
תשפ"ג

ראש השנה תשפ“ג

היום ערב שבת קודש פרשת דברים-חזון

50 יום, שהם 2,100 שעות 
)סה"כ 72,000 דקות( לקראת קיבוץ ראש השנה תשפ"ג

עומדים אנו כחמישים יום לפני יום הגדול – יום גנוסיא דמלכא, ראש השנה תשפ"ג.
כרגע המצב נראה קשה מאוד, ועל אף שנראה לפעמים כאילו שיש כאלו שיודעים 
]וחבל  קפה',  ל'כוס  נושא  וזה  הצדדים  של  והמניעים  המלחמה  מהלכי  את  לנתח 
שנפרסים  המלחמתיים  המהלכים  את  לשמוע  באים  לא  והאוקראינים  שהרוסים 
קיום  על  מאיימת  בפועל  המלחמה  שמצב  היא  האמת  אבל  שטיבל'...[,  ב'קאווע 

הקיבוץ הקדוש ואין אחד שיודע מה יילד יום.
במשך עשרות שנים, היה הציון הקדוש סגור ומסוגר בפני אנ"ש, שהשתוקקו להשתטח 
בד' אמות הקדושות באומן... הם ידעו שכמעט ואין מה לעשות בגשמיות, ולכן עיקר 

את עיקר ההשתדלות הם השקיעו ברוחניות.
ב"ה שבשנים האחרונות הכל קל יותר, ובמשך שלושים שנים היה אפשר פשוט לקנות 
והתפילות,  הגעגועים  נשכחו  שמעט  כך  לאומן,  ולהגיע  מטוס  על  ולעלות  כרטיס 

שפעם היו מנת חלקו של כל חסיד ברסלב.
לפני שנתיים... הקורונה התפשטה בעולם, ומסך הברזל חצץ בין הלבבות הכוספים 
למעיין הנובע, מחזות מסירות נפש מבהילות נראו ברחבי העולם ובגבולות אוקראינה, 
ולבסוף רוב ככל חסידי ברסלב לא זכו להיות באומן בראש השנה; היווה זאת כעין 
תזכורת כואבת על חובת התפילה הנדרשת לטובת ההשתתפות וקיום הקיבוץ הקדוש.

ואכן, הבנו את הרמז, ונהרי דמעה ותפילות נשפכו, ובראש השנה שלאחמ"כ זכינו 
לקיבוץ נאדר ונפלא תהילה לקל.

והנה עתה, כשמכל הכיוונים קיימת סכנה מוחשית המאיימת על הנסיעה הקדושה 
לראש השנה, אזי עלינו נפל חובת היום להחזיר העטרה ליושנה, ולעומת המוציאים 
כלי זיינם – כלי מלחמה, עלינו לשלוף את הכלי זיין שלנו הוא התפילה. ובחרבו של 

משיח – הוא התפילה, נזכה בוודאי להכריע ולנצח המלחמה.
בדומה למאמרו של רבינו "גאר מיין זאך ראש השנה" ]-כל ענייני הוא ראש השנה[ 
העיד הוא ג"כ "גאר מיין זאך איז תפילה". ואכן הא בהא תליא ואי אפשר לאחד מבלי 

השני.
מוהרנ"ת כותב ]חיי מוהר"ן ו'[ על יחסו של רבינו  לגזירת ה'פונקטין' ]-גיוס[ שריחפה 
הפונקטין,  בענין  מאד  הרבה  עסק  השנה  "באותה  ישראל:  בחורי  על  עת  באותה 
והצטער עליהם הרבה מאד, ואמר כי לא דבר ריק הוא, והקפיד מאד על האומרים 
שבודאי לא יתקימו הפונקטין, כי איך אפשר שהשם יתברך יעשה חס ושלום זאת 
לישראל. והוא זכרונו לברכה אמר כמה פעמים שהוא שטות, כי הלא מצינו שכבר היו 

כמה גזרות קשות על ישראל, רחמנא לצלן מעתה.
ועוד דיבר מזה הרבה שצריכין להתפחד מאד מאלו הגזרות הנשמעים רחמנא לצלן, 
ושלא להחזיק אותם לדבר קל, רק צריכין להעתיר ולהתפלל ולצעוק ולהתחנן הרבה 
הרבה לפני השם יתברך, אולי יעתר ה' שנזכה לבטלם, כי בודאי תפלה וצעקה מועיל 

תמיד.
מקודם  ומלואה  ארץ  להרעיש  אותו  צייתים  היו  והלואי  וכותב:  מוהרנ"ת  וממשיך 

לעסוק הרבה בתפלות וצעקות להשם יתברך כרצונו בודאי היו מתבטלין לגמרי:
ולכן אנו חייבים לאסוף תפילות כי רק זה התקוה שלנו בעת הזאת, וכל אחד ואחד 
מחוייב להתפלל ולשפוך שיח לקל עליון שיחוס וירחם על עמו ויפתח לנו השערים.

ולצורך כך פתחנו במבצעים והגרלות על פרסים יקרי ערך כמפורט להלן, לזרז את 
המזורזין ולחזק את המחוזקין לאחוז בחרב וקשת התפילה לפתוח את שערי הציוה"ק.

