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המשיג

תגובה לבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 29.11.2017 רצו"ב תגובת המשיב לבקשה לביזיון בית המשפט

שהגיש ביום 15.11.2017, הנאמן, עו"ד חגי אולמן (להלן: "הנאמן"), לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט.

יוסף יצחק אהרונוב /



תצהיר

אני, הח"מ ירסף יצחק אהרונוב, ת.ז 012953741, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי

לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

תצהיר זה הינו בתגובה לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז ביום

29.11.20 (אשר הומצאה למשיב ביום 8.1.18) 15.11.2017 בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17

והחלטת בית המשפט מיום 22.12.17 אשר נתקבלה אצל המשיב שלשום. ביום 21.1,18.

כבר בפתיח התצהיר המשיב יטען כי דין הבקשה להידחות על הסף, תוך חיוב עו"ד אולמן בהוצאות לדוגמא,

אשר ימחישו את הנזק הרב והמיותר שנגרם למשיב מהגשת הבקשה ללא בסיס משפטי והפצתה ברשתות

חברתיות תוך ניצול לרעה של הליכי משפט.

הערה מקדמית - אי המצאת הבקשה למשיב

1. המשיב יבקש להפנות את תשומת לב בית המשפט לכך שעל אף שבפנינו בקשה פוגענית הכוללת אמירות

קשות וקיצוניות כלפי המשיב, לרבות דרישה להטיל עליו "קנסות" ו"להחזיקו במעצר" (!), עיון בהודעת

הנאמן מיום 22.12.17, מלמד כי זה לא טרח כלל להמציאה כדין את הבקשה שהגיש ביום 15.11.2017

למשיב, אלא המתין שבועיים (עד ליום 3.12.17) ולאחר מכן שלח את הבקשה בדואר רשום למשיב (ולא

בהמצאה אישית כפי שנדרש בתקנה 475 לתקנות סדר הדין האזרחי - התשמ"ד (1984). אך בכך לא די.

עיון בסעיף 4 לתגובת הנאמן מלמד כי הוא בחר להפיץ את הבקשה "מיד לאחר הגשתה" ברשתת

החברתית ("וואטצסאפ") בקרב חברי קהילתו של המשיב בכפר חב"ד - ככל הנראה, על מנת לפגוע

בכבודו ולהשפילו. כפי שיפורט להלן, התנהלות זו מלמדת על מטרת הבקשה עצמה - להלך אימים על

המשיב, להטרידו ולפגוע בכבודו לאחר שזה לא נעתר ללחצים מצד הנאמן לגייס כספים ולהעבירם לידי

הנאמן.

מבוא



2. המשיב הער איש ציבור, שליח חב"ד מזה למעלה מ- 40 שנה, המשיב זוכה לעמוד במשך שנים רבות

בראש המוסדות המרכזיים של חב"ד בארץ ישראל ושימש כשליח מיוחד של הרבי מלירבאוויטש

בשליחויות שונות. המשיב רואה בפועלו חלק משליחות אישית שקיבל על עצמו לפני עשרות שנים,

לבקשת הרבי מליובאויטש, וכשליח המשמש כחלק מהמארג של מפעל השלוחים העולמי שהקים הרבי..

3. ביום 15.11.17, הגיש הנאמן בקשה במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו לפי פקודת ביזיון

בית המשפט, ובכך יאכוף את "החלטת בית המשפט" ויורה למשיב לחדול "להשתמש בשם העמותה'/

"לפעול בשמה" ו"להתנהל כאילו הוא יו"ר העמותה" או "לקשור עצמו בכל קשר לעמותה".

4. לידי המשיב נמסרה ביום 8.1.18 בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. לא נמסרה למשיב החלטה או צו

כלשהו אשר אותה הפר לכאורה. המשיב, אשר כלל לא פועל במסגרת העמותה הרשומה שבנדון, לא מצא

בבקשה בדל ראייה לכך שהוא פועל "בשם העמותה" משתמש בשמה או מתנהל כיו"ר העמותה הרשומה

כנטען על ידי הנאמן. המשיב אף קרא את הבקשה כעיון אך לא מצא בה כל החלטה או צו אותו הפר או

"ביזה". עסקינן בבקשה הזויה, חסרת בסיס עובדתי או משפטי כלשהו, ויש לדחותה על הסף תוך חיוב

הנאמן בהרצאות המשיב בשל הגשתה.

נבהיר כבר כראשית הדברים, כי המשיב דוחה מכל רכל את דרך הצגת הדברים על ידי הנאמן:

� בהיבט המהותי.

- במישור המשפטי,

- ובהתייחס להתנהלות הנאמן, בכל הנוגע לאמור בבקשה.

5. בהיבט המהותי;

מדובר בבקשה מטעה המבוססת על הצגה מגמתית ומסולפת של תמונות וקטעי עיתונות, המסקרים את

פעילותו ההתנדברתית של המשיב בקהילתר והכל חרך הרצאה עזת מצח של הדברים מהקשרם. חמרר מכך,

הבקשה הוגשה בחוסר תרם לב קיצוני רבמטרה להפעיל על המשיב לחץ פסרל, זאת לאחר שזה סירב

לבקשרת חרזררת רנשנרת של הנאמן ושלוחים מטעמו, "לתרום רלגייס כספים להצלת העמותה". הנאמן אף

הרהיב עוז לעשרת רטען כי המשיב "עשק רגזל את העמדתה", על אף שהרבהר בהליך הפלילי כי המשיב

כלל לא לקח כספים לכיסו. מעבר לכך - המשיב נעתר לבקשת הנאמן עצמו וויתר על קבלת דיבידנד

מהסדר הנושים (לעמותה חובות כלפי המשיב בסך של למעלה מ 10 מיליון ¤ בגין הלוואות להן הרא

אחראי כלפי נרשים) על מנת להגדיל את חלקם של כרשים אחרים. המשיב אף היה ערב לחרבות העמותה

וכעת חשוף לתביעות ענק והליכים משפטיים מצד הבנקים אשר אינם מסתפקים בקבלת דיבידנד מהסדר

הנושים.



6. במישור המשפטי:

7. הבקשה רבן הוגשה בהעדר כל יריבות בין המשיב לבין הנאמן. המשיב אינו צד להליך המתנהל בבית

המשפט, אינו צד להסדר ההבראה של העמותה ואין בנמצא כל החלטה או צו של בית המשפט אשר ניתן

לקשר אותה לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. לא זו בלבד שאין החלטה שהפר המשיב - אין כל

החלטה המופנית אליו. זאת ועוד, אין בבקשה תשתית עובדתית מינימלית לרבות תצהיר (הנדרש לפי

הפקודה) והחשוב ביותר: אין כל עילה לאסור על המשיב ולמנוע ממנו לממש זכויות אדם ואזרח בסיסיות

המעוגנות בחוקי יסוד בהם הזכות לחופש הביטוי, הזכות לכבוד האדם, הזכות לחופש הדת והמצפון

וחופש ההתארגנות.

