף אחד, גם לא ילד קטן, יהיה איפה שיהיה. רועה ישראל הדואג לכל אחד ואחד מאיתנו. 

זה היה אז. ומה עכשיו, אחרי ג' תמוז? אשתף אתכם בעוד סיפור מהשליחות...

כיצד הפך פארק ירוק בווינה, לקמפוס לאודר-חב"ד?
2 חוקי טבע. יש את חוק  המנכ"ל האדמיניסטרטיבי של המוסדות שלנו, אינו יהודי, אומר לי: תשמע; למדתי שיש בחב"ד 
הטבע הרגיל, שכולם בחוץ מכירים, ויש את חוק הטבע שהרבי הטביע, שהוא אמנם חוזר על עצמו כמעט בכל יום, אבל יש 

לו כללים אחרים לגמרי... כללים נפלאים. 

הוא עצמו גם איש עסקים, והוא אומר: בעסקים קורים דברים כמו שהם צריכים לקרות, אבל כשאני נכנס למשרד ממשלתי 
או כשאני צריך לפתור בעיה, אני קודם מדבר לרבי... אני אומר: רבי תלווה אותי, רבי תחשוב עבורי, ועשה עבורי. כך אומר 

הלא יהודי, כמשיח לפי תומו.

אספר לכם מאורע שהוא שונה מכל מה שאנחנו חווים בכל יום, כי הוא אירוע מכונן. וזה מאורע מתועד "לעיני העמים". כל 
העיר וינה יודעת על המאורע הזה, הוא היה בכל העיתונות, והוא מסוג הדברים שאפילו בעל הנס חייב להכיר בניסו. 

זה היה בשנת תשנ"ח. היה לנו בית ספר צנוע, שמידי שנה התפתח יותר ויותר, והיינו צריכים לשכור עוד דירה ועוד דירה 
כדי להכיל עוד כיתות, ולפעמים גם נאלצנו לשלוח ילדים ללמוד בחדרי מדרגות. באותה תקופה הייתה לי היכרות עם מר רון 
לאודר. מי שהיום נשיא הקונגרס היהודי העולמי ואז כיהן כשגריר ארה"ב באוסטריה. היות וכבר לא היה מקום לתלמידים 
בבית הספר, פניתי לידידי מר לאודר וסיפרתי לו שהילדים לומדים בחצר ובחדר מדרגות, ואין מקום. אז הוא אומר לי דבר 

מאוד פשוט: אנחנו נבנה קמפוס! יעלה כמה שיעלה. אבל זה חייב להיות במקום מכובד ומפואר...

אני מסביר לו, שהבית ספר חייב להיות ברובע השני, כי רוב היהודים גרים ברובע זה, שנוסד על ידי יהודים לפני מאות שנים, 
וברובע הזה כבר אין מקומות מכובדים. אלו רחובות צרים, לפעמים חשוכים ולפעמים עלובים, אך זה מה שיש. אבל הוא עומד 
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על שלו: אני לא רוצה שותף, אני אבנה לבדי בניין לבית ספר!  אבל – זה חייב להיות במקום מכובד. 

פנינו לארכיטקט מפורסם וידוע מארץ אחרת, בעל שם כיאה לתורם כזה, וביקשנו ממנו להתחיל עם תכניות, למרות שעוד 
לא ידענו איפה נוכל לבנות.

יום אחד מתקשר אלי הארכיטקט ואומר: היות ואני אדם מוכר, ויש לי ידידים גם בוינה כי אני מרצה באוניברסיטה בוינה, פנה 
אלי פקיד מהעירייה וסיפר לי סיפור שכזה )הפקיד פנה לארכיטקט כי הוא שמע שהוא מכין תכניות לבית ספר יהודי(: ברובע 
השני יש את הפארק הכי מכובד בכל וינה. פארק שהיה שייך לקיסר פראנס יוזף. בשולי הפארק יש שטח שלמעשה הוא שטח 
בנייה שהיה שייך פעם לקהילה היהודית. שם עמדו צריפים עבור ילדים חולי שחפת והנאצים ימ"ש שרפו את הצריפים על 
יושביהם, והיום גדלים שם שיחים. זה אמנם בתוך חומות הפארק וכולם חושבים שזה חלק מהפארק. אבל דע לך שזה שטח 

בניה.