ואף אם השערים נראין סגורים וחתומים, חלילה לנו לאבד תקוה ח"ו וכלשונו של 
מוהרנ"ת בעלים לתרופה ]מכתב שי"ד[ :

ֵעיֵני  ָּפַקח  ֲאֶׁשר  ֲחָסָדיו,  ִּנְפְלאּו  ּוַמה  ַמְחְׁשבֹוָתיו  ָעְמקּו  ְמֹאד  ה'  ַמֲעֵׂשי  ָּגְדלּו  ַמה  ַאְך 
ְלָבִבי ֵליַדע ּוְלַהֲאִמין ְּבִנְפָלאֹות נֹוְראֹות ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ַעד ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ְמָיֵאׁש 
ַעְצִמי ִמן ָהַרֲחִמים, ְוֶהֱאַמְנִּתי ִאם ִּכי ַהְּׁשָעִרים ְסגּוִרים ּוְמֻסָּגִרים ִמָּכל ַצד ּוִמָּכל ִּפָּנה ַעד 
ֶׁשַהּטֹוֶעה ָיכֹול ִלְטעֹות ֶׁשֶאֶפס ִּתְקָוה ַחס ְוָׁשלֹום, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵיׁש ִּתְקָוה ֵיׁש ָוֵיׁש, ִּכי ַהְרֵּבה 

ֶרַוח ְוַהָּצָלה ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְוהּוא ַרב ְלהֹוִׁשיַע.
כך שאין לנו רשות להתייאש אלא להתפלל ולהתפלל ושוב להתפלל לזכות לראש 

השנה הבהיר במקום גניזתו הק'.
אמן.

הדינמיט של ברסלב:

ואני תפילה
ברסלב.  את  בסערה  שכובשת  והפרסים  ההגרלות  תוכניות 
המבצע האדיר שסוחף את כלל בחורי הישיבות, ילדי החיידרים, 
הפרוייקט  שם  זה  תפילה"  "ואני  והסמינרים.  הספר  בתי  ובנות 

שיסלול בס"ד את הדרך לרבינו לראש השנה התשפ"ג.
מאת: בן ציון ירושלמי

לא צריך לספר לאף אחד על האיום הקיומי המרחף על קיום הקיבוץ הקדוש בראש השנה 
באומן בהאי שתא. המלחמה והשמועות מכל צד אופפים את כל הלך מחשבתו של כל 

חסיד ברסלב בחודשים האחרונים.
לצערינו כבר חווינו על בשרינו 'חוויה' כזו שבה לא זכינו לקיום הקיבוץ הקדוש באומן. 
מי בבלרוס מתחת לשמיכות הצמר שלא היו... מי בלונדון במרתפי החסד של יהודים 
שזכה  מי  וגם  פיזית,  שם  היה  שלא  מי  גם  אבל  אחרות.  נידחות  במדינות  ומי  טובים, 
להשתחל והיה מבין יחידי הסגולה באומן, חווה היטב את הצער שהיה מנת חלקם של 
כאלו שבמשך שבועות ארוכים נדדו מביתם לעבר מדינת עולם שלישית שאפילו תנאים 

מינימליים לא קיימים בה.
כל ברסלב'ר חסיד יודע שהוא חייב לעשות כל מה שביכולתו בכדי שדבר כזה לא יחזור 
על עצמו שוב. ולא, אין הכוונה לסבל הגשמי, אלא לסבל הרוחני בו נמנע מרבבות יהודים 

להשתתף בדבר שנחשב להם כענין נשגב מעל הכל.
נו, אז מה אפשר לעשות?

נכון שיש מושג של השתדלות, אבל במצב הנוכחי, כל אחד מבין שאין השתדלות  אז 
גשמית שתוכל להבטיח למישהו שהוא יהיה בכ"ט אלול השנה באומן.

'טוב, תכל'ס' – אתם בטח שואלים... – 'מה אתם רוצים?'
ובכן, אנחנו רוצים להציע פיתרון שבודאי יביא אתכם לרבינו לראש השנה תשפ"ג!

אנחנו מצליחים אולי לזהות צליל לא מאמין בפרצוף שלכם...
'לפני שנייה הסברתם בעצמכם שהתייאשתם מההשתדלויות אז מה יש לכם להציע?'

כדי לענות, אנו מוכרחים להקדים הקדמה קצרה;
הרבי שלנו, שהתבטא 'גאר מיין זאך איז ראש השנה' גם אמר 'גאר מיין זאך איז תפילה'.
הוא אמר אפילו יותר מזה. הוא העיד על עצמו "ואני תפילה"! המהות של רבינו הוא 

נושא ה'תפילה'.
כל העניין של רבינו זה תפילה! אותו 'גאר מיין זאך' של הרבי לגבי ראש השנה, נאמר גם 

לגבי תפילה.
כי הדרך היחידה לפעול כל דבר, ובפרט את קיום הקיבוץ הקדוש בראש השנה הוא רק 

ע"י תפילה!

⋅⋅⋅
בכדי לעודד את נושא התפילה, יצאנו במבצע אדיר הנושא את השם "ואני תפילה."

המבצע מיועד לילדים, בחורי ישיבה קטנה וגדולה, ובקרוב גם לבנות ונערות.
המבצע לא עולה כסף ולא דורש משאבים, רק דבר אחד ויחיד: תפילה!

⋅⋅⋅
אה, כמעט שכחנו...

ההסבר  וזהו  נישאים,  והרים  סלעים  בתוך  וכבישים  דרכים  לסלול  מיועדת  ה'דינמיט' 
למילים שבכותרת.
להתראות באומן!