8. על פי האמור בבקשה, הדרישה להטיל עיצומים על המשיב הוגשה מכח סעיף 6 לפקודת ביזיון בית

המשפט, המקנה לבית המשפט את: "הסמכות לכוף אדם כקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם

. המצוה לעשות איזה מעשה אר האוסר לעשותכל מעשה..." ו

9. ברם, בבקשה לא הוצגה כל החלטה או צו של בית משפט זה אותה הפר המשיב, המשיב שב וקרא את

הבקשה שוב ושוב, אך לא מצא כל החלטה או פסק דין המופנה אליו, וודאי לא כזה המצווה או האוסר

עליו לעשרת מעשה. אמנם, הבקשה מתארת (באופן סלקטיבי ומגמתי מאד) את פעילותו האידיאולוגית

והרוחנית של המשיב כמוביל מפעל השליחות של חב"ד בישראל, אולם לא ברור איזה החלטה היא

האוסרת על המשיב לעשות זאת. האם אסור למשיב לשאת נאומים להשתתף בכנסים או לשוחח עם

אחרים בשיחות וועידה ?

10. המשיב מסכים כי אינו יכול לכהן כחבר ורעד אר חבר רועדת ביקררת בעמותה, מכוח סעיף 33 לחוק

העמותות. אך מה עניין שמיטה להר סיני ל הרי המשיב אינו מכהן מזה שנים כחבר וועד העמותה, ואף

ידוע לנאמן כי הוא התפטר מתפקידו כחבר רועד העמותה מכח סעיף 33 א' לחוק העמותות בשנת 2015.

11. יובהר, כי בכל הנוגע לעמותה המשיב אינו מתנגד לעצם הבקשה שלא לפעול בשמה וממילא אין לו כל

כוונה לעשות כן. ממילא, בניגוד לנטען בבקשה, המשיב אינר מציג עצמו כיו"ר העמותה, אינו קושר עצמו

לפעילותה, כפי שנטען בשגגה (או במכררן), אלא ממשיך את פעילותו האידיאולוגית בכרם חב"ד מחוץ

למסגרת העמותה. ואולם, בכל הכבוד, המשיב אינו מתכוון לוותר על חירותו הבסיסית להתבטא, להשמיע

רעיונות, להתאגד סביבם ולאגד סביבם אחרים. המשיב שילם את חובו לחברה אך עדיין רואה עצמו

מחויב להמשיך את דרכה הרוחנית של ארגון צעירי אגודת חב"ד, תנועה רעיונית ייחרדית אשר לאף

עמותה אר אדם אין עליה בעלות קניינית אר רוחנית, אלא לרבי מילובאוויטש בלבד.



12. למיטב הבנתו של המשיב, מדובר בבקשה תמוהה, מיותרת ומטעה, חסרת בסיס משפטי לחלוטין, אשר

כל מטרתה לפגוע בכבודו של המשיב, לאיים עליו ולבזותו, תוך ניצול מעמדו ותפקידו של הנאמן על

חשבונו של המשיב, ולכן יש לדחותה על אתר.

13. בהתייחס להתנהלות הנאמן:

הבקשה אינה חושפת כנימה, ממערכת הלחצים שהפעיל הנאמן על המשיב בטרם הגשת הבקשה. לתמוך

כספית בהסדר הנושים של העמותה. המשיב נפגש מספר פעמים עם הנאמן ו/או שלוחיו, לבקשת הנאמן,

כאשר בפגישות אלה הפצירו בו הנאמן ושלוחיו, פעם אחר פעם, כי יגייס כספים ויעבירם לנאמן לטובת

הבראת העמותה. גם לאחר שסירב המשיב לקחת חלק בהצעת הנאמן "למכור" לו את העמותה או חלקים

ממנה, המשיכו לפנות למשיב שליחים לכאורה מטעם הנאמן, ולהעביר לו מסרים בהם "נרמז" למשיב כי

ככל שלא ישלם לנאמן, ימצא הנאמן "מקורות מימון אחרים" וכי יהיו לכך גם "השלכות" על מעמדו של

המשיב בחב"ד.

14. ברור למשיב כי גם הנאמן עצמו אינו מאמין שבית המשפט יקבל את הבקשה וישלול את זכותו להביע את

דעתו ולומר את שברצונו לרנ?ר בכל דרך שירצה או יטיל עליו הגבלות שרירותיות. לא ניתן אלא להסיק כי

הבקשה הוגשה מטעמים לא ענייניים, קנטרניים, וכל תכליתה הנראית לעין הינה הפעלת לחצים על

המשיב וסביבתו, הכפשתו ורדיפתו.

תגובת המשיב לבקשה ;

פועלו ושליחותו של המשיב בתנועת "צעירי אגודת חב"ד" העולמית

15. המשיב זכה לעמוד במשך שנים רבות בראש המוסדות המרכזיים של חב"ד בארץ ישראל ושימש כשליח

, לעמוד בראש מפעל השליחות בארץ-הקדרש, ולשמש , מיוחד של הרבי מליובאוויטש בשליחויות שונות

כשליח בארגון הכלל עולמי שייסד הרבי.

16. בשנת תשי"א (1951), זמן קצר לאחר עלותו על כס נשיאות חב"ד, הקים הרבי את התנועה החברתית

הבלתי מאוגדת יצעירי אגודת חב"ד' - תחילה בארץ ישראל, ומאוחר יותר, בארצות-הברית ובמדינות

רבות בעולם. רפרוף קל באלפי אגרותיו של הרבי, מלמד כיצד דחק הרבי בכל חסידיו, מהבכירים

והבולטים שבהם ועד לחסיד האלמוני אי-שם, להצטרף להיות פעילים ושותפים בתנועה שהרבי ראה בה



את מרכז העשייה החב"דית. ברור היה למן היום הראשון, כי ייסוד מפעל עצום זה על ידי הרבי, בעשה

תחת הנהגתו הרוחנית כבירת הרוח והמעש, כשבעינו הפקוחה שראתה למרחוק, העמיד הרבי בראש

מערך השליחות את הגורמים אותם מינה כשלוחים אישיים - הן בגשם והן ברוח.

17. ואם בענייני מעש, התחלופה נחוצה לעיתים ואף נדרשת מכורח המאורעות, הרי שבנושא השליחות על

עניינים שברוח, שליחות זו אינה יכולה להיבטל לעולם, וזאת על פי הוראותיו הברורות של הרבי, שמפיו

אנו חיים, וכדברי מאמר המשנה באבות "ולא אתה בן חורין לבטל ממנה".

18. דברים אלה אמורים ביתר שאת בעניין צעירי אגודת חב"ד, כאשר התנועה הרוחנית "צעירי אגודת חב"ד"

נוסדה ופעלה עשרות שבים לפני ייסודה של עמותת "צעירי אגודת חב"ד (המרכז) (ע"ר) - תאגיד אשר

נועד לעסוק רק בחלק מהעניינים הגשמיים של התנועה.