הארכיטקט מתקשר אלי ומספר לי את זה, ואני כמובן פונה למר לאודר וההתלהבות גדולה. זה בדיוק הרי התנאי שלו, ומשמים 
נתנו לנו את השטח. 

אני פונה לראש העיר והוא לא מהסס לרגע ואומר - השטח שלכם. העירייה תיתן לכם אותו ל-99 שנה ובהמשך מי שיהיה פה 
יאריך את החוזה. עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות... 

אנחנו מאושרים ופונים לפקידים עבור הניירת, והפקידים מתחילים קצת ל"הסביר" לנו, "תשמע, הציבור חושב שזה חלק 
מהפארק". שתבינו: פארק ירוק בוינה הוא קדוש ומקודש! ולא רק שאסור לבנות, אסור לתלות שלט. ולא רק שאסור לתלות 
שלט, אסור להוריד שלט... ואפילו אם אתן לך את האישור מראש העיר, החמשה עשר האחרים לא יתנו לך, אתה צריך 16 

אישורים... ובכל זאת, התחלנו ללכת מפקיד לפקיד. 

אבל אז, פתאום, התחיל קמפיין ענק נגד הבית ספר. בתחנות הטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות. העיתון הכי מכובד והכי נחשב, 
שהעורך שלו יהודי וחותנו מתפלל בבית כנסת שלנו, יהודי ניצול שואה חסיד מונקאטש, יצא במערכה שיטתית נגד בניית 
הבית ספר. קמה תנועה אזרחית והחתימו אנשים. בכל החנויות העמידו טפסים עבור אנשים לחתום נגד הקמת בית ספר יהודי 

בפארק המקודש. לא יקום ולא יהיה.

השכנים התאספו ומחו, והקהילה היהודית התנגדה. כולם התנגדו. ראש העיר פתאום לא מגיב לטלפונים ואין עם מי לדבר. 
את חטאי אני מזכיר, עברנו ככה כמה חודשים ולא כתבתי לרבי. איני יכול להסביר את זה עד היום. באיזה שהוא שלב הייתי 
קרוב לייאוש. יוצא מזה חילול ה', נזק בכל העיר. כל העולם נגדנו. הקהילה היהודית טוענת שאנחנו גורמים לאנטישמיות! 
ואז נזכרתי לכתוב לרבי. ואני כותב לרבי: "רעבע, אלו הילדים שלך! אנחנו פה כי הרבי רוצה שנהיה פה. אנחנו עושים בכוחך 

ובשליחותך!"

ואז אירע המהפך!

זה מתועד. יש לי בבית ערימת עיתונים עד לאותו תאריך שכתבנו לרבי. 3 ימים אחרי שכתבנו לרבי שלחנו לאוהל עוד מכתב. 
ביום הרביעי אני מקבל טלפון מיהודי שקוראים לו מר לאון זלמן ע"ה, ניצול שואה. הוא אומר לי כך: יושב אצלי אינו יהודי, 
אדם מאוד חשוב במדינה הזו. אני לא יכול עכשיו להאריך. אסביר לך יותר מאוחר. הוא רוצה לפגוש אותך, ואני מבקש ממך 
שתקבל אותו. אמרתי: אוקיי, כמובן. אח"כ הוא מתקשר שנית ומסביר לי במי המדובר. מדובר בבעלים, המוציא לאור והעורך 
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של העיתון היומי הכי משפיע. סוג של צהובון פשוט שיש לו כשלושה וחצי מיליון קוראים, כמעט חצי מהמדינה קוראת אותו. 
מר הנס דיכן קוראים לו. זה עיתון הכי משפיע. אין פוליטיקאי שרוצה לרוץ למשרה הכי בכירה שלא עובר דרך מר דיכן 

והעיתון שלו. הוא מגביה שפלים ומשפיל גאים והכל בידיו, והאדם הזה רוצה לפגוש אותך... 

