
ום חורפי אחד בשנת תשכ"ט )1969(, ישבתי עם כמה מחבריי י
ניגש אלינו הרב  ב-770, כאשר  תלמידי הישיבה בבית המדרש 
אנחנו  האם  לדעת  ביקש  הוא  הרבי.  של  מזכירו  קליין,  בנימין 
מוכנים להוסיף את שמותינו לרשימה שממנה עתיד הרבי לבחור 

קבוצה של תלמידים־שלוחים שתיסע לאוסטרליה.

של  הראשונה  הקבוצה  את  הרבי  שלח  לכן,  קודם  שנתיים 
גדולה"  ה"ישיבה  אל  ב-770  המרכזית  חב"ד  מישיבת  תלמידים 
למשך  נשלחה  כזו  קבוצה  שכל  מאחר  אוסטרליה.  במלבורן, 
שנתיים ואוסטרליה היא מקום מרוחק, נדרשו המועמדים להיות 
אחי  ההורים.  הסכמת  את  ולקבל  לחלוטין  תקין  בריאותי  במצב 
נמנה על קבוצת השלוחים הראשונה, וביקשתי מהרב קליין שיוסיף 

את שמי לרשימה.

חלפו מספר שבועות ולא שמענו דבר. בעיצומה של התוועדות 
שושן פורים הרגשתי טפיחה על הכתף. היה זה הרב קליין, שקרא 
הרבי.  של  האישי  מזכירו  חדקוב,  הרב  של  משרדו  אל  להגיע  לי 

התבשרתי כי נבחרתי להיות בין הנוסעים לאוסטרליה.

טרם  הפסח.  לחג  בסמיכות  לשם  שנגיע  כך  תוכננה  נסיעתנו 
בחורים  חמישה  עוד  מלבדי  שמנתה   – הקבוצה  זכתה  יציאתנו, 
ארגז מצה  לחדרו, עמד  כשנכנסנו  הרבי.  ליחידות עם  להיכנס   –
שולחנו  מאחורי  עמד  הרבי  החדר.  בירכתי  שולחן  על  שמורה 
סיימה  הראשונה  שהקבוצה  לאחר  "כעת,  שיחה:  בפנינו  ונשא 
את שליחותה, מוטל עליכם להמשיך ולהרחיב את העבודה שבה 
החלו". בסוף דבריו הורה לכל אחד מאתנו לקחת מצה שלמה ועוד 
שני שברי מצה. לאחר מכן העניק לכל אחד מאתנו שלושים ושישה 

דולרים כדי לתרום מהם לקופת "קמחא דפסחא" באוסטרליה.

בו ביום, הגיה הרבי את תמליל השיחה שנשא בפנינו, כשהוא 
שדובר.  פרט  לכל  והסברים  מקורות  עם  שוליים  הערות  מוסיף 
למשל, בנוגע לכסף שמסר לנו כדי לתרום לצרכי חג הפסח, כתב 
בהערה: "עיין שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, הלכות פסח, סימן תכ"ט, 

סעיף ו'".

העיר  בני  שכל  קובעת  ההלכה  הזקן?  אדמו"ר  שם  כותב  מה 
הנזקקים  של  החג  צרכי  עבור  חיטים"  "מעות  לתרום  מחוייבים 
"בן העיר"? מי שדר בעיר לפחות שלושים  המקומיים. מי נחשב 
יום. אולם, ממשיך אדמו"ר הזקן ומבהיר: "וכל זה שבא לעיר לגור 
שם ואומר שאינו רוצה להשתקע שם, אבל מי שבא לעיר להשתקע 
שם נעשה כבני העיר מיד" – ומחוייב לתרום "מעות חטים" לטובת 

עניי העיר כשאר בני העיר.

ברור שלדעת הרבי דין זה היה תקף במקרה שלנו. הוא ביקש 

של  קצובה  לתקופה  למשימה  נשלחים  אנו  אמנם  כי  להדגיש 
כ"בני  עצמנו  את  להחשיב  עלינו  זו  תקופה  במהלך  אך  שנתיים, 
העיר" – כמי שבאו להשתקע באוסטרליה. בתור שליח של הרבי, 
אתה לא מסתכל בלוח השנה כדי לבדוק כמה זמן עוד נותר לך 

במקום; כל רגע שם הוא נצח.

ה"צאתכם  במסיבת  יותר  מאוחר  הוקראה  זו  מוגהת  שיחה 
לשלום" שהישיבה ערכה לכבודנו באותו ערב. כעבור ימים ספורים, 

יצאנו בדרכנו לאוסטרליה.

