שיחת הקריה
עלון מבית אגודת קרית חב"ד בעיה"ק צפת ת"ו
קרית חב״ד  220צפת ,טלפון | 04-6921860 :פקסwww.chabadtzfat.org | 04-6973790 :

דבר מלכות
מתורתו של הרבי בעניני דיומא
לקראת יום הבהיר י"ד כסלו ,מלאת
צדי״ק שנה לנישואי הרבי והרבנית,
מצ"ב מכתב תודה ובקשה שכתב
הרבי להנהלת צא"ח המרכזית ,במענה
למכתבי הברכה שהעבירו לרבי לרגל
מלאות  40שנה:
מאשר הנני קבלת המכתב מיום י"ד
כסלו והמצו"ב.
ות"ח על הברכות  -בקשר לתקופת
הארבעים שנה.
ובלשון חז"ל :מלתך כבר אמורה ,פירוש
כו' שברכתך כתובה ,מואברכה (הקב"ה)
מברכך.
ויהי רצון שתהא באופן של תוספת,
שתוספתו של הקב"ה מרובה על העיקר.
נעמה ביותר והביאה שמחה רבה הידיע
אשר רבים מהמברכים צרפו להברכה
וחזקו ואישרו אותה על ידי ענין של תורה ומצוות  -תרומה לצדקה ,לימוד ענין בתורה
וכו'.
ושלש מעלות בזה ,זו למעלה מזו :עשיית מצוה  -מוסיפה (בזה ובבא) לא רק באדם
העושה ,כי אם בכל העולם כולו .יתרה מזה  -באדם הגורם לעשייתה (ואפילו בלא הודע),
והעולה על כולנה  -באם העשי' לזכותו ובעדו.
ובאתי בהצעתי-בקשתי אשר כל אחד מציבור המברכים יעשה שניהם ,תלמוד ומעשה,
גם יחד  -שהרי יש בזה מה שאין בזה .ולא עוד אלא שמעשה הצדקה מוסיף עילוי "בכל
מעשה המצוות ות"ת כנגד כולן" ,ותלמוד תורה שהיא חיי בני ישראל ובדוגמת דגים
במים  -מובן שעל ידי הוספה בה ,בחיות האדם  -נתוסף חיות על ידי זה בכל מעשיו.
ובפרט שהימים  -בין ימי הגאולה של אדמו"ר האמצעי  -יו"ד כסלו  -ושל אדמו"ר הזקן
 י"ט כסלו  -שגאולת שניהם הייתה (ושייכת) לקריאת (ותוכן) הכתוב :פדה בשלוםנפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי ,וביארו חז"ל פירושו :אמר הקב"ה כל העוסק בתורה
ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות
העולם.
בברכת חג הגאולה
מ .שניאורסהון

כסלו ה'תשע"ט

גליון מס' 6

הודעות הקריה

מידע חשוב לאנ"ש שי'

התוועדות י"ט כסלו המרכזית
כמידי שנה תתקיים בעזהי"ת גם השנה
התוועדות חג הגאולה י"ט כסלו המרכזית עבור
אנ"ש וכלל תושבי העיר ע"י אגודת קרית חב"ד.
עקבו אחרי המודעות והביאו את החברים
והמקורבים איתכם להתוועדות!

שיחת הקריה  -און ליין
לבקשת רבים ,הועלו הגליונות הקודמים של
שיחת הקריה לאתר האינטרנט של אגודת קרית
חב"דwww.chabadtzfat.org :

דרושים :מגיהי סת"ם
עם ההתפתחות במכון הייצור של אוצר הסת"ם,
ולקראת הכנסת צוות סופרים נוסף לכתיבה
במכון ,דרושים מגיהים בעלי תעודות ממכון
מוכר לעבודה קבועה ומסודר במכון הסת"ם.
המעוניינים מתבקשים לפנות למנהל המכון ר'
נתן בנקוביץ בטלפון.04-691-2000 :

קרן השמחות
קרן השמחות ממשיכה להשתתף בשמחות
בני הקהילה .לפרטים והרשמהwww. :
.chabadtzfat.org
אנו שמחים להשתתף אתכם בשמחותיכם!

אולם שמחות
נשמח לארח גם את שמחת ברית המילה שלכם,
עם הקייטרינג שתבחרו .עלות האולם – עלינו!
נשמח לארח במקום שמחות ואירועים נוספים,
במחירים מוזלים לבני הקהילה .שנפגש רק
בשמחות בעז"ה!

