ב"ה
כינוס השלוחים באה"ק ,כ"ב טבת ה'תשע"ח
מסמך זה נכתב לאחר בדיקה מעמיקה של העובדות לאשורן.
אכן ,השלוחים הכותבים אינם חתומים על המסמך מסיבות מובנות,
אך העובדות מדויקות וניתנות לאימות אצל יודעי דברי הימים

האומנם אהרונוב שליח ראשי?!
עובדות מדויקות שחלקן אינן מפורסמות
השופכות אור על המצב

מיהו השליח ראשי בארץ ישראל?
א .בארץ ישראל מעולם לא התמנה על ידי הרבי שליח ראשי .בכל העולם שליח ראשי של מדינה
אחראי על כל ענייני חב"ד במדינתו .בארץ ישראל יש שורה של תחומים חב"דיים ואפילו יישובים של
חב"ד ולא ניתן כאן להחיל על אדם אחד את התואר שליח ראשי .עם זאת ברור שהייתה לאהרונוב
אחריות על בתי חב"ד כמנכ"ל צא"ח.
ב .לצד שלוחים מנהלי בתי חב"ד יש לרבי בארץ ישראל עוד הרבה שלוחים ובראשם קבוצות
השלוחי-קודש שהרבי בחר באופן אישי אחד לאחד ושלחם בשנים תשל"ו-תשל"ח .אף אחד מהם לא
מדמיין שמבחינת השליחות שלו הוא כפוף לשליח ראשי שכביכול הונחת כאן בתשמ"ז.
לדוגמא :בכינוס השלוחים העולמי הראשון בתשמ"ח הרב יהודה קרינסקי ,יו"ר הכינוס ,שלח מכתב
לכל השלוחי-קודש הנ"ל שנשלחו בתשל"ו-ל"ח והודיעם שמאחר והם השלוחים של הרבי לאה"ק יש
להם הזכות להזמין מי שהם יודעים שהוא שליח.
ג .בראש המוסדות עמדו תמיד אישים שונים שהיו באי כוח של הרבי ומעולם לא הוענק להם
התואר 'שליח ראשי' .בראשם עמדו :הרה"ח ר' אפרים וולף שעמד בראש המוסדות (שהיה בקשר
יומיומי עם מזכירות הרבי במשך יותר מ 04-שנה) ומעולם לא עלה על דעתו להיות מכונה שליח

ראשי .במקביל ,הרה"ח ר' ישראל ליבוב שהיה יו"ר צאגו"ח (ונלב"ע לאחר כ"ז אד"ר תשנ"ב ,ביום י"ט
אדר תשנ"ד) ,מעולם לא כונה בתואר 'שליח ראשי' למרות היותו אחראי על כל בתי חב"ד בארה"ק.
ד .הפעם הראשונה בה הוצמד התואר "שליח ראשי" לרב אהרונוב ,הייתה במכתבו של הרב משה
קוטלרסקי לקראת כינוס השלוחים העולמי באחת השנים .כוונתו הייתה טכנית לחלוטין ,וכפי שהבהיר
כמה פעמים שאהרונוב מכיר ויודע למי יש בית חב"ד בארץ וכדומה .במקביל נתן הרב קוטלרסקי
אפשרות לשלוחים נוספים (כמו הרב חיים קפלן ,מ"מ אביו ,הרב מנשה חדד ,מ"מ של הרב וולף ,ועוד
ועוד) להעניק הרשאה להשתתפות בכינוס השלוחים העולמי.
אמור מעתה :שטרו של שליח ראשי ושוברו בצדו – עוד אישים נשאו ונושאים בפונקציות של תואר
זה עד עצם היום הזה.