19. להלן יביא המשיב כמה מכתבים אישיים ששלח הרבי לכמה מחסידיו בעניין, (שנים רבות לפ̂נ הקמת

העמותה דנן בשנת 1983 תחת השם "צעירי אגודת חב"ד (המרכז) (ע"0) ומהם ניתן ללמוד על רוח

הדברים, ועל גודל השליחות הרוחנית שבפעילות זו - בתקווה כי אף שאין בית המשפט פועל לפי דין

תורה, (לא כל שכן תורת חב"ד), יפוצו מעיינותיו של הרבי אוהבם של ישראל ויחדרו ללבות. מפאת

חשיבות הדברים, יוצגו גם מספר מקורות (במקורות המלאים ניתן לעיין בסדרת הספרים "איגרות

: הקודש")

, (יאגרות קודש' כרך יא עמי רכ), בג' בתמוז תשטי'ו 20. כך ניתן לראות כי כבר בראשית שנות נשיאותו

(1955), כתב הרבי לשלוחיו כי יש לקחת חלק פעיל בהפצת רעיון צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש:

, ולפלא ת חב"ד בארץ הקודש ת"ו "/..בוודאי לוקה חלק פעיל בעניני צעירי אגור

שאינו כותב על דבר זה בפרטיותי/

21. וראה בשבת תשט"ז (1956) במכתבו לר' מרדכי צבי גרינוולט, יהושפט אלפרט ויעקב איסר מינסקי:

"תקוותי חזקה שמוסיפים בפעולות במסגרת צעירי אגודת חב"ד ובהפצת

, ולפלא שאץ מזכירים על דבר זה, בה בשעה שמצפים לידיעות ת בכלל המעינו

מפורטות ככגון דא. ובטח ימלאו בהזדמנות הכאה. וכן על דבר ההכנה, ולאחרי



זה ~ הניצול ,של ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבא עלינו לטובה" ;. ימקרש מלף כרך ג

עמי קכח).

וראה גם שם עמ' שמג) כתב הרבי לחסידיו: 22. רבי' אייר תשי"ז (1957), 'אגרות קודש' כרך טר עמ' קמו (

ת צעירי אגורת חב"ד מתאים ליכולתו "בוודאי לוקח חלק פעיל בפעולו

וכשרונותיו ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור."

23. וכן בשנת תשט"ו (1956) הפציר בחסידיו לכתוב לו על פעילותם במסגרת צעירי אגודת חב"ד.-

במסגרת צעירי אגודת ת בכלל ו "לפלא שאינו מזכיר מהשתתפותו בהפצת המעיינו

חב"ד בפרט, ובטח ימלא על דבר זה במכתבו הבא. (יו"ד סיוון תשט"ז. (יאגתת

קודשי כרך כא עמי שמג)

24. רגם בשנת תשב"ד (1964) כתב;

"בטח לוקח חלק בפעולות צעירי אגודת חב"ד והשם יתברך יצליחו ף"ז #"ל

. ימקרש מלךי כרך ג עמי קיט)" חשכ"ר

25. ועוד בשבת תשי"ז (1957) כתב לרב יעקב פלס :

לות אגודת ת . . ובעניניו הפרטים ומהשתתפותו בפעו "בברכה לבשורות טובו

הב"ד וצעירי אגודת חב"ד וביחוד הפצת המעינות חוצה ההולכת וגדלה הולכת

ומתרחבת, ובברכת חג הפסח כשר ושמח.

(להרב יעקב פלס תל אביב, י"ג ניסן תשי"ז. 'אגרות קודש' כרך טר עמ' מט).

26. וכן באותה שנה (1957):



"נעם לי לקרות במכתבו על דבר פעולותיו במסגרת צעירי אגודת חב"ד, ובוודאי

אגרות הי כסלו תשי"ז. י ירושלים, גם בזה ממשיך ובתוספת...." (לחרב שמואל אלעזר הלפרין,

קודשי כרך י7 עמי קנ)

27. וראו גם מכתבו לרב שמואל אלעזר הלפרין בשנת 1957:

"נהניתי מסיום מכתבו שמשתתף בפעולות צעירי אגודת הב"ד ובטח מעורר את

ק דרישת השעה כל שאר חברי צעירי אגודת חב"ד להוסיף חיילים והרי זהו לא ר

אלא גם הכרח השעה, ואין להאריך בדבר הפשוט". (להרב שמואל אלעזר הלפרין,

אגרות קודשי כרך יד עמי שטז). ירושלים, כ"ח טבת תשי"ז. י

28. וכן הלאה באגרות נוספות :

"בטח השתתף באפיית המצה שמורה ובכלל בפעולות צעירי אגודת חב"ד

ותקודשי כרך טו עמי פא). בירושלים עיה"קת"ו" (יאגר

29. וכך לאחד מחסידיו, כותב הרבי על הצורך להיות פעיל בהפצת המעיינות, ובסיום האיגרת חותם כי יש

לפנות ל"צעירי אגודת חב"די' ולתאם איתם כך רכך:

, כדאי שיתקשר עם צעירי "נ.ב. אולי להביא הענין דהפצה באופן פעיל יותר

אגרות אגודת חב"ד ויציע להם שמוכן הוא לבקר במקומות המתאימים וכר. (י

קודשי כרך יז עמי שלב).

30. מכתבים אלה אשר יצאו תחת ידיו של הרבי עצמו, בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת,

מעידים על חלק קטן מפעילות תנועת צעירי חב"ד, שנים רבות לפני רישום העמותה דנן בשנת 1983.

נמעני המכתבים והאיגרות, לא היו חברי ועד בעמותה כלשהי שנשאה את השם 'צעירי אגודת חב"ד



(המרכז) ע"ר', הם לא היו עובדים מקבלי שכר, ואף לא היו מתנדבים רשומים. המכנה המשותף היחיד

שמאפיין את כל הנמענים אליהם פנה הרבי - היותם אנשים מאמינים, חסידים, הפועלים בשמו של הרבי

באותה מסגרת רוחנית רעיונית אותה הוא קבע ואשר נהוג בקרב החסידות לכנותה 'צבא האור' שתחת

פקודר והנהגתו הרוחנית של הרבי.

31. נכון הוא כי המשיב עצמו, זכה באופן אישי, לקבל מהרבי הוראה לעמוד בראש מפעלו החשוב - מפעל

השליחות והפעילות אשר נודע בשם "צעירי אגודת חב"ד בארצנו הקדושה", כדי שיזום, ידחוף ויפעל

לקיום פעילות ברחבי ארץ ישראל, לגייס את חסידי חב"ד להצטרף לפעילות זו, ולהקים מוסדות וארגונים

ארציים ברוח העשייה של תנועת "צעירי אגודת חב"ד". לשליחות זאת הקדיש המשיב את חייו.

32. ככל חסיד חב"ד, ובוודאי כמי שקיבל מינוי אישי מהרבי לעמוד בראש המפעל המפואר הזה - כבעל

סמכות רוחנית, כיוזם וכמעודד, כמדרבן וכיועץ, זכותו (כאדם ואזרח במדינה דמוקרטית) וחובתו (כאדם

יהודי מאמין) של המשיב, להמשיך לפעול במלוא המרץ והמסירות להמשך הפצת רוחו הכבירה ודרכו

הנפלאה של הרבי, בדברי מוסר, בשיחות חיזוק, ובהבאת דבר חזונו של הרבי - לכל מי שמטה אוזן

לשמוע את מה שהוא רואה כ"רברי אלוקים חיים" - אותם שמע באוזניו, וראה בעיניו, וצווה להעביר לכל

חסיד וחסיד באשר הוא שם, בכל קצוות העולם, כפשוטו ממש.