הזמנים המוקדמים לחודש כסלו
אזור צפת

סוף זמן קריאת־שמע

08:47

סוף זמן תפילה

09:36

חצות

11:22

שקיעה

16:31

הלכות הקריה
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המרא דאתרא הרב מרדכי ביסטריצקי

מהם הגורמים המייקרים את עלות
השחיטה?
אחת השאלות הנפוצות למה המחיר לק"ג עוף
בהכשר מהודר הינו גבוה?
בכדי לענות לשאלה זו אנסה לפרט מהו תהליך
השחיטה וההשגחה ואיך זה משפיע על המחיר?
א .תהליך השחיטה
 .1כמות העופות – בשחיטה מהודרת שוחטים
עד  10.000עופות ביום עבודה ע"י צוות של 6
שוחטים.
עלות צוות השחיטה וההשגחה מתחלק בברוטו
לכמות העופות שנשחטו ,אך יש להפחית מהן את
העופות שנמצאו כשר או טרף ,וכן את העופות
שנפסלו ע"י הווטרינר ,ורק לאחר מכן לחלק את
העלות לכמות העופות שנשארו בנטו.
בכדי להוזיל את העלות לכל ק"ג ,ניתן להעלות
את כמות העופות שהצוות שוחט ובמילא להפחית
את העלות לכל ק"ג ,אך ברור שברגע שמעלים
את כמות העופות ,גורמים להורדה ברמת הידור

קרית חינוך

הכשרות ,משום שהשוחט מתעייף ואינו יכול
להרגיש ולבדוק את הסכין כמו שצריך ,וכל
תהליך השחיטה נראה בהתאם.
 .2השוחט – שוחט צריך לבוא לעבודה כשהוא
רענן ומרוכז ולעבוד משמרת שחיטה אחת ,ולא
לאחר שעבד משמרת במקום אחר.
בכדי להוזיל את עלות יום העבודה לשוחט ניתן
לקחת שוחט שעבד לפני כן משמרת שחיטה
במקום עבודה אחר ,ולהתפשר איתו על גובה
התשלום למשמרת השניה ,כיון שבסוף היום
יוצא לו סכום מכובד משתי השחיטות .אך ברור
שכאשר שוחט סיים משמרת אחת ,הוא מגיע
לשחוט כשהוא עייף ,לאחר שעות של עבודה,
ושוב אינו יכול להרגיש ולבדוק את הסכין כמו
שצריך וכל התהליך הוא בהתאם.
 .3מהירות השחיטה – יש כאלו שמצאו פתרון
והגיעו למסקנה כי במידה ומהירות השחיטה תהיה
מהירה יותר ,יהיה ניתן לשחוט יותר עופות ,ובכך
נוכל להגדיל את הרווח ולהוזיל את המחיר .אך
גם כאן ברור מאליו כי מהירות השחיטה גורמת

בשנת ה'תש"מ החל הרבי במבצע תהלוכות ל"ג
בעומר והורה לארגן תהלוכות בכל אתר ואתר.
גם ביקנעם התקיימה אז תהלוכה לראשונה,
בהשתתפות רבים מתושבי העיר .מנהלת בית
הספר "תדהר" בעיר ,ששיתפה פעולה עם
התהלוכה והביאה את כל תלמידי בית הספר
לתהלוכה ,כתבה בעקבותיו מכתב לרבי בו
ציינה את התרשמותה מהתהלוכה ,אך הביעה
תמיהה על כך שלא הונף בתהלוכה דגל מדינת
ישראל.
הרבי השיב לה ,במכתב מפורט ומרתק
כשלעצמו על חשיבות החינוך לערכי התורה
והמצוות ,ובנ.ב .למכתב התייחס לתמיהתה.
הרבי לא התייחס כלל לנושא הדגל כשלעצמו,
והתמקד במסר של התהלוכה .נקודת הענין ,כיון
שיש כאלו שהנפת הדגל תמנע השתתפותם
בתהלוכה ,מכמה טעמים והרבי אף מוסיף
בסוגריים "צודקים או לא צודקים" ,אסור לנו
לקפח את חלקם והאפשרות שלהם להשתתף
בתהלוכה.
וכאן מוסיף הרבי ומפרט ,שכאשר עוסקים
בחינוך צריך להחליט על איזו נקודה הולכים
ובזה להתמקד ,גם אם באותו זמן עלולים