קיבלתי אותו יום למחרת והוא עולה ומספר לי את הסיפור הבא: "בשנות החמישים העיתון שלי פרסם כתבה שהשתמע ממנה 
משהו אנטישמי. אני לא אשם לדעתי, זה היה עורך מסוים ובכל זאת אני עובר גיל שמונים ואני אדם מאמין ואני רוצה תיקון. 

העיתון שלי פרסם נגד יהודים משהו. אף פעם לא חוויתי כזה דבר.

לי". אלו היו המילים שלו בפגישה  זמן עוד אהיה פה, כל עוד אני פה אני רוצה בבקשה הרב שתעזור  יודע כמה  אני לא 
דיסקרטית אצלי בבית. 

באותו רגע עדיין לא עשיתי את ההקשר של הדברים ולא ידעתי מה לומר לו. אז אני אומר לו: "תראה, כל העיתונים כותבים 
נגד ארץ ישראל וכולם בצד של הערבים. אולי תעשה משהו בנידון". ואכן, למחרת הוא מתקשר אלי ושואל אותי האם ראיתי 
את העיתון? קניתי וראיתי בעמוד השני בעיתון  תמונה ענקית של ילד בן חמש מהחמאס עם סרט ירוק על המצח ועם רובה 

צעצוע ביד והוא כותב "כבר מגיל צעיר הם מחנכים אותם לרצוח".

הוא התחיל קמפיין נגד הטרור בארץ ישראל. שינוי של 180 מעלות מצד לצד. אחרי שבועיים הוא מתקשר ואומר אני רוצה 
להיפגש שוב. אנחנו נפגשים והוא אומר אני מרגיש שזה לא זה וזה לא מספיק... מה עוד אני יכול לעשות?. 

ואז נפל לי סופסוף האסימון ואני מספר לו את הסיפור איך שתכננו לבנות בית ספר אבל כל העיר נגדנו. הוא קטע אותי ולא 
אמר שלום, אמר "הבנתי", יצא מהחדר וירד במדרגות והלך לו.

מיום המחרת התחלנו לקבל כותרות. תחת הכותרת הראשית בעיתון הופיעה כותרת: "מי יוצא נגד ילדים?" יום למחרת עוד 
כותרת: "ילדים חייבים לגדול לצד עצים" וככה שבוע אחרי שבוע.

פתאום ראש העיר מחפש אותי, "לא שומעים ממך, איפה אתה?"... ופתאום תחנת הטלוויזיה הממלכתית רוצה לעשות סרטון 
על בית הספר. לא אלאה אתכם בכל מה שעברנו. המציאות היא שבסוף זה עבר ב"ה בעירייה בכל המפלגות, ללא יוצא מן 
הכלל. מהימין הקיצוני עד השמאל הקיצוני, כולל מפלגת הירוקים שעמדה מאחורי הקמפיין נגדנו. היא הצביעה בעד בניית 

בית הספר בפארק.

זה דברים שאי אפשר  וערימת עיתונים מהיום שאחרי.  לי בבית ערימת עיתונים מלפני שכתבנו לרבי  יש  זה מתועד.  כל  רבותי, 
לטעות בהם.

לפועל, ביום הנחת אבן הפינה, הגיע ראש הממשלה נתניהו שהיה אז בקדנציה הראשונה שלו. היו עשרות ערוצי טלוויזיה וכל 
המפלגות התעקשו שנציג שלהן חייב לדבר בפתיחה.

זה קמפוס של כמה מוסדות שנבנה מתרומתו של מר לאודר במיליוני דולרים, ודרך אגב מר דיכן גם רצה לתרום, אבל היות 
ויש שאלה הלכתית על לקיחת תרומה מאינו יהודי אז הוא שילם קרוב למיליון יורו עבור עצים שהיו צריכים לנטוע בפארק 

אחר, תמורת העצים שכרתנו שם.

