
ב"ה

רשת שידורים – ה׳ טבת
להלן הצעות לתכניות בתשדיר )לכל קבוצה יש כרטיס מנחה(:

חדשות 

בנות הקבוצה יכינו תשדיר חדשות על השתלשלות המאורעות שהביאה לה' טבת. החל 
מהגילוי על הספרים שנעלמו מהספרייה ועד להכרעה במשפט הספרים, 'דידן נצח'.

עזרים – הבנות יקבלו דף מידע אודות התאריך, נספח 1.

חידודון

בנות הקבוצה יכינו חידון על ספרים חסידיים.

עזרים – הצעה לבסיס לחידון, נספח 2.

הערה למורה: בנספח מופיעים שמות של ספרי קודש לפי הא-ב, אך במידה ומתאים – 
מומלץ לתת לבנות לבנות להכין לבד את החידון, על בסיס המידע המופיע על אדמו"רי 

חב"ד והספרים שכתבו בהקדמה ליום יום )עמ' 11 ואילך(.

מומלץ לאפשר גם למאזינות התכנית לפתוח את ההקדמה ליום יום בזמן החידון, כי יש 
פרטים שאינם ידועים. אפשר גם לערוך תחרות בין שתי קבוצות, מי מוצאת ראשונה את 

התשובה.

תכנית מוזיקלית

הבנות יכינו מקהלה או ריקוד על הניגון 'דידן נצח'.

עזרים – קובץ מוזיקלי של הניגון 'דידן נצח'.

יש לי מושג

הבנות יבחרו מושג הקשור ללימוד חסידות, שהרי "הנצחון של הספרים הוא שלומדים 
בהם". 

עזרים – הצעה למושג 'ספריית ליובאוויטש', נספח 3.

ראיון

הבנות יערכו ראיון עם בת/בנות שאוהבות לקרוא )הצעה לשאלות לראיון, נספח 4(.

סקר

הבנות יערכו סקר בין החברות על הרגלי הקריאה שלהן, וידווחו על הממצאים )הצעה 
לשאלות לסקר נספח 5(

תפאורה 

בנות הקבוצה יכינו תפאורת רקע שתלווה את השידור: ספר גדול פתוח/אולם בית 
משפט וכדומה.



נספח 1: מידע אודות התאריך / קבוצת חדשות
ה׳ טבת – רקע היסטורי

משפט הספרים

פרשת הספרים החלה בחורף תשמ"ה, אז התגלה כי מספריית ליואבאוויטש נעלמו כמה 
ספרים אשר היו שייכים לרבותינו נשיאינו.

למעשה, המחלוקת על הספרים התעוררה אחרי ההסתלקות של הרבי הריי"צ בי' 
בשבט תש"י, אז בקשו חלק מהיורשים לחלק את הספרים. אולם הרבי התנגד לכך, 

והסביר כי הספריה אינה רכוש פרטי. כך נשאר המצב ללא שינוי במשך שנים, אולם 
נכדו נכדו של הרבי הריי"צ, לא היה שלם עם החלטה זו. בתחילת חורף תשמ"ה החל 
לקחת ספרים על דעת עצמו מהספריה. תחילה לקח רק מהספרים שהיו בחדרו של 
הרבי הריי"צ בקומה השניה של 770, ובהמשך החל לקחת גם משאר הספרים שהיו 

במרתף הבניין. 

־בחודש אדר הבחין האחראי על הספריה לראשונה שספרים חסרים. בעקבות זאת הוח
לט להתקין מצלמה נסתרת, וכך התברר סיפור הגניבה ומי שעומד מאחוריו. מאז החלה 

גניבת הספרים, נמכרו מתוכם כ-100 ספרים, לסוחרי יודאיקה ששילמו סכום גדול על 
הספרים העתיקים.

בתחילה בקש הרבי לדבר בעצמו עם הנכד שגנב את הספרים, אך הענין לא הסתדר, 
וכך החל הרבי לדבר על הפרשה ברבים. 

בחודש תמוז תשמ"ה הרבי התייחס לנושא בכמה התוועדויות. הרבי סיפר על הגניבה 
והסביר באריכות עד כמה היא חמורה, בהתחשב ביחס המיוחד של הרבי הריי"צ לספריו 

הקדושים. הרבי התבטא באופן חריף ואמר שספר שנמצא מחוץ למקומו הוא כ"פצצה 
חיה" שעלולה להתפוצץ ולהזיק ח"ו. הרבי אמר באופן חד משמעי שספריו של הרבי וכן 

ביתו אינם רכוש פרטי, אלא שייכים לכלל חסידי חב"ד באמצעות אגודת חסידי חב"ד, 
ובהמשך לכך הורה הורה הרבי לכתוב על חזית בנין 770 את הכיתוב: "בית אגודת חסידי 

חב"ד - אהל יוסף יצחק ליובאוויטש". 