33. יובהר ויודגש, כי בעוד המשיב נטל על עצמו שלא לכהן כחבר וועד או וועדת ביקורת בעמותה רשומה,

הרי כי לשליחות הרוחנית, בהשמעת והבאת דברי אלוקים חיים ששמע באוזניו ונצטווה להעביר, שליחות

ישירה של הרבי - ממנה אין הוא יכול להיבטל, מה גם שכפי שיובהר, אץ לה כל קשר ועניין לפעילות

במסגרת הפורמלית של עמותת "צעירי אגודת חב"ד -המרכז (ע"ר)". עניין זה ידוע לנאמן היטב וכל

שמועה ורכילות בעניין זה, המוצגת על ידי הנאמן בעזות מצח כ"התערברת בעייני העמותה" נעדרת כל

בסיס במציאות, והיא בבחינת הוצאת דיבתו של המשיב.

34. אך אם במישור ה"גשמי", אין למשיב כל יד בפעילות העמותה והוא נמנע במכוון מכל פעולה בעניין, הרי

שבמישור הרוחני והחברתי, אין בכוונתו להיכנע ללחצים והתנכלות מצד הנאמן, שנועדו להלך אימים על

המשיב משיקולים זרים ופסולים.

35. בכוונת המשיב לעמוד ולהילחם על זכותו וחובתו הערכית למלא באדיקות, כחסיד העושה רצון רבו, את

השליחות הרוחנית האישית שהטיל עליו הרבי. שליחות אשר קשורה להיררכיה הרוחנית הפנימית של

קהילת חסידות חב"ד ולא לעמותה כזו או אחרת.

36. הרי לא יעלה על הדעת כי ימנע מהמשיב להשמיע שיחות ששמע מהרבי, מאמרי חיזוק שלמד בבית

מדרשו, לבטא השקפה שקיבל בשבתו סביב שולחנו.



37. המשיב דוחה בשאט נפש כל ניסיון נואל לפגוע ולפגום בשליחות חייו, אותה קיבל במישרין מהרבי,

מתוך הבטחה אישית שנתן הוא עצמו לרבי - כי הפצת דבר תורתו לא תמוש מפיו.

38. למרבה הצער, אץ זו הפעם הראשונה שאותם גורמים, אשר ככל הנראה פיו של הנאמן "מדבר מגרונם",

או אנשים מטעמם עמם הוא מצוי בקשרים מקדמא דנא, אשר אין כאן המקום לפרטם, ניסו לפגוע

בשליחותו הישירה של המשיב מהרבי. ברור כי שליחות חיים נעלה זו איננה קשורה בעמותה זו או אחרת,

היא אינה "שפיטה" ובית המשפט לא יוכל ואף לא ינסה להפסיק שירת חיים זו, עליה הורה הרבי במשימת

חיים שאין ממנה חזרה.

39. ודעת לנבון נקל, כי כבר בשנת תשמ"ט (1989) ערב שבת פרשת אמור, לאחר שאותם גורמים כבר ניסו

לפגוע בשליחות רוחנית זו, קרא הרבי לשני מזכיריו וביקש מהם שיתעדו את הדברים ויעבירו אותם לבית

דין רבני חב"ד ולפרנסי חב"ד בארץ. בין הדברים, אמר הרבי בצורה החלטית כי המשיב ממשיך לעמוד

בראש מפעל השליחות: "מי שעומד בראש צעירי אגודת חב"ד הוא הרב אהרונוב ואי אפשר לשנות זאת

רק מכאן" (מכאן - היינו רק מחדרו האישי של הרבי). הדברים הודפסו שחור על גבי לבן בספר "צעירי

אגודת חב"ד". ראוי מיד לציין, כי באותו זמן כלל לא שימש המשיב כיו"ר בעמותת "צעירי אגודת חב"ד

(המרכז) וע"ח וגם לא לאחר מכן - יו"ר העמותה באותה עת היה הרב ישראל לייבוב והוא המשיר

בתפקידו עד יומו האחרון בשנת 1994. למרות זאת, הבהיר הרבי כבר אז שהרב אהרונוב ממשיך לעמוד

"בראש צעירי אגודת חב"ד" והוא, הרב אהרונוב, הוא היושב ראש. ברור כי הכוונה הייתה לעמוד בראש

התנועה ''הרעיונות" של צעירי אגודת חב"ד אשר נוסדה עשרות שנים קודם לכן. מבחיגה זו, יבהיר

המשיב כי אף אחד לא יקח ממנו שליחות זו ובכוונתו להמשיך לעמוד בראש התנועה כפי הדברים שאמר

כבר אז הרבי בפני שני מזכיריו והורה להם למסור את דעתו הברורה לבית הדין של רבני חב"ד.

40. אולם, בניגוד לאופן שבו ניסה הנאמן להציג את הדברים, אלה אעם אמורים כלפי תפקוד המשיב

במלבושו הגשמי - בעמותה כזו או אחרת, אלא בשליחותו הרוחנית והציבורית, כחלק מהרעיון שהדליק

הרבי בלבבות החסידים ובלבבו של המשיב - אשר אותו איש לא יוכל לכבות. שליחות רוחנית זו בכוונת

המשיב לקיים במסירות נפש, בפי שהשתדל לעשות מאז שזו הוטלה עליו וכפי שימשיך לעשות בע"ה, כל

עוד נשמה באפיו.

41. גם בימים אלה ממשיך המשיב לפעול כאופן ציבורי בתנועה, בהתאם למקומו בהיררכיה המוסדית ולסדר

שקבע הרבי. לעמותת 'צעירי אגורת חב"ד (המרכז)' תפקיד משלה, ואפילו תפקיד מרכזי בחב"ד בכל

הנוגע למישור החוקי והפורמלי של פעילות התנועה. ואולם, בכל הכבוד, אין היא באה להחליף את הסדר

ההיררכי שקבע הרבי בחסידות חב"ד, על אף שיש להניח כי יש כאלה או אחרים המבקשים להיתלות כעת

בעמותה כדי לשנות סדרי בראשית בחסידות עצמה.



42. תפקידיו של המשיב בעמותות שונות בחב"ד

43. על פי דרישות החוק, פעל המשיב באופן אישי ובאמצעות חבריו לתנועה, למסד בפן הגשמי את פעילויות

שובות של התנועה, כפי שהורה הרבי, באמצעות עמותות רבות ושונות, חלקן נושאות את השם: צעירי

אגודת חב"ד ('המרכז', 'חיפה/ 'ירושלים' וכיו"ב) חלקן נושאות את השם 'בית חב"ד... שע"י צעירי

אגודת חב"ד', וחלקן אף בשמות אחרים.

44. מאות עמותות אלו הוקמו רק שנים רבות לאחר שזכה המשיב להפיץ את דברי הרוח של הרבי, ובמהלך

מתמשך של עשרות שנים - כפלטפורמה מעשית למימושחלק מחזונו של הרבי. העמותות, רובן מקומיות,

וחלקן בעלות תפקידים כלל ארציים - הוקמו תחת הרעיון-הרוחני אשר נקרא: 'צעירי אגודת חב"ד'.