עד היום כל מי שיגיע לוינה ימצא לפני מוסדות החינוך כיכר על שם הרבי. כיכר הרב שניאורסון. הרחוב הזה נקרא על שמו 
של הרבי ביוזמתו של ראש העיר. 

זו השליחות והרבי גם  הרשו לי רק לסיים. הרבי קבע שהשליחות האחרונה שנשארה לנו היא להביא לימות המשיח. 
אמר לנו מפורשות איך ומה. על ידי הרבצת תורה, על ידי זיכוי יהודים במצוות, על ידי שנשוב בתשובה שלימה ועל ידי 

הפצת המעיינות.

גוט יום טוב!
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'דידן נצח' - 30 שנה - בכפר חב"ד
אלפי חסידים מכל רחבי ארץ-הקודש גדשו את "בית מנחם" שבכפר חב"ד להתוועדות ה' טבת הארצית. המעמד הגדול כולו 
יום-טוב אדירה אפפה את הערב, שנפתח  אגודת חסידי חב"ד, שמחת  ובסיוע של  ובשיתוף  ועד כפר חב"ד  ידי  על  אורגן 
בקהל  גדושים  ומבואותיו  האולם  כאשר  ארוכות  שעות  ונמשך   ,JEM בהפקת  טבת,  ה'  מתקופת  מיוחדים  קודש  במראות 

חסידים, ואף פירמידות הענק שבצידיו עמוסות.

בראש ההתוועדות ישבו על בימת הכבוד חברי בית דין רבני חב"ד בארה"ק, רבני קהילות אנ"ש, שלוחים, משפיעים וראשי 
ישיבות.

במהלך ההתוועדות נשאו דברים מעוררים ומחיים, המרא דאתרא הרב מאיר אשכנזי שליט"א, הרב מנחם מענדל גלוכובסקי 
סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד באה"ק, הרב יעקב גולדשמיד מראשי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית, הרב מנחם דוב דוברוסקין 
משפיע בישיבת 'תומכי תמימים' במגדל העמק; הרב זלמן גורליק השליח הראשי בבאר שבע, והרב יוסף יצחק ליפקין מהשלוחים 
בכפר סבא, אשר שניהם זכו להיות ב'בית חיינו' בשנות המ"מים, ושיתפו את הקהל הגדול בזכרונות מרתקים מאותם הימים.

כמו כן, התוועדו עם הקהל אורחי הכבוד של המעמד, אשר הגיעו לארץ הקודש לרגל ה' טבת מטעם אגודת חסידי חב"ד 
העולמית, הרב משה לאזאר מהשלוחים במילאנו, והרב מענדל רסקין מהשלוחים במונטריאול.  הרב יוסף יצחק כצמן מצעירי 

אגודת חב"ד בניו יורק, והרב יוסף יצחק לו מהשלוחים באטלנטה. 

בסיום ההתוועדות ביקש המנחה להודות לכל העושים במלאכה הגדולה של ההתוועדות ההיסטורית, להרב זושא וולף מארגן 
ההתוועדות, ועמו הרב משה הורביץ, השליח הרב נחום גולדשמיד, השליח הרב שלמה אזימוב, השליח הרב בנימין ווילהלם, הרב 

אלחנן רייצעס, וכן נציג התלמידים השלוחים לאה"ק התמים שמואל מישולבין.

כמו כן הודה המנחה לועד כפר חב"ד בראשות הרב שמעון רבינוביץ, על הסיוע הגדול שהועד העמיד, ביד רחבה ובנפש חפצה, 
להצלחת המעמד הגדול  ההיסטורי, שהחיה את ציבור החסידים ותלמידי התמימים באה"ק, ואשר רישומו עוד יהיה ניכר, 

לבטח, ימים רבים.
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)צילום: חיים טויטו(
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מדריך להתמצאות במפה:

הבתים ממוספרים באופן רציף, המספרים הזוגיים הינם בצדו הימני של הרחוב . 1
)יחסית לכיוון התקדמות המספרים( והאי-זוגיים בצדו השמאלי )למעט במקרים 

חריגים(.