התקשורת  אמצעי  מהעולם.  מנותקים  חשנו  לשם  כשהגענו 
לא היו זמינים כמו היום. איש לא העלה על דעתו להרים טלפון 
של  ההתוועדויות  על  חירום.  במקרי  רק  התקשרו  לאמריקה; 
הרבי נודע לנו כאשר הגיע מכתב בדואר; מישהו היה רושם כמה 
שורות ומסכם את תוכן השיחות שדיבר הרבי. אם היה מדובר על 
התוועדות שנערכה ביום חול, היו שולחים קלטת שהגיעה אלינו 

באיחור רב.

)1970(, בשנה שלאחר הגעתנו, מלאו עשרים  בי' שבט תש"ל 
כדי  תבל  קצווי  מכל  נסעו  אנשים  הרבי.  נשיאות  לתחילת  שנה 
היינו  אנחנו  אבל  הרבי,  במחיצת  החשוב  המאורע  את  לחגוג 
תקועים בצד השני של העולם. בארץ ישראל היו כמה שהעלו רעיון 
לארגן שידור חי של התוועדות הרבי באמצעות חיבור טלפוני ישיר 
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ל-770. מרגע ששמענו על רעיון השידור החי, ידענו שגם אנחנו 
חייבים לעשות זאת.

המחיר היה בשמיים – תעריף דקת שיחה בין־יבשתית היה גבוה 
ארוכות.  שעות  כלל  בדרך  נמשכה  הרבי  של  והתוועדות  מאוד, 
ובמקביל  המקומית,  הקהילה  בקרב  הסכום  את  לגייס  ניסיתי 
ביקשתי מאחותי שתשלח לי את כל כספי מתנות בר־המצווה שלי.

י"ב  לקראת  יותר.  עוד  העניין  את  סיבכו  הזמנים  הפרשי 
בתמוז באותה שנה עמד להתקיים השידור הראשון באוסטרליה. 
ההתוועדות של הרבי תוכננה להתחיל ביום חמישי, בשעה תשע 
השבת  כניסת  לפני  ספורות  שעות   – יורק  ניו  שעון  בערב,  וחצי 

במלבורן.

ארגנו את השידור והצבנו מערכת הגברה באולם בית הכנסת 
המרכזי, ובמקום התאספו תלמידי הישיבה ואנ"ש חסידי חב"ד.

לקראת סוף ההתוועדות החל הרבי לנגן ניגון חסידי שמח על 
מילות הפסוק "כי אלוקים יושיע ציון". ועודד את השירה במרץ 
רב, מה שגרם לכל הנוכחים לעמוד ולפצוח בריקוד חסידי. אחד 
מוותיקי הקהילה, הרב חיים סרברנסקי – חסיד יליד רוסיה, שהוריו 
את  להפריח  כדי  לאוסטרליה  הריי"צ  אדמו"ר  בידי  עוד  נשלחו 
ועד  להתוועדות,  וכיבוד  חריף  משקה  הביא   – הרוחנית  השממה 
ורוקדים  שרים  כשכולם  גלגלים,  על  היה  הכנסת  בית  כל  מהרה 

בהתלהבות.

חברי  הכנסת  לבית  להגיע  החלו  השבת,  כניסת  לקראת 
הקהילה המקומיים, לבושים בבגדי השבת כשטליתותיהם בידיהם. 
מעין  במחזות  הורגלו  אלה, שלא  ומאופקים  מעונבים  אוסטרלים 
אלו, הביטו בנו בתדהמה מוחלטת. אולם, הייתה זו הפעם הראשונה 
והתקשינו  באוסטרליה,  הרבי  שֵלמה של  התוועדות  שבה שמענו 

להכיל את התרגשותנו.

כעבור חמישה חודשים, התקיימה ההתוועדות הגדולה הבאה, 
השנה  וראש  הזקן  אדמו"ר  של  הגאולה  חג   – בכסלו  י"ט  לרגל 
לחסידות. השידורים התנהלו כך שכל אחד מהמוקדים היה מתקשר 
לקו טלפון מיוחד שהוקצה עבורו, ואם זה לא עבר, היה גם מספר 
לא  כלשהי  מסיבה  אך  שלנו,  הייעודי  למספר  התקשרנו  חירום. 
הצלחנו להתחבר. ניסינו את מספר החירום, אך גם הוא לא עבד. 
ידענו שההתוועדות כבר מתחילה, אך הקשר הטלפוני פשוט לא 

צלח.

כעבור כשעה, הצלחנו פתאום ליצור קשר עם ארצות הברית. 
על  לדבר  החל  הרבי  רגע,  באותו  בדיוק  התחבר.  הקו  איכשהו 

אוסטרליה.

"הגיעה ידיעה מאוסטרליה", סיפר הרבי, "שלאחר ריבוי ספקות, 
החליטו 'לקפוץ אל הים' – לפי השגתם – ולרכוש בית חדש וגדול 

שבו יוכלו ללמוד תורה מתוך הרחבת הדעת". 