45. ברוב העמותות אין המשיב חבר, ולא היה חבר מעולם, ובוודאי לא שימש בהן בתפקיד סמכותי של חבר

ועד או כנושא משרה כלשהי. ואולם, על פי ההירארכיה הרוחנית הפנימית המוסדרת בחב"ד, שעומדת

וקיימת אך ורק מבחירתו האישית והיומיומית של כל אחד ואחד מהחסידים (בבחינת מאמר חז"ל: 'בכל

יום יהיו בעיניך כחדשים'). החברים בעמותות אלו, בהיותם חסידי חב"ד הכפופים מרצונם החופשי

ומתוקף אמונתם למרותו וסמכותו הבלעדית של הרבי, בוחרים מרצונם להאזין ולשמוע למסרים הנעלים

שאותם זכה ועודנו זוכה המשיב להעביר, כדולה ומשקה מתורת הרבי, אשר מינה את המשיב להעביר

תורתו לרבים, במשימת חיים וכך עושה וכך יעשה בהיררכיה הרוחנית.

46. אומנם, בכמה מן העמותות אף נדרש המשיב לשמש, כחלק משליחותו. בתפקיד של חבר ועד. מאותן

עמותות נאלץ המשיב להתפטר מתפקידו כחבר ועד, על פי סעיף 33 א' לחוק העונשין, כמודה ועוזב

ירוחם, והיום אין לו כל חלק בפעילותן הרשמית. אך מובן וברור שהשפעתו הרוחנית והציבורית, מכוח

המינוי של הרבי כנ"ל, כלפי כל אחד מחסידי חב"ד ואף כלפי החסידים הפועלים גם בעמותות אלו, נתונה

לבחירתו האישית של כל אחד ואחד מהחברים. מי שאמון על ציות והגשמת דברי הרבי, מסכית ומאזין

מרצונו הוא, לדברים אותם נצטווה המשיב להעביר ולהנחיל, כשלוח העושה שליחותו של גדול

שבגדולים, ענק שבענקים, נשיא הדור.

47. נבהיר שוב את הדברים, ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים: התפטרותו של המשיב מתפקידו כחבר ועד

בעמותה זו או אחרת, כמו גם הליך פירוק של עמותה כזו או אחרת בה היה בעבר חבר ועד, בוודאי

מונעים ממנו מבחינה חוקית: לפעול בשם העמותה, להתחייב בשמה או לעשות בה שימוש כלשהו. בכך

מקפיד המשיב הקפד היטב, על קוצו של יו"ד.



48. יחד עם זאת, המשיב אינו מכיר כל דין האוסר עליו להמשיך במישור הרוחני את שליחותו, כמשפיע

לרבים העושה הוראות ורצון הרבי, ואף להשתמש בסמכותו על פי הקוד החב"די הרוחני הפנימי כדי

להשפיע על כל חסיד וחסיד החפץ בכך מכוח הוראות הרבי, ולהביא דברו ותורתו, ולהאציל משליחותו

לכל אחד ואחד - כל עוד הציבור מקבל את הדברים מרצונו החופשי ועל-פי אמונתו ברבי ובסדר הפנימי

בתנועת חב'יד.

49. ברור בעניין זה, כי גם ניסיונו של הנאמן לפגוע וליטול ממנו את התואר הבלתי רשמי אשר יש

המשתמשים בו, ייו"ר צעירי אגודת חב"ד', שאין לו כל משמעות מבחינת תפקיד בעמותת 'צעירי אגודת

חב"ד (המרכז) (ע"ר)/ או עשייה בשמה באופן כזה או אחר, הינו חלק ממסע רדיפה, עד כדי סתימת פיות,

מאחר וברור לו, וברור לכל, כי לתואר זה, שהוכתר בו המשיב על ידי הרבי, אין כל נגיעה לפעילות כלשהי

במסגרת עמותה כלשהי, וכל כולו לא בא אלא לבטא את מהות שליחותו הרוחנית והציבורית, במצוות

הרבי.

50. עוד יוער בהיבט החוקי, שהעולה מבקשה זו היא במטרתה המוצהרת להניא את המשיב מלהיות מעורב

בפעילות דתית-אמונית, ולמנוע ממנו להגשים את שאיפותיו כחסיד ובשליחו של הרבי. בקשה זו לו

תתקבל, תפגע בחירויות היסוד של המשיב כאדם, לומר את אשר על נפשו לקהל חסידי חב"ד, לשלוחים

בארץ ישראל ובתפוצות, או לכל אדם הרוצה לשמוע את דבריו - והיא מנוגדת באופן קיצוני לחוקי היסוד

של מדינת ישראל.

51. התנהלות הנאמן אל מול המשיב חורגת מגדר תפקידו

52. נראה שאין צריך להוסיף דבר על כל האמור, כדי לבטא את זכותו וחובתו של המשיב, כאמור, להמשיך

בכל פעילותו הרוחנית והאמונית. אך ראוי בכל זאת לציין את הסתירה של בקשת הנאמן שבנדון לבין

התנהלותו בפועל, כאשר נכנס לשמש בתפקידו כמפרק זמני של העמותה.

53. יוזכר שוב, כי כבר יומיים לאחר החלטת בית המשפט למנות את הנאמן כמפרק זמני של עמותת יצעירי

אגודת חב"ד - המרכז/ נפגש הנאמן עם המשיב והפציר בו להירתם לטובת העמותה ולסייע בחילוצה

מהמשבר אליו נקלעה.

54. עוד יוזכר, שפגישה זו, ובוודאי עוד כמה פגישות שהתקיימו לאחריה, היו לאחר הכרעת הדין שהתקבלה

בעניינו של המשיב, אותה קיבל המשיב בהכנעה גמורה, מתוך קבלת הרין באהבה, כפי שהותו הרבי וכפי

שנהגו מנהיגי החסידות לאורך כל הדורות.

55. למשיב לא היה ספק, ואין לו ספק גם היום, שכוונת הנאמן בעניין התרומה הכספית לא הייתה חלילה

לעבור על החוק או לסטות כמלוא הנימה מהנוהל התקין. אלא, וכפי שהסביר הנאמן אז, אין סתירה בין



האיסור שחל על המשיב להיות מעורב בענייני העמותה כמייצג וכבעל תפקיד, לבין וכותו וחובתו

הערכית לסייע ככל הניתן להבראת חסידות חב"ד, ובכלל זה גם להבראת העמותה. כך על פי הנאמן.

56. אם דברים אלה מפי הנאמן היו נכונים לעניין בקשתו הכספית, על אחת כמה וכמה הם נכונים גם כיום,

כאשר קיבל על עצמו המשיב להתמקד בשליחות רוחנית, תורנית, רעיונית וציבורית - תוך עזיבת תפקידיו

הפורמליים בעמותה, לטובת התמקדות בקיום השליחות המעשית והערכית, ובהבאת דבר הרבי לשלוחים

אשר לא זכר לשהות במחיצתו, פנים בפנים, כפי שזכה, במאור פנים, ומתוך התחייבות שלא תמוש זאת

התורה מפי, ולא יחדל להנחילה לרבים כל עוד כוחו במותניו.