כיצד הגיע הרב אהרונוב למעמדו?
א .לנוכח נסיבות מביכות ביותר שאין כאן המקום לפורטן ,נאלץ הרב אהרונוב להגיע לארץ
הקודש היישר מטורונטו .הוא נקלט בארץ לעבודה בניהול המשק בבי"ס למלאכה בכפר חב"ד.
ב .בעקבות קשיים שאליהם נקלע צא"ח באותם ימים ,פנתה הנהלת צא"ח במסמך רשמי אל
מנהל בית ספר למלאכה באותם ימים ,בבקשה שיואיל להרשות לרב אהרונוב לפרוש מעבודתו בבית
הספר למלאכה לטובת תפקיד ניהולי בצא"ח .במקביל שימש הרב אהרונוב כמנהל שבועון כפר חב"ד
שהמו"ל שלו היה באותם ימים צא"ח.
ג .קרוב לכניסתו של אהרונוב לתפקיד מנכ"ל צא"ח התקיימה לו יחידות אצל הרבי במהלכה חזר
הרבי פעמיים על הדברים הבאים :מוכרח שכל ענייני צא"ח יהיו אך ורק על פי חוקי המדינה .כך סיפר
אהרונוב עצמו במספר הזדמנויות.

המעשה הוא העיקר
א .במשך שנים אחדות (שלהי שנות המ' וראשית שנות הנ') הרים הרב אהרונוב מספר פרויקטים
בקנה מידה ארצי שהסבו נח"ר לכ"ק אדמו"ר .כדרכו בקודש ,המעודדת את העושים ואת המעשים –
העניק לו הרבי באותה עת עידודים רבים.
ב .באותם ימים התנהלו בארץ הקודש מחלוקות פנים חב"דיות על ענייני כספים בעיקר סביב
חלוקת כספים ייחודיים מטעם הממשלה .לחב"ד הוענק סכום מכובד והיו עליו ויכוחים .ואז הוציא בית
הדין פסק דין כי כל הפעילות להפצת המעיינות בארה"ק היא תחת צא"ח שהמנכ"ל שלו הוא הרב
אהרונוב .כל פרשי' זו הייתה סביב דיני ממונות!
ג.

עסקנים אחרים מאה"ק התלוננו במזכירות על פסק דין הרבנים ,ואז הרבי הודיע בצורה חד

משמעית שפסק דין הרבנים בתוקף והוסיף שכך הדבר כל עוד שרבנים לא ישנו פסק זה.
ד .יחד עם הגיבוי המוחלט של הרבי לפסק הדין ,הרבנים דיברו ביניהם באותו הזמן על נוסח דברי
הרבי בדגש על "כל זמן שהרבנים לא ישנו פסק זה" ,אשר מכך רואים שיתכן והנסיבות ישתנו בעתיד
ויהיה מקום לשנות את הפסק.
כל בר דעת יודע שהנסיבות מאז השתנו מהקצה אל הקצה ומנכ"ל זה נאשם בפלילים וישב בכלא
והרבנים עוד לא החליטו באופן ברור עד לרגע זה מה מעמדו כיום.
ה.

כחודש ימים לאחר פסק זה ,מזכיר בי"ד רבני חב"ד בארה"ק הגרי"י ירוסלבסקי כתב לר' דוד

נחשון ,מנכ"ל ניידות חב"ד ,להוסיף בפעילות כהנה וכהנה בהפצת היהדות בלי שום כפיפות לצא"ח
והרב אהרונוב .וכך מצינו לדוגמא בשיחה מוגהת מש"פ בהעלותך י"ט סיון ה'תנש"א בה אומר הרבי על
המוסד "כולל חב"ד" בארץ הקודש כי "תוכן העבודה דכולל חב"ד היא העזר והסיוע ל(כאו"א)
מישראל ...עזר גשמי ,צדקה כפשוטה ,ועזר רוחני ,צדקה רוחנית ,ע"י הפצת התורה והיהדות והפצת
המעיינות חוצה."...