המשקים בכפר קיבלו, כמקובל במושבים אחרים, מספר אחד לכל משק. כמו כן, . 2
מוסדות החינוך קיבלו מספר אחד לכל מוסד.

המבנים קיבלו את הכתובת )רחוב ומספר( בהתאם להוראת הכניסה בתב"ע.. 3

בבנייני דירות להם יש כניסה אחת, )לדוגמא: בשיכונים החדשים(, מספור הדירות . 4
בבניין נעשה כמקובל, ברצף עולה, לפי סדר הדירות.  

יצחק . 5 לוי  )כמו בחלק מהרחובות בשכונת  כניסות  יש שתי  דירות להם  בבנייני 
הימנית  בכניסה  הממוקמת  הדירה  כך:  נעשה  בבניין  הדירות  מספור  החדשה(, 
שמעליה  והדירה   )1/1 )לדוגמה:  הראשון  המספר  את  קיבלה  הראשונה  בקומה 
בקומה השניה קיבלה את המספר השני )1/2(. הדירה הממוקמת בכניסה השמאלית 
בקומה  שמעליה  והדירה   )1/3( השלישי  המספר  את  קיבלה  הראשונה  בקומה 

השנייה קיבלה את המספר הרביעי )1/4(.

עדכונים בנושא:

הדואר ימשיך להגיע לתיבות ולא לבתים, כפי שהיה עד כה.  >

כולנו  על  שיקל  מה  החדשות,  הכתובות  את  ולהטמיע  להשתמש  נקרא  הציבור   >
בהכוונת אורחים או דיוור ישיר המגיעים לבתי הכפר.

ועד כפר חב"ד התחיל בהצבת שלטים במוסדות החינוך ובבתים משותפים. הועד   >
גם הזמין שלטים אחידים לבתי התושבים, הנכם נקראים ליצור קשר עם ועד הכפר 

לתיאום הצבת השלט בבתיכם.

תהליך המיפוי נעשה ע"י חברת בלומשטיין מפות, המתמחה במיפוי ערים, בשיתוף   >
עם חברי ועדת השמות שנבחרה ע"י ועד כפר חב"ד. הועדה בחרה שמות לארבעים 
וחמישה רחובות בכפר חב"ד וחמש כיכרות )מצורפת בזה רשימת שמות הרחובות(.

admin@kfar-chabad.com : בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למייל
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מפת הכפר



 ,  8 יטש  ו באו ו י מל הרבי  רח' 
6084000 חב"ד  כפר   30  . ד ת.
office@kfar-chabad.com

03-9607030 פקס:   03-9606613  : טל

מפתח - מרכז פיתוח תעסוקת חרדים   |  טל': 03-7162671 
tali@mafteach-m.org.il |  03-7162512  :פקס

הסדנאות 
 שיסללו לך את הדרך

לפרנסה מכובדת
ועד כפר חב"ד בשיתוף מרכז מפתח מזמינים אותך למבחר סדנאות לפיתוח וקידום 

בעולם התעסוקה שיגבירו את סיכוייך להשתלב בעבודה מכובדת ומפרנסת

mafteach.org.il 

פרטים ניתן לקבל גם אצל נציג הצעירים בועד:
ר' שניאור מיכאלשווילי:

shneor@kfar-chabad.com  |  054-7960770
)מומלץ בסמס או וואטצאפ( 

הקורס יתקיים בכפר חב"ד

 סדנאות 

לכלכלה נבונה
  התנהלות כלכלית נבונה, מתן 
כלים ודרכים לייעול התקציב.

  מועבר ע"י מיטב המרצים 
של מכון שיפור

  5 מפגשים
בשעות ערב

לגברים ולנשים 
בקבוצות נפרדות

מבית

מבית

הסדנא ללא עלות  |  מס' המקומות מוגבל  |  רישום בשבוע הקרוב בלבד