כמו כן, הורה להקים בכפר חב"ד בית שייקרא אף הוא בשם זה. ואכן, מיד לאחר השיחה 
הוקדש אחד הבתים בכפר ל"בית אגודת חסידי חב"ד", בו החלו להתקיים שיעורי תורה 

והתוועדויות. בהמשך לכך, הוקם בשנה שלאחר מכן - תשמ"ו - בנין 770  בכפר חב"ד.

לאחר שהנתבע סירב להפסיק את מכירת הספרים ולהשיבם, על אף הפצרותיו של 
אביו, ובקשת אגודת חסידי חב"ד, וכך נפתח הליך משפטי.

נציגי אגודת חסידי חב"ד במשפט היו יהודה קרינסקי ואברהם שמטוב נוספו עליהם 
־הספרן בערל לוין ויצחק וילהלם שיחד אספו ועברו על עשרות מסמכים לחשיפת הוכ

חת הבעלות על הספריה.

ההכנה למשפט בפועל נמשך במשך כמה חודשים מחודש תמוז תשמ"ה עד למועד 
המשפט בכסלו תשמ"ו. משפט הספרים החל בי"ט כסלו תשמ"ו, ושמיעת העדויות 

החלה למחרת, כ' כסלו. מידי יום מימי המשפט נסע הרבי על האוהל לציונו של הרבי 
הריי"צ.



אחד המשפטים שהשפיעו רבות על השופט היה המשפט שאמרה הרבנית חיה מושקא 
לחוקר שתישאל אותה בקשר עם משפט הספרים: "הרבי והספרים שייכים לחסידים". 

עו"ד נתן לוין העיד כי: "הרגע שבו הבנתי כי אנו הולכים לנצח, היה כאשר הרבנית 
אמרה משפט זה". 

ביום ה' טבת תשמ"ז בבוקר, התקבל פסק הדין, בו נקבע שאגודת חסידי חב"ד זוכה. 
כאשר הודיעו לרבי על הבשורה הטובה, צהבו פניו הק' של הרבי והוא נראה בחדווה 
גדולה. הרבי הורה לטלפן לעורכי-הדין ולהודות להם על מאמציהם, וכן לטלפן מיד 

לרבנית ולהודיע לה על פסק הדין..

השבוע שלאחר ה' טבת נחגג על ידי החסידים כ"שבעת ימי המשתה". לאחר הניצחון, 
הקדיש הרבי שיחות מיוחדות ובהם ביאר באריכות את העובדה שהמשפט היה קטרוג 

על החסידות, בדומה לקטרוג על אדמו"ר הזקן במאסרו. הנצחון במשפט מהווה, איפוא, 
ניצחון הדרך של "הפצת המעיינות חוצה".

לאחר הדידן נצח בה' טבת, ערערו הנתבעים על פסק הדין. אך לאחר דיונים ארוכים 
־שנערכו בקיץ תשמ"ז הערעור נדחה וניתן צו סופי להחזיר את הספרים שנלקחו מהס

פירה.

בב' כסלו תשמ"ח הוחזרו בהצלחה הספרים למקומם ב"ספריית אגודת חסידי חב"ד". 
כאשר הוחזרו הספרים הורה הרבי למזכיר הרב יהודה קרינסקי להביא שלושה ספרים 

מאחד הארגזים. מתוכם, בחר הרבי באחד הספרים וביקש להדפיסו בהוצאת קה"ת.



נספח 2: הצעה לחידון ה׳ טבת / קבוצת חידודון
להלן רשימה של ספרי קודש לפי אותיות הא-ב. בחרו את הספר 

שמתאים לכם וחברו עליו הגדרה. תוכלו להיעזר בהקדמה ל'יום יום' 
)עמ' 13 והלאה( כדי להכיר את ספרי רבותינו נשיאנו ולהגדיר מי 

כתב כל ספר.
א – אגרות קודש / אמרי בינה

ב – מאמר "באתי לגני" / חומש בראשית

ג – גביע הכסף )אדמו"ר האמצעי(

ד – דרך מצוותיך )אדמו"ר הצמח צדק(/ חומש דברים

ה – היום יום / המשך תרע"ב/תרס"ו

ו – חומש ויקרא / "וידעת היום" )התחלת שער היחוד והאמונה בתניא, פרק א( / מאמר 
"ואתה תצווה"