ברגעים אלו אין טנקים, או טילים, 
אין גבולות או 'נייעס', ואין 

שגרירים או נשיאים. יש ה' אחד, 
והוא זה שיחליט אם השנה נהיה 

באומן בראש השנה או לא!
מאת: בן ציון ירושלמי

את  החזן  סיים  לא  עוד  האלוקים!"  הוא  "ה' 
שלושת המילים העוצמתיות בפעם השביעית, 
שנדמה  עד  כמרקחה,  זועק  כולו  וההיכל 
מהתקרה  המשתלשלות  והנברשות  שהקירות 
הוא  "ה'  מצטרפים אף הם להצהרה הנצחית: 

האלוקים!"
מימיני בחור צעיר ׁשּתוֹ ם ילדותי נשקף מפניו, 
זקן לבן המשתלשל  יהודי כפוף עם  ולשמאלי 
בשיפולי חליפתו המהוהה. עיני שניהם עצומות 
מיוסר  כשגעגוע  מעלה  כלפי  מביטות  ופניהם 
מצטייר על פניהם, ומפיהם נזעקת השאגה: "ה' 

הוא האלוקים!"
או  מטוסים  אין  טנקים,  אין  אלו  ברגעים 
טילים, אין גבולות או 'נייעס', ואין שגרירים או 
נשיאים. יש ה' אחד, והוא זה שיחליט אם השנה 
נהיה באומן בראש השנה או לא, בידיו נתונה 
ההחלטה אם לאפשר את קיום הקיבוץ כמידי 

שנה אם לאו. כי: "ה' הוא האלוקים!"

לומר שזה היה השיא של המעמד?
לא בטוח.

זה אמירת  זה היה מעמד מלא בשיאים... אם 
אמירת  זה  אם  התלהבות,  בכזה  התהילים 
הדרשות  זה  אם  התעוררות.  בכזה  הסליחות 
זה  אם  השתוקקות,  בכזה  ונשמעו  שנאמרו 
זה  ואם  צעקות,  בכאלו  שנזעקה  ע"ו  תפילה 
בכזה  שנאמרה  שמיים  מלכות  עול  קבלת 
ראוי  במעמד  שהיה  ושלב  שלב  כל  אמונה. 
ברסלב  חסידות  של  ימיה  בקורות  להיחקק 
כמעמד בפני עצמו, בדרך 'לפתוח' את השערים 

לראש השנה תשפ"ג.
מי שהיה שם – ]ומי לא היה שם?[ – יודע, שאי 
אפשר להניח את האצבע על נקודה מסויימת 
ולומר שהיא נקודת השיא של המעמד. פשוט, 
משום שמיד תצוץ נקודה אחרת שתכריע את 

הכף וחוזר חלילה.
גם כשנעבור לסקר את מעמדי התפילה לילדי 
התשב"ר לא נוכל להתמקד בנקודה מסויימת. 
כאילו  כולו  העולם  אמונה,  זעק  כולו  היום 
כלל  בהם  גורליים  רגעים  באותם  מלכת  עצר 
חסידי ברסלב בכל העולם ביותר מ-50 ערים, 
ועוד אלפי ילדים טהורים, התחננו בגרון ניחר:  
הרבי  אצל  להיות  לנו  תן  עולם!  של  "רבונו 
בראש השנה, תאפשר את קיום הקיבוץ הקדוש 

באומן כמידי שנה!"

תפילת רבים עושה רושם, ובוודאי תפילה כזו 
בה,  מבוקשים  נוחיות  ולא  גשמיות  לא  אשר 
למה  בדיוק  מבין  באומן  פעם  אי  שהיה  ]ומי 
רצונינו  "טאטע!  אחד:   רצון  רק  הכוונה[. 

לראות את מלכינו!"
מנחם-אב  חודש  ראש  שבערב  הזו  הכמיהה 
נזעקה מפיהם של עשרות אלפי חסידי ברסלב 
ואברכי  הישיבות  בחורי  כלל  זקן,  ועד  מנער 
– עשתה  ובעלי משפחות  ת"ת  ילדי  הכוללים, 
תהווה  ובוודאי  בשמיים,  אדיר  רעש  בוודאי 
בהאי  לרבינו  בדרך  משמעותית  דרך  פריצת 

שתא.
טבא  רעותא  ש'לית  לזכור  אלא  לנו  אין  ואנו, 
לשון  שנאבד,  טוב  רצון  ]-אין  דאתעביד' 
הזוה"ק[. וכל תפילה שהיא, גם אם לא נאמרה 
על  המכריז  עיניים  ומאיר  צבעוני  שלט  מול 
'יום תפילה', וגם אם נחצבה בקושי מתוך לב 
האבן האטום, פועלת בוודאי גדולות ונצורות. 
פנוי,  רגע  בכל  השנה,  ראש  ועד  ומעכשיו 
נמלמל עוד הפעם – אם בקצרה ואם בארוכה: 
הקיבוץ  את  לקיים  בידך  האלוקים!  הוא  "ה' 
ואת  זכני  לדרך הטבע,  גם השנה מעל  באומן 

כל עם ישראל להיות אצל הרבי גם השנה!"