57. למען הסדר הטוב יתייחס המשיב לגוף הטענות העולות מהבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט. יצוין כי

בטרם הגשת הבקשה, פנה הנאמן למשיב, הן בעצמו והן באמצעות באי כוחו וגורמים שונים מטעמו, ואף

קיים שתי פגישות עם המשיב, במסגרתן התבקש המשיב, על ידי הנאמן ר/או גורמים מטעמו להעביר כסף

לנאמן או לקופת הפירוק, תוך שנרמז לו כי אם יגייס את הכסף - יסייע לו הנאמן לחזור לתפקיד בעמדתה,

וכי אם לא יעשה כן, יפעל הנאמן נגדו באופן אישי ו/או נגד פעילותו הציבורית.

התייחסות לטענות הנאמן:

58. בחודש נובמבר 2015 ניתן צו פירוק זמני לעמותה, במסגרתו מונה עוי'ד אולמן למפרק זמני לעמותה.

59. מספר ימים לאחר מכן, זימן הנאמן את המשיב, חבר רועד העמותה בעבר, לפגישה במשרדו.

60. בפגישה, הציג הנאמן שאלות למשיב, וכן הציג בפניו את השקפתו שלו לגבי עתיד העמותה. באותה

פגישה, אגב שיחתו עם הנאמן, פנה אליר האחרון וביקש ממנו כי יסייע לר כספית בהבראת העמותה.

61. המשיב, אשר הופתע מהבקשה, הבהיר לנאמן כי הוא סיים את דרכו בעמותה, איננו חבר בעמותה וממילא

אסור לו להיות מעורב בה לאור הכרעת הדין שניתנה בעניינו וסעיף 33 א. לחוק העמותות.

62. הנאמן מצירו השיב כי הוא אינו רואה מניעה חוקית כי המשיב יסייע כספית בהוצאת העמותה מהמשבר

אליו נקלעה. הנאמן אף הבהיר למשיב כי איננו רואה סתירה בין האיסור שחל על המשיב להירת מעררב

בענייני העמרתה בארפן רשמי וכבעל סמכות, לבין זכותו רחרבתר הערכית לסייע ככל הניתן להבראתה של

העמותה - גם במישור הכספי.

63. גם לאחר מכן, נפגש פעם נוספת ב"כ הנאמן, עו"ד אבישי איפרגן עם המשיב והפציר בר שנית לסייע

כספית לנאמן.

64. למען הסר כל ספק יובהר כי המשיב שקל את הדברים רהחליט כי אין זה רארי שיהיה מעררב בהתקשרות

מרל הנאמן בנרגע לעמרתה, ולכן לא נעתר לבקשת הנאמן. כן ידוע למשיב כי הנאמן פעל יחד עם בי"ד



רבני חב"ד באה"ק להבראת העמותה וכי מדובר גם בעניין כספי, כאשר ביה"ד השתדל לעשות הכל

בעניין באופן ישיר מול הנאמן.

65. המשיב נעתר לבקשת ביה"ד של חסידות חב"ד שלא לתבוע בהליך הפירוק את חובות העמותה כלפיו.

בגין הלוואות להם הוא אחראי כלפי נושים בסכומים מצטברים של מיליוני דולרים ולהדחות בהסכמה את

פרעון ההלוואת לטובת הצלחת ההבראה.

66. המשיב נפגש גם עם רבני ביה"ד ועם ב"כ של התרום ה"ה מייכלס, אשר ביקשו ממנו לאפשר לבית הדין

להוביל את ענייני הבראת העמותה, ולגייס את התורם שיכסה את חובות העבר ויעמיד תקציב לעתיד

לבוא. גם לכך נעתר המשיב, לא מבלי היסוס.

67. לאחר שסיים המשיב לרצות את תקופת מאסרו, קיבל ביום 25.5.17 מכתב מהנאמן, המתריע כי נחתם

הסדר הבראה לעמותה, כי חברי העמותה יוחלפו בחברים חדשים וכי אסור למשיב להיות חבר וועד

בעמותה או חבר וועדת ביקורת בהתאם לסעיף 33 א. לחוק העמותות. בנוסף נטען כי אסור לו להיות מוצג

בתואר יו"ר צאגו"ח (מכתב הנאמן צורף נספח 4 לבקשה).

68. ביום 29.5.2017 השיב המשיב לנאמן כי הוא אינו פועל במסגרת העמותה או בשמה ואיננו חבר בוועד

העמותה, אך הבהיר לנאמן כי הוא עודנו רואה עצמו כמי שעומד בראש מפעל השליחות של הרבי בארץ

הקודש, וכי אין לנאמן כל זכות שבדין לשלול ממנו אה מעמדו הרוחני בחסידות חב"ר, כשליח בתנועה

הכלל עולמית שייסד הרבי בשנת 1951 וכי ממילא אין פעילותו חייבת להתבצע במסגרת העמותה אשר

נועדה לעסוק רק בחלק מעבייניה הגשמיים של התנועה (מכתב המשיב מיום 29.5.2017 צורף נספח 5

לבקשה).

69. ביום 15.11.2017 הגיש הנאמן, כנגד המשיב, בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, במסגרתה התבקש

בית המשפט לאכוף על המשיב באמצעות פקודת ביזיון בית המשפט את "הוראותיו של בית המשפט".

70. לטענת הנאמן, המשיב ביצע "פעולות בשם העמותה" בניגוד לצו הפירוק. הנאמן טען שהמשיב "עמד

בכנס על במה ונשא דברים אל הקהל" או כי "השתתף בשיחת וועידה טלפונית לשלוחי חב"ד" או כי

"שלוחים") או "הוצג בתקשורת כיו''ר צעירי אגודת חב"ד" (סעיפים "נפגש עם פעילים חסידי חב"ד" (

12-14 לבקשה). בנוסף נטען כי המשיב כתב מכתב לנאמן בו כתב "כי הוא יו"ר עמותת צעירי אגודת

חב"ד המרכז" (סעיף 17 לבקשה). לטענת הנאמן, יש להטיל על המשיב קנס כספי או "מאסר" (ממש

כך!), בשל פעולות אלה המהוות "ביזיון בית המשפט".

71. התייחסות המשיב לטענות שבבקשה:



72. המישור המשפטי - הבקשה חסרת בסיס כלפי המשיב שאינו צד להליך המשפטי

73. המשיב אינו צד להליך המתנהל בבית המשפט, אינו צד להסדר ההבראה, אין החלטה שהפר ואין החלטה

כלשהי המופנית אליו.

74. לא בכדי לא הפנה הנאמן ל"החלטה" כלשהי, של בית המשפט הנכבד אותה "ביזה" המשיב. מהסיבה

הפשוטה שאין כל החלטה המופנית אל המשיב! כידוע, המשיב איבו צד להליך המתנהל בפני בית

המשפט הנכבד, המשיב איבו צד להסדר ההבראה אותו הביא הנאמן להצבעה בפבי הכושים ואין כל

החלטה המופנית אל המשיב. ממילא לא ניתן לטעון כלפי המשיב כי הפר כל החלטה.