 .4התשלום לשוחט – יש כאלו שמצאו פתרון
אחר ,כדי לגרום לשוחט להיות זריז ויעיל
בעבודה ,ולהגיע למצב שישחט מהר ,על ידי זה
שהם משלמים לשוחט לפי מספר העופות ששחט,
ככל שישחט יותר יקבל יותר .ברור שגם פתרון
זה פסול ,כיון שהשוחט ממהר להספיק עוד עופות,
ובכך פוגע ברמת הכשרות.
לסיכום:
ברור שיש דרכים להגדיל את כמות העופות
הנשחטים ולהוריד את עלות השחיטה של כל עוף,
אך לא ניתן לעשות זאת ללא הורדה ברמת הכשרות
של העופות.
בנוסף ,כדי להחשב כ"שחיטת ליובאוויטש" ,כל
אחד מצוות השחיטה חייב להיות :ירא שמים,
מקצועי ,חסיד חב"ד באורח החיים שלו הנוהג
במנהגי חב"ד ,מקפיד ללמוד חסידות ,ובעל טלפון
עם סינון של ביה"ד רבני חב"ד ועוד...
על תהליך ההשגחה והפיקוח – בגליון הבא בעזהי"ת.

פניני חינוך עם אישי חינוך בקריה

חשיבות המסר הממוקד
בגליון הקודם התמקדנו בחשיבות המסר העקיף
בחינוך והיכולת שלו להשפיע ,הן במישור
החיובי והן  -חלילה  -במישור השלילי .הפעם
נדבר על חשיבות ההתמקדות במסר החינוכי
שאנו מעוניינים להעביר ,הן זה הישיר והן זה
העקיף .המסר אותו אנו מעוניינים להעביר חייב
להיות ברור ,ממוקד ונקי מכל מסרים אחרים,
חשובים וחיוביים ככל שיהיו.

לשוחט לשחוט מהר ובכך להוריד את העלות אך
גם את רמת הידור הכשרות.

 /הרב מנחם מענדל מינצברג

לפספס דבר שיכול להיות חשוב כשלעצמו ,אין
לו מקום כאן במסגרת הזו.
מעניין לציין שהרבי באותו מכתב היה גם נאה
דורש וגם נאה מקיים .נאה דורש :הרבי הסביר
שכיון שמטרת התהלוכה היא החדרת ערכי
הנצח של עם ישראל בלב הנוער ,לכן לא נכון
לעשות פעולות שעלולות לגרום לחלק מהם לא
להשתתף ,גם אם הם חשובות ביותר לחלק מהם.
ובאותו זמן גם נאה מקיים :הרבי מסביר לה
את חשיבות הענין של התהלוכה כדבר מאחד,
מבלי להכנס כלל
הנפת
לנושא
הדגל כשלעצמו.
נ.ב .לכתבה בנוגע
לאי הנפת דגל
ישראל בתהלוכה
ופשר
האמורה
הדבר.
בטח ידוע לה שיש
הוראה עקרונית
לכל עסקני ופעילי
חב"ד להשתדל
האפשר
ככל
בהפצת היהדות,
התורה ומצוותיה
בכל החוגים מבלי תערובת של מפלגתיות
ופוליטיקה וכיו"ב ,ומכל שכן שלא להיכנס
לענינים של מחלוקת ומכל עניין שיכול
למנוע מישהו מלהוסיף בתורה ומצוותיה
 ובוודאי ידוע לה גם-כן אשר ישנם כמהחוגים שמכמה טעמים (צודקים או לא

צודקים) הנפת דגל ישראל תמנע בעדם להשתתף
בתהלוכת ל"ג בעומר ,וכיו"ב ,ולמה יקופח חלקם
של כמה וכמה מילדי ישראל?
תקוותי חזקה שכשתתבונן בהאמור ,לא רק תבין
הנהגה האמורה לאשורה ,אלא גם תוכל להסבירה
לאלה שישאלו אותה פשר הדבר ,ובדברים
היוצאים מן הלב.
ולהוסיף עוד נקודה עיקרית ,בוודאי ידועה לה
ונוהגת כן בפעולותיה בשדה החינוך ,והוא קו
יסודי בחינוך ,שהמחנך משתדל
לכוון כל תשומת לב המחונך או
המודרך באותה נקודה שהיא
מטרת חינוך זה ,מבלי להכניסו
בשטח אחר ,איזה שיהיה ,ואפילו
רצוי כשלעצמו .שאם ראויה
הנהגה זו גם בנוגע למבוגרים,
עיקר ויסוד הוא בהצלחת חינוך
הקטנים והקטנות.

ייעוץ חינוכי
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עם הרבנית שרה קפלן*

שאלה :ראשית רציתי להודות לך
על הפינה המקסימה.
השאלה שלי דווקא מתייחסת לבחור
שמגיע כל שבת שניה מהישיבה.
מהישיבה שומעים שהוא מקפיד על
הסדרים ומתנהג נהדר.
הבעיה היא כאשר הוא מגיע הביתה,
נראה שהחסידישקייט שלו נעלמת.
הוא קם מאוחר ,לא תמיד מספיק
ללכת למקווה ,לפעמים אפילו
לא מספיק את זמן קריאת שמע
ומתפלל מהר.
אני ממש אובדת עצות ,מה אני
צריכה לעשות איתו? מה להגיד?
איך? מתי?