כרוניקה של הסתבכות
א .שנים אחדות לאחר שהרב אהרונוב תפס את המושכות של ניהול צא"ח ,התברר כי צא"ח
בניהולו צבר חובות בסכומי עתק .הגיעו הדברים לידי כך שבשלב מסוים כתב הרבי במענה לאחד
המכתבים של אהרונוב על בעיותיו" :אונס רחמנא פטרי' וישאל רב מה עליו לעשות" .המזכיר הריל"ג
אמר אז שנראה היה כי לדעתו הק' של הרבי אפשר לסגור את צא"ח!!! אהרונוב התקשר בבהלה לרבני
חב"ד בארץ ושאל מה עליו לעשות .הרבנים שאליהם פנה אהרונוב הורו לו לעשות הכל על מנת להשיג
דחוף כסף לצא"ח .אהרונוב לא השיג כסף .ואז הרבי עשה מעשה חסר תקדים והעניק סכומים גדולים
ביותר לטובת פירעון החובות שבהם היה שרוי צא"ח .וכך אירע הדבר :הרבי הורה לאהרונוב שמכאן
ולהבא יעסוק רק בדברים שלא עולים כסף ושלא ייכנס לחובות!!! ולאחר מכן הרבי ביקש שרואה
חשבון יכתוב לו מה החובות של צא"ח והרבי עצמו שילמם.
ב .תוך זמן לא ארוך שוב נכנס אהרונוב לחובות גדולים והמצב התדרדר מדחי אל דחי .מאז נכנס
הרב אהרונוב שוב ושוב להרפתקאות כלכליות ,שאליהן סחף את חב"ד ואת צא"ח – עד שהן מגיעות
לסכומים בלתי נתפסים.
ג .ההתדרדרות הלכה ונתנה את אותותיה עד שרשויות החוק החליטו לפרק את עמותת צא"ח –
עובדה שאין לה מקבילה בשום מפעל שליחות אחר של חב"ד ליובאוויטש בעולם כולו .ולמרבה
הצער ,גם הרב אהרונוב הואשם במעשים פליליים ונגזר עליו עונש מאסר .רבים נזכרו אז במילים
שהרבי אמר בהמשך לפסק הדין הנ"ל של הרבנים ש"אם יהיה צורך להזיזו יזיזו אותו מכאן" ...וד"ל.
ד .כמו לא היה די בכל אלו ,השבוע הזה פסק בית המשפט המחוזי בלוד על פירוקה של עמותת
אגודת חסידי חב"ד בראשות הרב אהרונוב ,תוך שלושה חודשים ,מאותן סיבות הקשורות לאותה
כרוניקה ורעה חולה :אינספור חובות והתנהלות קלוקלת בכל המישורים.
ה .מדהים להיווכח כי גם במרוצת החודשים האחרונים ,לאחר צאתו מהכלא ,המשיך הרב
אהרונוב להוציא סכומי עתק לפי הודאתו שלו בבית המשפט אך השבוע .כך אמר עורך דינו של הרב
אהרונוב השבוע בבית המשפט" :הלקוח שלי שם  04מיליון ש"ח"! יודגש :רק מיליונים בודדים
מתוכם קשורים לחובות ,וחלק הארי של הכסף הוא הוצאות לעורכי דין ויח"צנים .מדובר בשערורייה
שמוכיחה כי לבור החובות אין ולא תהיה תחתית לעד כל עוד הרב אהרונוב קשור לקופה.

ו .אחד מכוחותיו הנודעים של הרב אהרונוב היה הפעלת מכבש לחצים על רבני חב"ד .עם זאת,
כשנוכח לאחרונה לדעת כי אין הוא מצליח לשלוט בבית דין רבני חב"ד ולעשות בו כבתוך שלו –
הנפיק הרב אהרונוב מסמך רשמי בחתימת ידו לכל השלוחים ,בו הבהיר בצורה שאינה משתמעת
לשתי פנים ,כי עם כל הכבוד לרבנים ,הוא העומד בראש מפעל השליחות בארץ הקודש ואין בלתו.

לסיכום :מעשיו של אהרונוב בכל התקופה האחרונה הביאו עלבון ובושה לחב"ד ברמה קשה ביותר.
כל ארגון בעולם שמכבד את עצמו לא היה מרשה לאדם כזה ,לאחר צאתו מהכלא ,לחזור ולנהל את
ענייני הארגון .יותר ויותר שלוחים מבינים כבר :כבוד הרבי וחב"ד חשוב יותר מכבודו של אהרונוב!