75. אין בבקשה גם כל זכר ל"הוראת חוק" אותה הפר המשיב. הוראת החוק היחידה אליה הפנה הנאמן, סעיף

33 לחוק העמותות, אוסרת על המשיב להיות חבר וועד או חבר וועדת ביקורת בעמותה, אלא שכלל לא

נטען בבקשה שהמשיב הוא חבר בוועד עמותה כלשהי.

76. אמיתם של דברים. כי טענתו המשתמעת של הנאמן היא שעצם "פעילותו הקהילתית" של המשיב, או

"אמירות" שאמר, "מנוגדות להוראות הדין" וכי בית המשפט נדרש לאסור עליו לומר דברים או להופיע

בציבור. טענה זו, לא רק שהיא מרחיקת לכת וקיצונית, היא גם מבוססת על גזרי עיתונות ושמועות ולא על

ראויות של ממש.

: להלן יסקור המשיב את טענות הנאמן כלפי פעילותו של המשיב ויתייחס אליהן

77. פעילות המשיב בקרב חברי קהילתו.

"במעמר כנס השלוחים של תב"ר בישראל, המשיב עמד ונשא דברים אל הקהל" (סי 12 לבקשה)

78. אכן, המשיב הוזמן לשאת דברים אל הקהל במעמד כנס השלוחים של חב"ד, זאת כחלק מתפקידו

הציבורי כמי שעומד בראש מפעל השליחות. לא נטען כלל כי המשיב אירגן את כנס השלוחים, הפיק אותו

או הכין את המיתוג לטקס - אלא "נשא בו דברים". הא ותו לא. האם יש בכך משהו בלתי חוקי? האם

המשיב נשא דברים פוגעניים? האם המשיב התעשר על חשבונו של מאן דהוא? האם אסור למשיב לדבר

בכנסים של חב"ד? האם למשיב אסור לעמוד ליד שלט של "חב"ד"? האם יכול להתקיים איסור שכזה

במדינה דמוקרטית?

79. אך מעבר לכך, המשיב סבור כי עצם הגשת כקשה שכזו, שכל מטרתה רדיפה אישית והשתקה של המשיב,

אינה ראויה במשטר דמוקרטי ומהווה הטרדה ושימוש לרעה בהליכי משפט. האם הנאמן סבור כי בית

המשפט יורה על המשיב שלא ידבר בכינוס או בשיחות טלפון??? או שמא מטרת הבקשה להטיל על



המשיב וסביבתו מורא ופחד, להפוך אותו למצורע, להשתיקו ולהחרימו בפני חברי קהילתו? האם לשם

כך הפיץ הנאמן את הבקשה באמצעות רשת ה"וואצאפ" במקום להמציאה למשיב ל האם מטרת הבקשה

היא לאותת ולהזהיר את חברי קהילתו של המשיב שמא יזמינו את המשיב להתוועדות או לאירוע חברתי?

שמא יופצו גם נגדם בקשות השתקה על ידי הנאמן? המשיב סבור כי מדובר ברדיפה אישית ומכוערת

מצד הנאמן אשר אין לה כל קשר לעמותה וטוב יעשה בית המשפט אם יבהיר זאת באופן חד משמעי כלפי

כולי עלמא.

.80

"במכתבו לנאמן מיום 29.5.17 בחב המשיב באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי הוא יו"ר עמותת צעירי

אגודתהב"ד המרכז " וסי 17 לבקשה).

81. גם במקרה זה, הציג הנאמן ציטוט חלקי ורווי באי דיוקים ממכתבו של המשיב, ככל הנראה בתקווה שבית

המשפט הנכבד לא יטרח לקרוא את הציטוט המלא בו אין בל אזכור לעמותה. יתרה מזאת, מיד לאחר

הציטוט, בפסקה הבאה, הבהיר המשיב ברחל בתך הקטנה כי אין הכרתה 'לעמוד בראש העמותה: אלא

למעמדו הרוחני של המשיב בתנועה ובקרב שלוחי חב"ד והחסידים.

.29.5 (המכתב צורף כנספח 6 לבקשה): 82. להלן החלק המלא ממכתבו של המשיב לנאמן מיום 17

בשנת תשמ"ט (1989), בערב שבת פרשת אמור, לאחר שגורמים שונים - ביניהם

כאלו שגם היום לוחשים רעות על אוזניך - ניסו לפגוע בשליחותי, קרא הרבי לשני

מזכיריו תוך שהוא מבקש לתעד את הדברים ולמסור אותם לבית דין רבני חב"ד

באמצעות הרב ירוסלבסקי שליט"א וליידע את אנ"ש (�� ציבור החסידים) עוד לפני

שבת-קודש, ובין הדברים הרבי אמר בצורה החלטית, "מי שעומד בראש צעירי

אגודת חב"ד הוא הרב אהרונוב וא< אפשר לשנוו? זאו? לק מפארי. (מכאן = הרבי

בעצמו}, הדברים במלואם פורסמו בספר "צעירי אגודת חב"ד" (עמודים 113 - 116).

ראוי לציץ, כי באותם ימים לא שימשתי כיו''ר עמותת צעירי אגורת חב"ד - המרכז

(ע"ר}, ובכל זאת הרבי בחר להשתמש בביטוי 'יושב ראש', בכוונו ליבעל מעמד רוחני'

- כמי שאחראי על פעילות שלוחי חב"ד והחסידים, ולא בקשר למעמד הפורמאלי-
חוקי.

83. יודגש, כניגוד לטענה החוזרת בבקשה, המשיב אינו "מציג עצמו" בתואר 'יו"ר צעירי אגודת חב"ד המרכז

(ע"ר)'. המשיב אינו מפרסם את עצמו כלל, אין לו "אתר אינטרנט", והוא אינו מחזיק בדף ברשת

ה'פייסבוק' ,שם נוהגים אנשים "להציג עצמם" כלפי כולי עלמא בשם כזה או אחר. המשיב מימיו לא בחר

לעצמו "כינוי" כלשהו והוא אינו זקוק לתואר רשמי על מנת למלא את שליחותו הרוחנית בקהילת חב"ד.



על המשיב הוטלה אחריות לעמוד בראש מפעל השליחות של חב"ד בארץ ישראל כפי שקבע הרבי, ואת

זה כאמור לא ניתן לשנות.

84. המשיב מודע לכך כי נהוג בציבור לכנותו בתארים שונים, כגון "יו"ר צאגו"ח" או "ראש מערך

השלוחים", כמי שמזוהה כמנהיג תנועת צעירי אגודת חב"ד ועומד בראש מפעל השליחות הרעיוני של

הרבי בארץ ישראל. אך מעבר לעובדה שהדבר אינו בשליטתו של המשיב, הרי שבין כך לבין העמותה אין

דבר וחצי דבר. העמותה הינה תאגיד ספציפי אשר פועל באמצעות "וועד מנהלי' והוקם למטרות מסוימות

"גשמיות", בעוד תנועת צעירי חב"ד היא צורת פעולה קולקטיבית בלתי מאוגדת אשר נוסדה שנים לפני

כן, ומכוונת לשינוי חברתי. בכל הכבוד, לעמותה או לנאמן הבא בנעליה, אין כל מנדט על קיום פעילות

; חירות זו להניע אידיאולוגיה ולקדמה היא חברתית התנדבותית בתנועה או בכל מקום מחוץ לעמותה

זכותו האזרחית וחובתו הדתית של המשיב כאדם מאמין אשר קיבל עליו שליחות בעלת אופי רעיוני.