מאת: חיים ליקובר

שגרירות ארה"ב ואוקראינה 
במולדובה עם נציגי ברסלב

השנה  לראש  לנסיעות  מההיערכויות  כחלק 
סגן  בהשתתפות  תיאום  פגישת  התקיימה 
שגריר ארה"ב במולדובה, סגן שגריר אוקראינה 
שדה  של  הביטחון  כוחות  מפקד  במולדובה, 
משטרת  נציגי  בקישינב,  הבינלאומי  התעופה 
נציגי  הצלה,  איחוד  נציגי  במדינה,  הגבולות 
של  רבה  הנסיעות,  וסוכני  התעופה  חברות 
מולדובה הרב פנחס זלצמן, יו"ר 'איחוד ברסלב' 
הרב נתן בן נון, מנהל משרד הנסיעות 'נתיבים 

טורס' הרב לוי יצחק גבירץ הי"ו, ועוד.
התקיימה  ההיערכות  שפגישת  הסיבה 
המלחמה  פרוץ  שמאז  בגלל  היא  במולדובה, 
כל  לחלוטין  הופסקו  באוקראינה,  הקשה 
כיום  אוקראינה.  ברחבי  האזרחיות  הטיסות 
נחמן  רבי  בציון  ולהתפלל  להגיע  המבקשים 
מברסלב באומן עושים את המסע דרך מדינות 
שכנות מהמערב החולקות גבול יבשתי משותף 
עם אוקראינה, ובעיקר דרך מולדובה הקרובה.

את  נון  בן  נתן  הרב  הסביר  הדברים,  בפתח 
חשיבותה של הנסיעה לאומן בראש השנה עבור 
תיאום,  ולקיים  להקדים  וביקש  ברסלב,  חסידי 
מדינת  דרך  המעבר  את  לנוסעים  לאפשר  כדי 

מולדובה בדרכם לאומן.

נכונותם  את  הביעו  המעורבים  הגורמים  כלל 
איחוד  עם  פעולה  ובשיתוף  בתיאום  לעבוד 
לראש  הנסיעה  מבצע  הצלחת  למען  ברסלב, 

השנה.
את  הביע  נון  בן  נתן  הרב  ברסלב  איחוד  יו"ר 
הערכתו הרבה והודה להרב פנחס זלצמן הי"ו 
בין  והקהילה היהודית במולדובה, על התיאום 
הגורמים השונים ועל אירוח המפגש, ובמיוחד 
לטובת חסידי  לסייע  והנכונות  על ההתגייסות 

ברסלב בדרכם לאומן.

התפתחות אווירית 
באוקראינה?

מועצת מחוז טרנסקרפטיה באוקראינה מתכננת 
אוז'גורוד  בעיר  התעופה  שדה  את  לשפץ 
)אונגוואר(, ולהפעילו לטיסות בינלאומיות. כך 
צ'ובירקו.  וולודימיר  המחוז,  מועצת  יו"ר  דווח 
מהעיר  נסיעה  שעות  כ11  של  מרוחק  המקום 
אומן. ]אגב, בכל מקרה, נסיעה משדה התעופה 
שביאסי או קישינב תמשך לפחות כשעה פחות 

)קישינב כ-7 עד 9, יאסי כ-9-10 בלבד(.
הסיבה שמדברים דווקא על שדה התעופה הזה, 
התעופה  בשדה  הטיסה  שמסלול  משום  הוא 
סלובקיה- בגבול  ממש  מסתיים  באוז'גורוד 

אוקראינה, כך שמטוסים שממריאים או נוחתים 
האוירי  בשטחה  בעצם  זאת  עושים  בשדה, 
אוקראינה,-הסגורים  בשמי  ולא  סלובקיה  של 
לנחות  למטוסים  שיתאפשר  כך  לטיסה-. 

באוקראינה בלי לטוס בשמי המדינה.

ראש עיריית אומן: "לא יכולים 
להבטיח את שלום הבאים"

מבקש  הישראלי  החוץ  שמשרד  לאחר  יום 
להרתיע ישראלים מלהגיע לאומן על ידי הוצאת 
אזהרת מסע חדשה, הדגיש' ראש העיר אומן א. 
פלטניובה כי אין ביכולתם להבטיח את שלומם 
היא  שלי  "העמדה  פוטנציאליים.  מבקרים  של 
שאנשים צריכים להיות בטוחים", אמר' בריאיון 
הזו  בשכונה  "וכרגע,  ישראל'  אוף  ל'טיימס 
מספיק  אין  החגיגות  את  מארחת  כלל  שבדרך 
מקלטים. למרבה הצער, איננו יכולים להבטיח 
הם  אם  הרגל  עולי  של  המלא  שלומם  את 

נכנסים".
"אם אנחנו מתכוונים לקיים את החגיגות, אנחנו 
צריכים לוודא שכולם בטוחים, וכרגע, אנחנו לא 
יכולים להבטיח שלא יהיו התקפות על אומן", 
אמר' ראש העיר פלטניובה. לפי מה שאמרו לה 
בקהילה היהודית, פלטניובה מצפ' שמספר לא 
השנה  ראש  לקראת  יגיע  מבקרים  של  מבוטל 

תשפ"ג.
נמצאת  שאוקראינה  למרות  כי  להדגיש  חשוב 
המסע  אזהרת  ולמרות  מלחמה,  במצב 
הינה  בפועל  הלחימה  למדינה,  הישראלית 
בהם  מהאזורים  מאד  רחוק  המדינה,  במזרח 
עוברים בדרך לאומן. ובמערב ומרכז אוקראינה 
החיים חזרו פחות או יותר לשגרה כמעט מלאה.