המבנה הקטן שבו שכנה ה"ישיבה גדולה" במלבורן נרכש בידי 
יזמים, ועלתה הצעה לרכוש קמפוס שלם עבור הישיבה. המקום 
בנוגע  שהתלבטו  מאחר  למדי.  יקר  אך  ומרווח,  נאה  היה  אכן 
האם  לשאול  כדי  הרבי  למזכירות  להתקשר  החליטו  לרכישה, 

לעשות את הצעד.

"אילו זכינו", המשיך הרבי, "היו בעצמם נופלים על ה'המצאה' 
לעבור לבנין גדול יותר, ולא היה צורך שיכריחו אותם לעשות זאת, 
בלתי  עניין  שזהו  להם  נראה  היה  שתהיה  סיבה  איזו  מפני  אבל 

אפשרי, ואין צורך ואסור לעשות זאת וכו' וכו'; אך הקב"ה שהוא 
'כל יכול' סיבב את העניינים באופן שהיה נראה להם שבעל כורחם 

מוכרחים הם לצאת ממקום צר ולהיכנס לדירה מרווחת".

היו צריכים  "למה  נזף על עצם השאלה האם להתרחב:  הרבי 
'לקפוץ  אכן  האם  ולשאול  לטלפן  דולרים  גבי  על  דולרים  לבזבז 
לא  יהיה  מכאן  שהמענה  מראש  שיערו  הרי  הסתם  מן  לים'?! 
אדם,  של  דעתו  המרחיבה  נאה'  'דירה  שיהיה  בכך  רק  להסתפק 

אלא שיהיה באופן של 'ופרצת!'"

בהמשך התחייב הרבי לשלוח השתתפות סמלית עבור רכישת 
הבניין החדש, ובירך שאור התורה שייצא ממנו ישפיע על העיר 
וקיום  תורה  למקום  אותה  ויהפוך  כולה,  אוסטרליה  ועל  מלבורן 

מצוות בהידור.

לפתע  החל  שבו  ממש  רגע  באותו  כאמור,  התרחש,  זה  כל 
השידור במלבורן. בסיום דבריו הורה הרבי לקהל לומר "לחיים", 
וביקש במיוחד שגם אלו המאזינים לדברים מאוסטרליה, יצטרפו 

ויענו גם הם "לחיים ולברכה!"

לאור  ובהוצאה  בכתיבה  אלטיין  לייבל  הרב  עוסק  שנה  כחמישים  מזה 
הוא  כיום  לדורותיהם.  חב"ד  אדמו"רי   – קודמיו  ותורת  הרבי  תורת  של 
מנהל את מכון "היכל מנחם" להפצת תורת החסידות בשכונת בורו פארק, 

שבברוקלין, ניו יורק. הוא רואיין בחודש מנחם אב תש"פ )2020(.
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 ההקדשות שלכם 
מאפשרות את המשך הפצת הגיליון השבועי.

 לפרטים נוספים 
ולהרשמה לקבלת הגיליון השבועי בדוא"ל
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השבוע לפני:

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי
ולעילוי נשמת אמנו היקרה מרת שיינא באשע בתיה ע"ה

הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

לב  "והשיב  הפסוק  את  בצטטו   —  )1980( תש"מ   >
של  חדש  מבצע  על  הרבי  הכריז  בנים",  על  אבות 
גיוס הילדים לעזרה בהכנות לקראת חג הפסח שיחול 
בעוד שבועיים. הרבי קרא להלהיב את הילדים בקשר 
לחלקם המרכזי בליל הסדר, ובכך לעורר אצלם רצון 
כדי  החג,  ענייני  בכל  להורים  בעזרה  להשקיע  ומרץ 
הציע  הרבי  יותר.  ומהודר  שמח  יפה,  יהיה  שהחג 
מהוריהם  פתק  שיביאו  הילדים  את  בפרסים  לתגמל 
מרץ  בהם  שיוסיף  דבר  השתתפותם,  על  סביהם  או 
בניו  חב"ד  צעירי  ארגון  יצא  כך  בעקבות  והתלהבות. 
יורק במבצע "תחרות הקניידלך", בו נטלו חלק אלפי 
ילדים. לאורך החודשים הבאים המשיך הרבי להתמקד 
בכוחם המיוחד של הילדים, כשהשיא הגיע כחצי שנה 
לאחר מכן, עם ייסוד ארגון הנוער "צבאות השם" בחול 

המועד סוכות תשמ"א.1 ראש חודש ניסן

שיחות קודש תש"מ ב, עמ' 500  1

בסיוע חברי

אף שהשתדלנו כמיטב יכולתנו לאמת כל פרט, 
תוכנם של הסיפורים משקף את דברי הרבי כפי שאלו 

הובנו בשעתו על ידי השומעים והשתמרו בזיכרונם.