מענה :שלום לך.
תודה על המחמאות.
זה יכול באמת להיות מתסכל לראות
את הילד שלך כשהוא מגיע הביתה ולא
משמש דוגמא לשאר אחיו ואחיותיו.
אבל צריך גם להבין :כל אחת מאיתנו
יכולה להכין ארוחת גורמה שכוללת
מנת פתיחה ,מנה עיקרית ומנה אחרונה
מיוחדת ,אבל אם יבקשו מאיתנו
לעשות ארוחה כזו כל יום זה יהיה קשה
עד בלתי אפשרי...
גם הבחור שלך ב"ה בישיבה מצליח
לעמוד במטלות הרבות הנדרשות ממנו,
כשמגיע הביתה הוא לוקח קצת שחרור
מהלחץ .האחריות שלך היא שלא לתת

לו את התחושה שהוא לא בסדר ,וכך,
לאט לאט ,כאשר יפנים יותר יוכל
להקפיד גם בבית .אם תבקרי אותו
ותתני לו את התחושה שהוא לא בסדר
זה עלול להביא אותו למצב שהוא
ירגיש באמת שהוא לא בסדר ולא יאמין
בעצמו שיכול להקפיד גם בבית.
כנשים נדרש מאיתנו הרבה פעמים
להבליג על ההווה ולהסתכל מלאות
ביטחון ואמונה על העתיד .רבי עקיבא
שאמר לאשתו  -שלי ושלכם שלה
הוא ,מראה לנו את הלימוד הגדול שיש
ללמוד מכך ,עלינו להאמין בסביבתנו
ובכוח זה לשנות אותה.
כאשר אמא מסתכלת על העתיד של
הילד שלה מלאת ביטחון ואמונה

ביכולתו היא תצליח להוציא ממנו את
הפוטנציאל החסידי הטמון בו.
נקודה נוספת היא שבאופן טבעי
קל יותר לראות אצל הילד שלנו את
הפגמים ואת הצורך שלו להשתנות
ולהשתפר מאשר לראות את הפגמים
שלנו  -הכיור בבית המקדש היה עשוי
ממראות :לפני שהכהן מתחיל בעבודתו
בבית המקדש עבור כלל ישראל נדרש
היה ממנו ליטול את ידיו ורגליו בכיור
 כדי להיטהר עליך ראשית להכירבפגמים של עצמך ולשנות אותם ורק
אז תוכל להשפיע על סביבתך .הרצון
שלך שילדייך יהיו חסידיים ודוגמא
טובה לילדים שלך הוא מצוין ,ואת
צריכה להיות הראשונה שמהווה דוגמא
לכך.

*מדור העוסק בשאלות חינוכיות .ניתן לשלוח שאלות (גם באופן אנונימי) באמצעות "צור קשר" באתר ,www.chabadtzfat.org :או בפקס.04-6973790 :

זכרונות הקריה

מההיסטוריה של מוסדות חב"ד בצפת

לקראת חג הגאולה י"ט כסלו ,מצ"ב דו"ח שכתב
הרב קפלן לרבי לאחר חגיגת י"ט כסלו ה'תשל"ד,
הראשונה לאחר חידוש היישוב החב"די בצפת:
מסבת י"ט כסלו:
הסעודה הוכנה ברובה על ידי נשי חב"ד דכאן
(שקיימו כבר כמה אסיפות בנוגע לענינים שונים).
נדפסו מודעות (בודאי כבר הגיע העתק לכ"ק
אדמו"ר שליט"א) כי זוהי הדרך היחידה לפרסומת
מתאימה .לא הזכרתי שמות משתתפים בכדי לא
ליכנס לפוליטיקה (אף שבדרך כלל נהוג כאן להזכיר
שמות הרבנים ואישי ציבור החשובים ,מאלו שראיתי
עד כה לא היה אף א' שהיה נקי מפוליטיקה) ,והטעם
שאמרתי  -שבכל הארץ אין דרכנו בכך והוא ענין
ארצי אצל חב"ד.