צוות צבאי בסיור להכשרת 
מרחבים מוגנים

השנה,  ראש  בקיבוץ  אנ"ש  התקבצות  לקראת 
המלחמה,  למצבי  המוכנות  מבדיקת  וכחלק 
הגיע צוות בדיקה מיוחד שסיירו במתחמי אנ"ש 
להכשיר  בכדי  באומן,  היהודי  באזור  השונים 
לימי  ובמתחמים  בבניינים  מוגנים  מרחבים 

הקיבוץ.
במחוז  הצבאי  הממשל  מטעם  נשלח  הצוות, 
צ'רקס, וערך במהלך שעות היום סיור ממושך 
כולו,  ההתקבצות  ובאזור  היהודיים  באזורים 
במהלכו נבחנה היתכנות של המרחבים המוגנים, 
במתחמי אירוח השונים: מלונות, חדרי הארחה, 
וכלל ריכוזי הקהילות ובתי כנסת, בכדי לאשרם 

לקראת קיבוץ ראש השנה הבעל"ט.
הוועדה  צוות  את  כלל  לסיור  שהגיע  הצוות 
מחוז  של  הצבאי  המושל  בראשות  הבכירה 
ברסלב'  'איחוד  יו"ר  עם  יחדיו  שסיירו  צ'רקס 
בפועל  לאשר  בכדי  שליט"א  נון  בן  נתן  הרב 
מרחבים  בהן  שנמצאו  השונים  המתחמים  את 
שיכולים לשמש כמרחבים מוגנים למקרה של 

סכנה באזור, חלילה.

ימים אחרונים להנפקת או 
חידוש הדרכון

רשות  במשרדי  החלו  האחרונות  בשנים 
האוכלוסין וההגירה בנוהל חדש של קבלת קהל 

בלשכות הרשות באמצעות זימון תור בלבד. דבר 
שבתחילה אולי הקל בכך שחסך את ההמתנה, 
מאידך דורש להזמין תור במערכת משרד הפנים 
דרך רשות ההגירה דבר שעלול לקחת שבועות 

ואפי' חודשים עד לתאריך המיוחל.
כידוע, בחודשים האחרונים מציאת תורים היא 
משימה מאוד קשה, ולכן כל מי שצריך להנפיק 
או לחדש את הדרכון, עליו להזדרז מאד. כדי 

שלא יהיה מאוחר.
לקראת  המתכוננים  ברסלב  חסידי  אנו  ובכן 
בראש  הקיבוץ  לימי  אומנה  הגדולה  הנסיעה 
השנה, מוכרחים להכין את צעדינו מבעוד מעוד 
שיפריע  הדבר  יהיה  לא  חלילה  שהדרכון  כדי 
לנו לקיים את ציווי רבינו הקדוש של "איש בל 

יעדר" בקיבוץ על ציונו.

נפתחה הרשמה לקיבוץ 
תשפ"ג

נכון  לאומן?  הגדולה  לנסיעה  נרשמת  כבר 
לכן,  באוקראינה,  לנחות  אפשרות  אין  להיום, 
אנחנו נצטרך לנחות באחת המדינות השכנות, 
)פולין, רומניה, מולדובה וכדו'(, למרות האתגר 
העצום בשינוע המוני של נוסעים בין המדינות 
ובמרחקים כה גדולים,סוכני הנסיעות של אנ"ש 
ביניהם 'נתיבים טורס', 'דרך צדיקים', 'אעופה' 
ראש  קיבוץ  לקראת  בהרשמה  פתחו  ועוד, 
השנה תשפ"ג, הכוללת ביטוח על דמי התשלום, 

לפרטים המלאים פנה לסוכני אנ"ש האדיבים.

עלינו לזכור את מאמר חז"ל ש'אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל', והסיבה האמיתית של המלחמה וכל המסתעף ממנה, היא מלחמת הסט"א מול 
הקדושה, ורצונה למנוע את קיום הקיבוץ הקדוש שבכוחה להחיש את הגאולה. 

גם אני רוצה לזכות להגיע לרבינו 
הקדוש באומן לימי ראש השנה!

מאת: נתן ברסלב'ר

מאז שפתחנו את קו הטלפון של מבצע 
זכויות  לאסוף  בכדי  תפילה",  "ואני 
השנה  לראש  ציון  שערי  את  לפתוח 
תשפ"ג, התקבלו במערכת הרבה פניות 
האדיר,  למבצע  הצטרפו  כבר  ואלפים 
בחוש  רואים  למצופה.  מעבר  הרבה 
בוקעות  שהתפילות  מבין  אחד  שכל 
שבכוחה  היחידה  הדרך  והם  רקיעים, 

נפתח את השערים.
שקיבלנו,  השונות  ההודעות  בין 
של  מרתקת  הודעה  לשמוע  הופתענו 
והאחים  שהוא  שמודיע  מתוק,  ילד 
שלו רוצים להצטרף למבצע, אבל בלי 
לקבל פרסים ומתנות. והוא הסביר לנו 
הוא  שנתיים  שלפני  שאחרי  בהקלטה 
לזכות  כדי  בבלארוס  הכביש  על  ישן 

להיכנס לאומן, הוא כבר מבין לבד את 
בראש  באומן  להיות  האדירה  הזכות 
השנה והוא כבר לא צריך על זה שום 

פרס!
ורק  האמיתית  המטרה  שזה  מבין  הוא 

זה הדרך היחידה להגיע לר"ה לרבינו.
ואחד:  אחד  לכל  לפנות  המקום  וכאן 
בוא והצטרף למבצע האדיר! כל חסידי 
הדרך  שלך!  לתפילות  מחכים  ברסלב 
השנה  הקדוש  הקיבוץ  לקיום  היחידה 

היא על ידי התפילות שלך!
⋅⋅⋅

או  לאחיך  גם  וספר  בהקדם  הצטרף 
על  הוא  ]הרישום  המבצע.  על  חבירך 
ידי הקשת מספר הטלפון ומספר הילד 
בבית. לדוגמא, הילד השלישי מקיש 3.[
ניתן להשתתף במבצע בחמשה אופנים:

1. אמירת תפילה ע"ו בליקוטי תפילות. 

