בשנת תשמ"ט ( )1989התגלעו חילוקי־דעות בעניין האחריות על ייצוג הסניפים ,בתי חב"ד,
ואחריות־העל על פעילות הפצת המעיינות והיהדות באה"ק .חברי בית הדין של רבני חב"ד
הוציאו בעניין פס"ד ברור א' דראש־חודש אייר תשמ"ט (:)6.5.1989
-----------בית דין רבני אנ"ש בארה"ק ת"ו (בית דין רבני של אנשי שלומנו בארץ הקודש תבנה ותכונן)
ב"ה .א' דר"ח אדר ה'תשמ"ט (בעזרת השם א' של ראש חודש אדר ה'תשמ"ט)

הרינו בזה להביע חו"ד (חוות דעת) ברורה בקשר לכל הפעילות המסועפת של חב"ד בארצנו־
הקדושה .הכוללת הפצת החסידות והיהדות .הקמת ואחזקת שיעורי תורה ויהדות .ניהול ,ארגון
וקיום מבצעי המצוות הידועים שעליהם הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א (כבוד קדושתו אדוננו מורנו
ורבנו שיחיה לימים טובים וארוכים) ,מבצעים לקירוב הלבבות ,חוגים ביהדות ,ימי וערבי עיון,
"ערבי־חב"ד" ,סמינריונים ,פעילות עם ילדי ישראל ובני הנוער ,מסיבות שבת ,מועדוני נוער,
"צבאות ה' " ,פעילות בבתיה"ס ובאוניברסיטאות" .כוללים" לשעות אחדות ביום ,כמו "כולל
תפארת זקנים — לוי יצחק" ,ספריות ,עריכת ,הדפסת והפצת חומר הסברה בכתב ,וכל סוגי
הפעולות למיניהן הנערכות במסגרת בתי חב"ד בארצנו הקדושה — כל אלה מעוגנים תחת
מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק שהוקם ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א כזרוע מיוחדת של חב"ד —
לצורך הפצת מעיינות היהדות והחסידות וקירוב הלבבות ואחינו בני ישראל לתורה ויהדות.
בקשר לאמור אנו מציינים בזאת את מכתב מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א מיום כ"ו בסיון
תשל"ז — "כי כל סניפי צעירי אגודת חב"ד עומדים תחת מרות המרכז דצעירי אגודת חב"ד
באה"ק ת"ו" .כל "בתי חב"ד" באה"ק ,כולל המוסדות שהוקמו ומנוהלים ע"י בתי־חב"ד שבכל
מקום ומקום ,מהווים סניפים של המרכז של צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו ,ומנהלי בתי חב"ד
— סניפי צעירי אגודת חב"ד ,כפופים ,אפוא ,למרותה הבלעדית של הנהלת מרכז צעירי אגודת
חב"ד באה"ק ת"ו.
אנו מחזקים את ידיהם של יו"ר הנהלת מרכז צעירי אגודת חב"ד הרב ישראל לייבוב ,והמנהל
הכללי הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב שבזכות פעליהם הנמרצים והמוצלחים התפתחה
והתרחבה פעילות חב"ד ,בשנים האחרונות ,במימדי ענק ב"ה ,וגורמת נח"ר (נחת רוח) רב לכ"ק
אדמו"ר שליט"א.
נוכחנו לדעת כי המרכז הארצי של צעירי אגודת חב"ד מתפקד כארגון למופת והצליח לאגד את
כל פעילי חב"ד ,במסגרת בתי־חב"ד ,ליישם את ההוראות של כ"ק אדמו"ר שליט"א ,מתוך גישה
אחראית ומסורה.
אי לכך דעתנו ברורה כדלהלן:

א .מרכז צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו הינו המייצג הבלעדי של כל הפעילות האמורה ושל כל
בתי חב"ד באה"ק ת"ו ,והמסתעף מהם .ואין גוף אחר ראשי לייצגם ללא הסכמת המרכז הנ"ל.
ב .אין לגופים אחרים בחב"ד רשות לפנות אל הסניפים בענייני יצוג ,תקציבים ,כספים ושום
ענין אחר ללא תיאום והסכמת המרכז מראש.

וע"ז (ועל זה) באנו עה"ח (על החתום) דוב אליעזרוב ,דוד חנזין ,יהוסף רלב"ג ,לוי ביסטריצקי,
זאב דב סלונים ,מרדכי שמואל אשכנזי ,יצחק יהודה ירוסלבסקי ,מנחם מענדל גלוכובסקי( .כל
חברי בית הדין שכיהנו בשעתו)
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