אוצרות הקריה
ביקור ראש עיריית צפת אצל כ"ק
אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע
שבת פרשת שלח ,כ"ו סיון ,ה'תשל"ח
חלק שני  /המשך הדברים מתוך דברי
הרבי לאחר קבלת מפתח העיר מידי ראש
העיר (בתרגום חופשי ,בלי אחריות):

האמור לעיל בעין השייכות המיוחדת של
ביאת המשיח עם ענין של ה"גליל" – מובן
גם מאגרת הקודש המפורסמת של הבעל
שם טוב הקודש בה נאמר שביאת משיח
צדקנו – "קא אתי מר" – מלכא משיחא –
תלויה בענין של "יפוצו מעיינותיך חוצה".
וכפי שרשב"י כותב עוד לפני זה בספרו
הזוהר הקדוש ש"בהאי חיבורא דילך
דאיהו ספר הזוהר כו' ,יפקון ביה מן
גלותא ברחמי" – שעי"ז שיהודים ילמדו
את פנימיות התורה ,הרי זה גורם לגאולה
האמיתית והשלימה ,ובאופן של "אחישנה".
והתחלת הגילוי וההפצה של פנימיות
התורה ,תורת הסוד ,התחילה באמצעות
האר"י ז"ל.
כאשר האריז"ל הגיע ממצרים לארץ
הקודש (כדי להפיץ ולגלות את מעיינות
החכמה) הוא הגיע לצפת ,שהיא עיר
בגליל ,ושם העמיד תלמידים ותלמידי
תלמידים ,ומשם "יוצאת אורה לעולם",

אח"כ הלכתי להזמין אישית את החשובים וגם את
הרבנים .כשנכנסתי להאב"ד הרב קפלן (האשכנזי)
אמר לי שבדיוק באותו לילה לא יהיה פנוי ...שוחחנו
בארוכה באי איזה ענינים ונפטרתי ממנו בשלום...
המסבה נערכה בהצלחה גדולה ,ולמרות הגשם
שירד באו כמאה וחמשים אנשים וקרוב למאה נשים
ובחורות  -מכל הסוגים (חסידישע ,בעה"ב'שע ,בלתי
חרדיים לע"ע ,חיילים וכו') .סדרנו שיהיה רם-קול גם
בחוץ באופן שהן הנאומים והן הנגינה נשמעה בחוץ.
סדרתי שר' צבי שי' גרינוואלד יבא עם קבוצה של
בחורים מכפר חב"ד .הפתיחה היתה במברקו של כ"ק
אדמו"ר שליט"א לקראת י"ט כסלו ,ואח"כ הסביר
ר"צ הנ"ל פרשת י"ט כסלו.
אחריו דיבר מר ברקוביץ סגן ראש העיר על פרשת

היום ועל חב"ד בצפת בכלל .אח"כ דיבר שוב ר"צ
הנ"ל פעמיים בהפסק שירים וניגונים ודבריו עשו
רושם נפלא בל ישכח על הנוכחים ,וכמה ימים אח"כ
עודם מדברים על הנואם הנפלא וכו' .דבריו היו
מבוססים על דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות
י"ט כסלו .א' מזקני צפת כובד בברכת המזון ואח"כ
יצאנו בריקוד והריקודים עם החיילים נמשכו כשעה
ויותר לאחרי השתתפותם העיקרית גם בתוך המסבה
בשירה ובזמרה.
למחרת התפשטה השמועה על הצלחת המסבה
בעיר ומכו"כ שמעו שאמרו שחבל שלא נוכחו ,ואלו
היו יודעים וכו'.
בנוגע למבצעי חנוכה יבוא בדו"ח הבא.

מענות קודש מהרבי בנוגע לקרית חב"ד ומוסדותיה בצפת
שמשם הגיעה ההפצה של תורת הסוד
(הנקראת חכמת האמת) בכל העולם כולו.
מכל הנ"ל מובנת החשיבות של חידוש
היישוב היהודי ב"גליל" בכלל ,ובפרט
בצפת (שהיא אחת מ"ארבע ערי הקודש"
שבארץ ישראל) שבה למד האריז"ל
ותלמידיו ,ועד שמנוחתו כבוד בצפת ,כדי
ששם יתגלה שוב – וביתר שאת וביתר עוז
– הענין של לימוד התורה בכלל ,ובמיוחד
הלימוד של פנימיות התורה ,שבדורנו
נתגלתה ע"י תורת החסידות – בסמיכות
מקום למקום מנוחתו של האריז"ל החי
– ובאופן שמשם זה יתפשט בכל ארץ
ישראל ,ומשם – בכל העולם כולו.
וכדי שיוכלו להתעסק בלימוד התורה
במנוחה ובהרחבה – צריך להיות באופן
כזה שלא יהיו הפרעות מצד תנאי הדירה
והפרנסה וכיו"ב ,שאז נעשים כל עניני
לימוד התורה וקיום המצוות והפצת
היהדות במרץ והצלחה גדולים הרבה יותר
– שזה ימהר עוד יותר את ה"אחישנה" ,של
הגאולה האמיתית והשלימה.
זהו גם אחד הטעמים לכך שחידשו וביססו
מחדש בצפת את ה"מקדש מעט" ,בית
הכנסת שנתייסד על ידי חסידי הצמח צדק
לפני למעלה ממאה שנה...
וכהכנה לקיום הייעוד "ואשיבה שופטייך