תיקון  אמירת   .3 תהילים.  אמירת   .2
 .5 הצדיקים.  שמות  אמירת   .4 הכללי. 

עשיית התבודדות.
התנאים להשתתפות במבצע הם: 

נקודת  שווים  אלו  מכל  דקות   5 לילד: 
 5 אמירת  כלומר:  בהגרלה.  השתתפות 
דקות תהילים, עשיית 5 דקות התבודדות 
לבחור מישי"ק  הלאה.  וכן  הנושא,  על 
10 דקות מכל אלו. ולבחור מישי"ג 15 

דקות מכל אלו.
הגרלות  יערכו  ער"ח  ובכל  שבוע  בכל 
10 כרטיסי  יוגרלו  בין השאר  מגוונות. 
 10 וכן  תשפ"ד,  השנה  לראש  טיסה 
 150 השנה,  לאמצע  טיסה  כרטיסי 
 100 של  בסכום  טעונים  ספר  כרטיסי 

₪, ועוד משחקים ופרסים מגוונים.
לחייג למערכת  יש  להגרלות  להרשמה 

הטלפונית במספר 09.880.30.59

ראשון  יום   – השורות  כתיבת  בשעת 
פרשת דברים בשעת הצהריים, הצטרפו 
שזוכים  ובחורים  ילדים   7,653 כבר 
בפתיחת  חלק  וליטול  רקיעים  לבקוע 

שערי ציון רבינו לראש השנה תשפ"ג.
⋅⋅⋅

שיגרלו  טיסה  כרטיסי   2 הוקצו  כעת 
המצטרפים,  לכלל  המערכת  ידי  על 
ובס"ד לכל אלף ילדים ובחורים נוספים 
שיצטרפו ייווספו עוד 2 כרטיסי טיסה 
שנגיע  עד  הגדולה,  להגרלה  נוספים 

ל-20 כרטיסי טיסה.
לפי ההערכות, אמורים להצטרף בשבוע 
הקרוב כ-2,000 ילדים)!( וא"כ, בשבוע 
 4 עוד  ית'  השם  בעזרת  ייווספו  הבא 
כרטיסי טיסה נוספים להגרלה הגדולה!

אז רוץ מהר להירשם: 09.880.30.59

לּו ָהִייָת רֹוֶאה ֶאת ַרּבֵנּו יֹוֵׁשב עַל ּכִסְאֹו 
ַהּיָפֶה, ּוַמּבִיט עָלֶיךָ. ֵאיךְ ָהִייָת ִמְתנֵַהג ָׁשם?

מאת: ש. אומנ'ר
ְיָלִדים ְיָקִרים!

ֵטייֶעֶרע ִליְכִטיֶגע ִקיְנֶדער'ַלאְך! 

ֹראׁש  ַעל  ַלֶרֶב'ה  ִלְנֹסַע  רֹוֶצה  ָּכְך  ָּכל  ַאָּתה  ָנכֹון 
ַהָּׁשָנה 

ֵאיְך  ַהְּתמּונֹות  ֶאת  ׁשּוב  ִלְראֹות  רֹוֶצה  ֹלא  ַאָּתה 
ָיִמים  ַּכָּמה  ֶבַלרּוס  ִּבְגבּול  ַהְכִביש  ַעל  ְשַשַכְבנּו 

ּוְלַבּסֹוף ֹלא ָזִכינּו ִלָּכֵנס 
ָנכֹון !!!

ְּבוַוַּדאי ַאָּתה ׁשֹוֵאל ְלַעְצְמָך ַמה ֲאִני ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן 
ָיכֹול ַלְעזֹור ָּבֶזה ?

ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא – ֵּכן ַאָּתה ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן 
ֲאִפּלּו ִאם ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשַאָּתה ֶיֶלד ָּפׁשּוט, ֶׁשֵאין ְלָך 
ׁשּום ִּכְׁשרֹון ְמֻיָחד ֶזה ַרק  ִנְרֶאה ְלָך! ֲאָבל ֶּבֱאֶמת 

ַאָּתה ֶיֶלד ָחׁשּוב ְוָיָקר ְמֹאד ְמֹאד!!!
ָהעֹוָלם  "ֵאין  ַהְּקדֹוִׁשים:  ֲחָכֵמינּו  ָלנּו  ְמַגִּלים  ָּכְך 
ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל   ִּפיֶהם  ֶהֶבל  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ִמְתַקֵּים 

ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן!"