ח – חת"ת 

י – ימי חב״ד

כ – כתר שם טוב

ל – ליקוטי שיחות / ליקוטי תורה / ליקוטי דיבורים

מ – מאמרים

נ – נר מצוה ותורה אור

ס – ספר הזכרונות / סידור אדמו"ר הזקן

ע – עטרת ראש )אדמו"ר האמצעי(

פ – פוקח עורים )אדמו"ר האמצעי(

צ – צמח צדק )אדמו"ר הצמח צדק כונה כך על שם חיבורו(

ק – קונטרס התפילה / קונטרס ומעין

ר – רשימת המאסר / רשימות כ"ק אדמו"ר

ש – שער היחוד והאמונה / שולחן ערוך הרב

ת – תורה אור



נספח 3: חומר לתכנית 'יש לי מושג'

מימיה הראשונים של חסידות חב"ד היה קיים בידי האדמו"ר הזקן אוסף ספרים וכתבי 
יד. אוסף זה גדל בימי  האדמו"ר הצמח צדקה, שהיו ללמעלה מעשר ארונות ספרים.

בהמשך, התרחבה הספרייה יותר ויותר על ידי האדמו"רים. אוסף זה נשמר אצל אדמו"ר 
הרש"ב עד למלחמת העולם הראשונה, אז נאלץ לעבור מליובאוויטש לעיר רוסטוב. 

בגלל המעבר, הספרים הופקדו הספרים למשמרת, אך הוחרמו כעבור שנים אחדות על 
ידי הקומוניסטים בשנות המהפכה.

הרבי הריי"ץ החל מחדש לאסוף ספרים, ומספר הספרים בספרייה עלה על 5,000. 
כאשר הרבי הריי"ץ עזב את רוסיה, הוציא איתו את הספרים לריגה ומשם לפולין. 

כאשר הרבי עבר לאמריקה, נדרש מאמץ גדול כדי להוציא את הספרים מאירופה, 
שהיתה באותם ימים בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. אחרי השתדלות רבה הגיעו 

רוב הספרים, 93 ארגזים, לארצות הברית. כך, החל שיקומה של הספרייה בבנין 770.

במקביל, כאשר הרבי נשיא דורנו הגיע לארה"ב בחודש סיוון תש"א, הקים ספריה נוספת 
שתשרת את 'המרכז לענייני חינוך' שתחת ניהולו. ספריה זו הלכה וגדלה, בעזרת שלוחי 

הרבי וחסידיו ברחבי העולם. בעקבות התרבות הספרים נרכש בשנת תשכ"ח הבנין 
הסמוך ל770 לצורך הספרייה. 



נספח 4: הצעה לשאלות / קבוצת ראיון
עליכן לראיין בנות בנושא קריאה של סיפורי חסידים ו/או לימוד חסידות. כמובן, יש 

להכין מראש את הראיון ולוודא שלמרואיינת יש מידע מענין ומתאים.

הצעה לשאלות בנושא סיפורים חסידיים:

האם את אוהבת לקרוא? איזה סוג ספרים אהוב עלייך במיוחד?  .1

איזה דמות של חסיד קראת עליה הרבה? איזו תכונה מאפיינת אותו?  .2

איזה סיפור חסידי את זוכרת במיוחד? ספרי לנו בקצרה.  .3

על איזה ספר את ממליצה? מדוע דווקא עליו?  .4

הצעה לשאלות בנושא לימוד חסידות:

מדוע, לדעתך, חשוב ללמוד חסידות?   .1

מה הקשיים בלימוד חסידות?  .2

מה נותן לך את הכוח ומעודד אותך ללמוד חסידות(  .3

מה את מקבלת מלימוד החסידות?  .4

האם יש ספר חסידות שאת ממליצה ללמוד מתוכו?  .5



נספח 5: הצעה לסקר
תוכלו לערוך סקר בין החברות עד כמה הן קוראות סיפורי חסידים ולומדות חסידות. 

תוכלו להיעזר בשאלות המצורפות.

בתכנית שלכן, תוכלו לדווח על תוצאות הסקר, וכמה אחוזים מהבנות ידעו את 
התשובות בכל נושא.

הצעה לשאלות:

1. באיזה תדירות יוצא לך לקרוא סיפורים חסידיים? )כל יום/פעם בשבוע/לעיתים 
רחוקות/בכלל לא(

2. איזה סוג סיפורים את אוהבת במיוחד? )סיפורים קצרים/סיפורי קומיקס/סיפורים 
עלילתיים ארוכים(

3. מתי יוצא לך לשמוע סיפורים חסידיים? )בכיתה/ בשולחן שבת/ לא יוצא לי(

4. מתי יוצא לך ללמוד חסידות )רק בבית הספר/ מידי פעם בבית/ אחרי צהריים שיעור 
עם חברות(