כבראשונה" – צריך להשתדל לבסס ולחזק
את כל עניני היהדות (שלכל לראש הם
התורה ומצוותיה) בכלל ,ובפרט במקומות
המקודשים – לבסס את בית הכנסת הזה,
ולהוסיף עוד בתי כנסיות ובתי מדרשות,
וכן להוסיף דירות ובתים עבור בני
ישראל ,שעל כל בית יהודי אומר הקב"ה
"ושכנתי בתוכם" ,בתוכו לא נאמר אלא
"בתוכם" ,בתוך כל אחד ואחד ,שכל בית
יהודי נעשה משכן לו יתברך.
עאכו"כ כאשר מדובר על בתים של
יהודים בארץ הקודש ,כולל – ובמיוחד –
הבתים ב"גליל" ,אשר שם יתגלה משיח
צדקנו בראשונה.
שמכל זה מובנת גודל ההשתדלות שצריכה
להיות כדי שיתוספו עוד בתים כפשוטם
בארץ הקודש ,עאכו"כ שיתוספו בתי
כנסיות ובתי מדרשות ,כולל גם (ולהבדיל)
בתי טהרה ומקוואות ,כדי שיוכל להיות
ענין לימוד התורה וקיום המצוות בטהרה,
והעיקר – שנזכה להעמיד דורות של בני
ובנות ישראל בקדושה ובטהרה ,שיוכלו
ללכת לקבל את פני משיח צדקנו ללא כל
מניעות ועיכובים.
וכנ"ל שאחד הטעמים לחידוש היישוב
בצפת ,ששם היה בית הכנסת שייסדו
חסידי ה"צמח צדק" – כדי שיוכל להיות

לזה המשך ,והמשך באופן של מוסיף
והולך ,כננס על גבי הענק. . .
ושיעשו בכל ענינים אלו באופן שיהיו
מזה פירות ופירי פירות – שממנו יראו וכן
יעשו רבים ,להגדיל ולהאדיר את היישוב
של בני ישראל בצפת ,ובגליל בכלל,
ובכל ארץ כנען לגבולותיה – בכללות,
מתוך מנוחה ושמחה והרחבה,
עד שלא תשאר כל נקודה פנויה בכל ארץ
כנען לגבולותיה – כמדובר כמה פעמים
הפס"ד הברור בשו"ע ,שכעת הוא ענין
שקשור עם פיקוח נפש ממש ,ובמילא
מובן שצריך ליישב את כל הגבולות,
באופן שלא ישארו כל פרצות.
ושהיישוב יהיה באופן "מבוצר" ,היינו
בקביעות ובתוקף ,מתחיל מביסוס והפצת
לימוד פנימיות התורה (יחד עם לימוד
נגלה דתורה) בגליל בכלל ,ובמיוחד
בצפת ,ומשם שיתפשט בכל ארץ ישראל
כולה.
ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד "עתידה
ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל,
ועתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל
הארצות" ,שיהיה "והיתה לה' המלוכה"
בביאת משיח צדקנו ,יבוא ויגאלנו
ויוליכנו קוממיות לארצנו ,בגאולה
האמיתית והשלימה.
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דבר הקריה

שליח הרבי ,הרב חיים קפלן

אולי הפסדנו בבחירות ,אבל ניצחנו
במערכה!

שלא מתאימים ליחסי אנוש תקינים ומכובדים,
לדוגמא:

בגליון הקודם התייחסנו לאישור החריג שניתן
לאבי מורי ז"ל לגבי ההליכה לבחירות בצפת.
ברור שכיוון שאישור זה חורג מהשיטה הכללית
של חב"ד והרבי ,הרי שיש לעשות הכל ולהמנע
מהדברים שבגינן נאסרה בדרך כלל מעורבות
פוליטית חב"דית; יש לבחון בכל הזדמנות האם
במאזן הכללי ,זה תורם למטרת השליחות וקידוש
שם ה' ושם חב"ד ,או חלילה להיפך.
אנחנו ,כמי שנושאים את שם הרבי ושם חב"ד,
נמצאים אמנם במגרש הפוליטי ,אבל לא מסוגלים
לשחק את המשחק הפוליטי המקובל.
כעת ,עם סיום המערכה הנוכחית ,בחשבון נפש
אמיתי ,אפשר לומר בוודאות :במערכה הזו -
ניצחנו ובגדול!
מערכה פוליטית ,מטבעה ,סובבת סביב נתון אחד
בלבד :אינטרסים .גם אם הם אינטרסים חשובים,
הם עדיין אינטרסים  -שעלולים לבוא על חשבון
ערכים חשובים אחרים.
לכן ,פעמים רבות נראה במערכה פולטית דברים