ֵּכן. ְּבָך ֶיֶלד ָיָקר, ְּבִדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה ַהּיֹוְצִאים 
ִמִּפיָך ֵיׁש ֹּכַח ְלַהֲחִזיק ּוְלַקֵּים  ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם! ֹּתַאר 

ְלַעְצְמָך ַּכָּמה ָחׁשּוב ַאָּתה, ֵאיֶזה ֹּכַח ָּגדֹול ֵיׁש ְלָך.

ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ָלַדַעת:  ֲעֵליֶכם  ָחׁשּוב  ָּדָבר  כן  על 
ָאְדל  ָמַרת   ַהִּצְדָקִנית  ְלִבּתֹו  ַּפַעם  ָאַמר  ִלְבָרָכה 
ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, ֶׁשְּפִטיַרת ַהַּצִּדיק הּוא ַרק ְּכמֹו ִמי 
ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֶחֶדר ֶאָחד ַלֶחֶדר ַהֵּׁשִני,  ּוְכֶׁשָּבִאים ֵאָליו 
הּוא ׁשֹוֵמַע ָּכל ַמה ֶּׁשְּמַדְּבִרים ִעּמֹו - ַמָּמׁש ְּכִאּלּו 
ֵמֲאחֹוֵרי  ָסגּור  ְּכֶׁשהּוא  ַחּיּותֹו  ַּבַחִּיים   ָהָיה  הּוא 
ַהֶּדֶלת, ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשֵאין רֹוִאים אֹותֹו, ֲאָבל הּוא ִנְמָצא 

ָׁשם  ְוׁשֹוֵמַע ָּכל ְמַדְּבִרים ִעּמֹו!

ָעֶליָך ִלְזֹּכר!
ַרֵּבנּו ִנְמָצא ָּכאן! הּוא רֹוֶאה אֹוְתָך, הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת 
ַהְּתִפּלֹות ֶׁשְּלָך, הּוא רֹוֶאה ֶאת  ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשְּלָך - 

ַמָּמׁש ְּכמֹו ְּבֵעת ֶׁשהּוא ֲעַדִין ָהָיה ַחי.
"ַצִּדיִקים ְּבִמיָתָתם ְקרּוִאים ַחִּיים!"

ָּתֵאר ְלַעְצְמָך ֵאיְך ָהִייָת ַמְרִּגיׁש לּו ָהִייָת רֹוֶאה ֶאת 

ֵאיְך  ָעֶליָך.  ּוַמִּביט  ַהָּיֶפה    ִּכְסאֹו  ַעל  יֹוֵׁשב  ַרֵּבנּו 
ָהִייָת ִמְתַנֵהג ָׁשם? ַהִאם ָהִייָת צֹוֵעק? ַהִאם ָהִייָת 

ִמְׁשּתֹוֵלל ָחִליָלה?  ְּבַוַּדאי ּוְבַוַּדאי ֶׁשֹּלא...
ֶזה,  ְלָמקֹום  ָּגדֹול  ֶאֶרץ  ְּבֶדֶרְך  ְלִהָּכֵנס  ָעֵלינּו  ָלֵכן 
ֶוֱהיֹות ֶׁשִּמָּסִביב ַלִּצּיּון ֵיׁש ַרַעׁש  ַוֲהמּוָלה ְּגדֹוִלים, 
ָלֵכן ְּכַדאי ְמֹאד ַלֲעֹצר ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשִּנְכָנִסים ַלִּצּיּון 
ֶאֶרץ  ְּבֶדֶרְך  ְלִהָּכֵנס  ָלנּו  ֶׁשַּיֲעֹזר  ֵמַהֵּׁשם   ּוְלַבֵּקׁש 

ַלִּצּיּון ּוְלַנֵּצל ָׁשם ֶאת ַהְּזַמן ֵהיֵטב.
⋅⋅⋅

ְלֻאוָּמן  ְלַהִּגיַע  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ֵּכן!   ַעל 
ֲאַנְחנּו ַמִּציִעים ְלָך, ֶיֶלד ָיָקר !

ַּבֶּדֶרְך  ְלִהְתַנֵהג  ַעְכָׁשו  ְּכַבר  ַעְצְמָך  ַעל  ְּתַקֵּבל 
ֶאֶרץ ְּבֵהיַכל ַהִּצּיּון ַהק' ְוֹלא ְלַדֵּבר ְּדָבִרים ְּבֵטִלים 

ְוָחִליָלה ֹלא ְלִהְשֹּתוֵלל,
ּוְבוַוְדַאי ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ַנְמִּתיק ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְוִנְזֶּכה 

ְלַקֵּים ֶאת ִצּוּוי ַרֵבּיַה''ק ְלַהִּגיַע ֵאָליו לר''ה  
וִּתְזֶּכה ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ְׁשַנת ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה, 
ַהָּקדֹוׁש  ִּכְרצֹון  ּוַבִמְצוֹות   ַּבּתֹוָרה  ִלְגֹּדל  ְוִתְזֶּכה 

ָּברּוְך הּוא ָאֵמן ְוָאֵמן.

משיביםמלחמהדברהמערכת
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חדשותואני תפילה
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ׁשה
ְקֶֹד
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התפילה שלך תכריע את הדין

את הקיבוץ הקדוש לכלל ישראל!

לוח

עצור!
התפללת כבר היום על קיום הקיבוץ הקדוש באומן?