85. הצגת פעילותו של המשיב בתנועה בפעילות "בעמותה"

86. הנאמן הציג בבקשה "הזמנה לשיחת וועידה" בהשתתפות המשיב (נספח 1 לבקשה). שיחת הוועידה אכן

התקיימה אך בניגוד לנטען, שיחת הוועידה לא פורסמה על ידי המשיב מה גם שכל שנכתב בהזמנה הוא:

"דברי פתיחה: הרב יוסף יצחק שיי אהרונוב".

87. גם מסמך "סיכום השיחה" אשר הציג הנאמן לא פורסם על ידי המשיב וממילא אין בו זכר לעמותה.

88. הנאמן צירף לבקשה אסופת מודעות ותמונות המציגות את המשיב משתתף בכנסים ואירועים של חב"ד

דעות בדבר קיומן של מפגשי שלוחים כהשתתפות אהרונוב" (נספח 2 לבקשה)). וגמאות למו (יד

89. אך גם כאן לא ברור איזה הוראת חוק או צו הפר המשיכי האם סבור הנאמן כי אסור למשיב להשתתף

בכנסים ואירועים של תנועת חב"ד או צעירי חב"ד? האם אסור לו להשתתף בשיחות טלפון ולדבר עם

אחרים על התנועה ? האם סבור הנאמן כי אסור למשיב לומר את אשר ליבו על הנעשה בתנועה או אולי

אף אסור לו לחשוב מחשבות, להעלות רעיונות ולחלום חלומות בקשר עם התנועה, וכל זאת שמא חלילה

"גם שמה של העמותה יצא מפיו" ל

90. בנוסף, הנאמן צירף לבקשתו קטעי עיתונות בהם מוצג המשיב, לטענתו, "כיו"ר העמותה", (נספח ג).

אולם עיון באסמכתאות אלה מעלה שבאף דפי העיתונים שצורפו לא נכתב כי המשיב הוא "יו"ר

העמותה". האמת היא שהעמותה כלל לא מוזכרת באף אחד מה "אסמכתאות" שצירך הנאמן לבקשה.

כאמור, צעירי אגודת חב"ד ("צאגו"ח") היא תנועה רעיונות והבלבול שעושה הנאמן בבקשה בין התנועה

לבין עמותת "צעירי אגודת חב"ד המרכז (ע"ר>", חוזר על עצמו פעם אחר פעם, וכנראה במכוון.



91. טענה משונה נוספת היא כי המשיב החל לקיים אירועים בשם העמותה "בשל ההתקדמות הממשית שחלה

בעבודת וועדת האיתור לבחירת חברי האסיפה הכללית החדשה לעמותה אשר ייתכן כי הובילה את

אהרונוכ להכרה כי דינה של העמותה להבראה וכי הוא עומד לאבד את שליטתו בעמותה אחת

ולתמיד..."). גם כאן, צורפו קטעי עיתונות המציגים את פעילותו החברתית של המשיב בתנועה אך אינם

מזכירים ולו פעם אחת את עמותת צעירי אגודת חב"ד (המרכז) או עמותה בשם כלשהו.

92. על גודל שגיאתו של הנאמן, רעל התפיסה השטחית המבלבלת (בכוונה) בין העמותה עצמה לבין חסידות

חב"ד הגדולה, ניתן ללמוד מטענתו בדבר "שימוש המשיב בכתובת המייל של העמותה". לטענת הנאמן,

למשיב אסור להשתמש בכתובת הדוא"ל שלו, כי זר מסתיימת ב: 34.012.11ל0113 בטענה כי היא "שייכת

לעמותה". הנאמן לא צירף לבקשה כל אסמכתא המעידה על כך שהדומיין 1)0113152 שייך לעמותה ולא

בכדי. מדובר בדרמיין אשר משמש את כלל שלוחי חב"ד בישראל, ואשר איבו שייך לאף עמותה אלא

לחסידות חב"ד עצמה 1 בדיקה פשוטה בדף הדומיין 11.§?1.0>3כ01131 מלמדת בי בעל הדומיין (16801))

הוא 'חסידות חב"די:' 1)3(1111101131^0113531/

- לנוחיות בית המשפט מצ"ב א/1 צילום מסמך פרטי בעלות הדרמיין 11.§ע1.0)3(01131 -

סיכום

חסידות חב"ד, מתנהלת באופן פלאי לפי הסדר וההיררכיה שקבע הרבי בחייו ומשמרת את מבנה מוסדות

החסידות אשר התווה הרבי. ייתכן שעבוד גורמים מסוימים עניין זה מסב אי נוחות. אולם בכל הכבוד, מדובר

בזכותנו החוקתית והאנושית, לחופש הביטוי וחופש המחשבה, בזכותנו לרצון חופשי ולמימוש הצורך האנושי

להתאגד תחת רעיונות משותפים. במובן זה, ובמובן זה בלבד, תפקידו של המשיב כמנהיג ציבורי ורוחני לא

ישתנה לעולם.

לא פלא שהבקשה שבנדון אינה מצביעה על סעיף חוק, החלטה או צו שיפוטי אשר הפד המשיב בפעילותו או

ככלל צו המופנה אליו - מהסיבה הפשוטה שאין כזה. המשיב מכבד את חוקי המדינה ואת המגבלות האישיות

החלות עליו, וממילא מקפיד שלא להתערב בענייני העמותה.

בסופו של יום, המשיב אינו מתנגד לבקשה לחדול מ"לייצג את העמותה", "לפעול בשמה", או "להציג עצמו

כיו"ר העמותה" או כ"חבר וועד העמותה", שכן גם כיום המשיב אינו "משתמש בשם העמותה", אינו "פועל

בשמה", אינו "מייצג אותה" ואינו "מתנהל כשם שהוא יו"ר העמותה". המשיב כלל לא רואה התנגשות בין

המשך פעילותו הקהילתית והציבורית לתפארת חסידות חב"ד בישראל לבין סיום תפקידיו בוועד העמותה

בשנת 2015.



לאור אופן התנהלותו של הנאמן, המתקפה הבוטה והמיותרת כלפי המשיב שנועדו להשתיקו ולמנוע ממנו

חירויות בסיסיות, תוך ניצול כוחו של הנאמן והנזק שנגרם למשיב בשל הגשת הבקשה והפצתה בכוונה

ברשתות החברתיות, יבקש המשיב לחייב את הנאמן בהוצאות לדוגמא אשר ישקפו הנזק שנגרם למשיב מהגשת

הבקשה.

^ ן החתימה בשולי תצהיר זה הינה חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /-, _ * 

יוסף יצחק אהרובוב /

// / 0יל */£'(�{
. ר.מ0£44 במשרדי שברחי 7^ .יהרב הנני מאשר בזה כי ביו£5///2ל 2018 הופיע בפני. עו"ד///7//

יוסף יצחק אהרונוב, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמו?'זכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם

לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

/
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