א .מפלגה היא כידוע מלשון פילוג ,והדבר הראשון
שהיא יוצרת הוא פילוג ומחנאות .ב .חציית
קווים וזיגזג לפי האינטרס העדכני .ג .אי עמידה
בהתחייבויות קודמות .ד .קמפיינים שליליים נגד
המתחרה במקום קמפיין חיובי עצמי .ה .מעורבות
רגשית ויצרית .ו .מעורבות של תלמידים בכל
הנ"ל ועוד.
המעורבות החב"דית במערכה הנוכחית ניצחה
באופן חד-משמעי בכל הפרמטרים הנ"ל:
א .נוצרה שותפות ואחדות עם הסיעות החרדיות
האחרות בעיר ,והוכחנו לכולם כי קהילת חב"ד
היא קהילה מאוחדת ,מגובשת ומלוכדת ולא ניתן
לפלג אותה .ב .למרות הצעות נדיבות מאוד
מכל הכיוונים ,חב"ד נשארה ,לכל אורך הדרך,
נאמנה באופן מוחלט לשותפות ולדרך שנקבעה
בתחילת המהלך .ג .חב"ד עמדה באופן מלא על
מילוי כל התחייבויותיה ,גם כאשר אחרים הפרו
התחייבויות שלהם .ד .חב"ד הובילה ,בין בסיבוב
הראשון ובין בסיבוב השני לראשות העיר,

קמפיין חיובי ומכובד בלבד שהתייחס אך ורק
לסיבות החיוביות להצביע עבור חב"ד ועבור
מועמדה לראשות העיר ,גם כאשר אחרים עשו
קמפיינים וספינים אחרים לגמרי .ה .הפעילות
כולה היתה עניינית ותוכנית בלבד ,ולא אישית
חלילה .בחב"ד המשיכו ,לכל אורך הדרך ,לכבד
(ולחב"ד ; ))-את כל המתמודדים והמצביעים מכל
הסיעות .ו .תלמידי המוסדות ובחורי הישיבות
נשארו מחוץ למערכה לחלוטין .אחת המטרות
החשובות בהליכה לבחירות היא חיזוק החינוך
החב"די בעיר .לא ניתן לעשות זאת באמצעות
ביטול תורה ומעורבות שעלולה להיות אנטי
חינוכית.
גם מי שאולי התאכזב מהעמדה וההצבעה
החב"דית ,לא יכול היה להתעלם מכל הנ"ל.
קידוש ה'! זו המערכה האמיתית ,וזה חשוב יותר
מכל רווח פוליטי.
על כך ועל כל העבודה המסורה  -יש להודות
לצוות המטה ,לפעילים ולכל הקהילה וכמובן
לאחל הצלחה רבה לנציגי חב"ד החדשים בעיריה.
תכל׳ס ,אין על חב״ד .אשרינו מה טוב חלקנו!

חדשות הקריה

מפעילות האגודה וקרן שמחת חיים
קורס הכשרה לסופרי סת"ם

כינוס השלוחים העולמי

קורס להכשרת סופרי סת"ם נפתח באוצר הסת"ם ומשתתפים בו  10אברכים רציניים
מהקהילות השונות ברחבי העיר .הקורס נעשה בפיקוח של מכון הסת"ם "יד רפאל" והסופרים
שיעברו בהצלחה יקבלו תעודת סופר מטעם המכון.

רבים מהשלוחים בעיה"ק צפת נסעו להשתתף בכינוס השלוחים העולמי שהתקיים
בחצרו הק' של הרבי .רבים מהשלוחים מנצלים את ההזדמנות כדי לשהות במשך השבת
על-יד הציון הק' ,ואחד החידושים השנה היה שחלק רשמי של הכינוס התקיים גם
בשבת קודש ע"י הציון ,כאשר לאחר קבלת שבת התקיים מושב חשוב במאהל המרכזי
בהשתתפות של כ 200-שלוחים מכל רחבי העולם.