בס"ד

ְּפַתח ַׁשֲעֵרי בס"ד
ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּו

חסידי  משפיעי  גדולי  הרבנים  קריאת  מתוך 
ראש  בימי  ההתקבצות  למען  שליט"א  ברסלב 

השנה על ציון רבינו הקדוש באומן
בס"ד,  חודש תמו"ז תשפ"ב

ע"פ הוראת הרבנים גדולי זקני אנ"ש, הגאונים החסידים
רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א,   רבי משה קרמר שליט"א,
 רבי נתן ליברמנש שליט"א, ורבי שמעון שפירא שליט"א,

נקרא בזה אל אנשי שלומינו היקרים האמונים עלי תולע... לזעוק אל ה' בחזקה ולהתחנן על נפשינו שימתיק את רוע הגזירה מעלינו, ושנזכה 
לחסות בראש השנה הבעל"ט בצל רביה"ק על ציוה"ק בגיל ורעדה מתוך יישוב הדעת ולשוב ולשמוח כל השנה בזכייתנו הגדולה, וגם 

לרבות חובתנו להתפלל אודות גזירת המלחמה הנוראה ועל צערם של הבריות ולשלום המלכות. והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

שלא לשכוח את כוחנו שאינו אלא בפה - ובד בבד ובמקביל לארגון עצרות התפילה

◄לא לפסוק בכל עת מצוא►
בראש  הקדוש  הקיבוץ  קיום  בעבור  ולזעוק  מלהתפלל 
השנה ולזכור שאין שום תפילה חוזרת ריקם ולית רעותא 

טבא דאתעביד. 
וכמו כן

להשתדל כל אחד ואחד לקבל על עצמו כבר מעתה, קבלה 
להיות זהיר ביותר בכבוד הציון הקדוש, בפרט בשמירת 

הדיבור
ובאעה"ח

גודלבסקי נטע  אליהו  בריינעס        שמואל  בורשטיין       שמעון  אברהם  אנשין        נחמן   אפרים 
מסעוד גבאי      ארז משה דורון      אברהם משה וואסילסקי       אלימלך הכהן זילביגער      שמעון טייכנר      
יצחק טשינגל      מרדכי לוי לעבאוויטש      מאיר מימוני      אברהם יצחק מערמלשטיין         ראובן נקאר      
אליהו עטייה      יצחק פריעדמאן      מנדל מאיר פריעדמאן       בצלאל פרידמן      יוסף פרץ      יעקב קניג      
נתן אפרים קעניג       אלימלך ראזענבערגער       יהודה צבי שפירא        נתן שפירא      יחזקאל ששון        

רשימת הרבנים ע"פ סדר הא"ב

ְּפַתח ַׁשֲעֵרי 
ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּו

האווירה מתוחה? 

מבלבלים?השמועות

רבינו הקדוש לימד:

החדשות מטריפים 
את הדעת?

קו 'קיבוץ תשפ"ג':

09.880.30.59

ליצירת קשר: לוח קיבוץ תשפ"ג דוא"ל kuman5781@gmail.com  |  קו 'קיבוץ תשפ"ג' במס' 09.880.30.59

קו 'קיבוץ תשפ"ג':

09.880.30.59

העצרת בעיר הגעגועים אומן

העצרת בצפתהעצרת בלעייקוואד-ארה"ב

העצרת בבית שמשהעצרת בביתרילדי התשב"ר בתפילה טהורה 

העצרת בעיה"ק ירושלים בהרי הנופש של ארהב, סוואן לעיק

העצרת בהר יונההעצרת בעמנואל העצרת במודיעין עילית

ֶרְך  ל ַהֶדּ "ִאּלּו ָהְיָתה כָּ
דֹות" ֲחָרבֹות ְמֻחָדּ ְזרּוָעה בַּ

"ָאַמר ]מוהרנ"ת[ ַפַּעם ַאַחת אֹודֹות ַהְנִּסיָעה ְלאּוֶמין ַעל ֹראׁש 
ַהָּשָׁנה: ִאם ָהָיה ַהֶּדֶרְך ְלָשׁם ְמֻחָּפה ְּבַסִּכיִנים, ָהִייִתי רֹוֵחׁש ַעל ָיַדי 
ְוַרְגַלי ְּכֵדי ָלֹבא ְלָשׁם ַעל ֹראׁש ַהָּשָׁנה". )כוכבי אור אנשי מוהר"ן 
דיבורי מוהרנ"ת אות ג' | ליתר ביאור עיין ב'שיח שרפי קודש' 

ח"ב תרס"ו( כולנו שומעים על המצב, חייבים את התפילות!

הכרוז ואני תפילה" – המספרים והנתונים
בשעת כתיבת השורות – יום ראשון פרשת דברים בשעת הצהריים,

הצטרפו כבר 

 
ילדים ובחורים

שזוכים לבקוע רקיעים וליטול חלק בפתיחת שערי ציון רבינו
לראש השנה תשפ"ג.

הזוכים בשבוע האחרון:
יעקב אזולאי היינס מאלעד מס' הגרלה 19210   
אליעזר צבי סולרש בית שמש    17308
בנימין קרויס בית שמש    11709
810    יחיאל צבי וייספיש בית שמש
אברומי לנצין ירושלים   8615
1930   אברומי לנצין ירושלים  -כן! זכה פעמיים, מה לעשות...

כל אחד זכה בכרטיס ספר בסך 100 ש"ח

בשבוע הבא יוגרל:
בשבוע הבא 3 הגרלות 100 שח על ספרים

הגרלה נוספת של מתנה בשווי 200 שח

ברסלב'ר חסיד