עבודה למסיימי הקורס בהצלחה מובטחת בעזהי"ת ב"אוצר הסת"ם" ,כאשר הקורס ניתן
בחינם לסופרי הסת"ם שהתחייבו להצטרף לצוות הסופרים של "אוצר הסת"ם" ,לפחות למשך
השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס.
במקביל ,כל הסופרים העובדים כיום ב"אוצר הסת"ם" ( 18סופרים!) עברו מבחנים מטעם מכון
"משמרת סת"ם" לרענון התעודות שלהם .הרה"ג הרב יעקב קליין שליט"א ,מרבני "משמרת
סת"ם" ,הגיע לקיים את הבחינה במקום ,הרה"ג הרב משה שמואל ליברמן שליט"א ,הרב
המפקח על "אוצר הסת"ם" הכין את הסופרים למבחן ,וכולם עברו את המבחן בהצטיינות!
הכשרת הסופרים החדשים נעשית בעקבות הביקוש הגבוה למוצרי הסת"ם המהודרים של
אוצר הסת"ם ,בהשגחה ובפיקוח ועד הכשרות .OK

הקורס לסופרים

המבחן עם הרב קליין

בין השלוחים מצפת שהשתתפו שם ניתן היה לראות את הרב חיים קפלן ,הרב זלמי
ביסטריצקי ,הרב יוסי הלפרין ממירון ועוד.
שני אברכים מהקהילה החרדית בצפת,
המשתתפים בשיעור תניא שבועי
עם הרב קפלן ,נסעו במיוחד על מנת
להשתתף בבנקעט ביום ראשון  -והיו
גם כן במשך השבת על יד הציון הק'
והשתתפו בשיעורים וההתוועדויות שהיו
שם במשך כל המעת לעת.
לקראת צילום התמונה המרכזית בכינוס צילם הצלם מצפת ,החתן ר' משה שי' נבון
(וכאן המקום לאחל לו ולמשפחתו שי' ,מזל טוב לנישואיו בשעה טובה ומוצלחת!) את
המרא דאתרא הרב ביסטריצקי והשליח הרב קפלן יושבים יחד ,כמידי שנה ,במקום
השמור עבורם.

שיתוף פעולה עם "מיטב המסורת"

מסיבות חומש באוצר הסת"ם

ה"מרכז לעזרי שליחות" מטעם צא"ח המרכזית פתח במבצע תפילין ומזוזה רחב היקף שייעשה
בשיתוף עם בתי חב"ד נבחרים ,להם חנויות מסודרות לממכר מוצרי סת"ם ותשמישי קדושה.

ימים אלו של תחילת שנת הלימודים בבתי הספר הם ימי מסיבות החומש ,והטרנד
החדש באזורנו הוא מסיבות חומש באוצר הסת"ם.

במסגרת זו נבנה מותג סת"ם מיוחד בשם "מיטב המסורת" עם תו-תקן חב"ד למוצרי סת"ם,
בפיקוחו של הרב אלכסנדר דרורי ,מרבני המכון להוראה שע"י הרה"ג הרב מאיר אהרן
שליט"א.

בשבועות האחרונים נצפו באוצר הסת"ם כיתות מעשרות בתי ספר בצפון ,ביניהם:
שבט סופר מחצור ,ויצמן מנהריה ,בן צבי משלומי ,אגמים מצפת ,חוני המעגל מחצור,
אוהל מאיר מעפולה ,יערת העמק ממגדל העמק ,אורט מחצור ,נחשוני החולה מיסוד
המעלה ,רמז מנהריה ,גלבוע מבית שאן ,הראשונים ממעלות ועוד.

לאחר בדיקה ארוכה מטעם ה"מרכז לעזרי
שליחות" נבחר "אוצר הסת"ם  -צפת" להיות
אחד הספקים המרכזיים של מוצרי הסת"ם
המהודרים של "מיטב המסורת".

כל בית ספר שהגיע פעם אחת לחגיגה באוצר הסת"ם  -ממשיך להגיע מידי שנה,
התלמידים ,המורים וההורים מתרגשים כל פעם מחדש!

באירוע ההשקה שהתקיים בבניין  770בכפר
חב"ד הוזמן לשאת דברים גם הרב חיים קפלן,
שהציג בפני השלוחים ואנשי המרכז לעזרי שליחות את החזון והרעיון שעמד מאחורי הקמת
"אוצר הסת"ם" ,שמשתלב כיום בצורה נפלאה עם פעילות השלוחים בכל הארץ.
השקת "מיטב המסורת" בבית 770

בהנהלת ה"מרכז לעזרי שליחות" אומרים שלא ירחק היום והמיזם המיוחד יהיה חלק בלתי
נפרד מכל בית חב"ד בכל רחבי הארץ.

מסיבות חומש

