
יומן פגי˘ו˙

לפגו˘ 
א˙       הרבי

הכנה לג' תמוז התשפ"א



באיזה ארועים 
ˆולמו 

ה˙מונו˙ הבאו˙?



חלו˜ו˙ ˘ונו˙
הזדמנות למפגש - קשר אישי בין הרבי לחסידים



חלו˜˙
דולרים



"כא˘ר ˘ני יהודים נפג˘ים, 
עליהם לראו˙ ˘˙ˆא מכך ˙ועל˙ ליהודי ˘לי˘י"



מ˙י?



במהלך השנים
הרבי חילק דולרים

בהתוועדויות
בהזדמנויות שונות

ל'שליחיו' –
הטנקיסטים



החלוקה הקבועה מידי יום
ראשון החלה ביום ראשון י"א

ניסן תשמ"ו 
כמה שנים אחרי שפסקו היחידויות

הפרטיות

ונמשכה עד כ"ז אדר א
תשנ"ב



החלוקה החלה בשעות הבוקר 
ונמשכה שעות ארוכות



"כ˘סופרים יהלומים לא מ˙עייפים"

כשאשה שאלה את הרבי כיצד לא מתעייף בשעות הרבות של החלוקה, 
ענה לה:



איפה?



החלוקה נערכה בלובי מול הכניסה ל770 



התור היה בזאל הגדול (בית הכנסת למטה) והיו עולים לחלוקה במדרגות
פנימיות בהן הרבי היה יורד לתפילות, גם היציאה הייתה דרך דלת צדדית

בהמשך המסדרון



בזמנים שהרבי
אמר שיחה על
הסטנדר בזאל

הגדול בימות החול
היה מחלק אחר כך

דולר לברכה
וצדקה.



מי?



אנשים מכל הסוגים עברו לפני הרבי 



קודם עברו הנשים

ואחר כך הגברים



כשהגיעו אנשי ציבור נתנו להם להכנס מהצד בלי
לחכות בתור הארוך 



כוס ˘ל
ברכה



במוצאי ראש השנה, שמחת
תורה, אחרון של פסח

ושבועות, אחרי ההתוועדות
הגדולה שנערכה ב770,
היה הרבי עורך הבדלה
ומחלק מכוסו יין לנוכחים



הרב מענטליק היה מוזג
יין לכוסו של הרבי



הרבי היה עושה הפסקות
קצרות ומעודד את השירה



חלו˜˙
לע˜אח



בערב יום כיפור - 
במפתן חדרו

בשנים המאוחרות כשהיה עומס,
החלוקה הוקדמה לעשרת ימי תשובה

בהושענא רבא
בפתח הסוכה

למי שלא הספיקו לעבור בערב יו"כ



חשיבות החלוקה אצל הרבי הייתה גדולה שבערב
יום הכיפורים תשמ"א, כאשר נסע הרבי למקוה,

הודיע המזכיר ר' לייבל גרונר כי הרבי אמר לו שלא
ימנעו איש מלגשת לקבלת לעקאח, שהתור יהיה
רצוף ושלא יתערבו בעניניו, וכיון שזהו ערב יוהכ"פ

שלא "ישחקו" עמו.



חלו˜˙
מטבעו˙



בשנת תשל"ו, כשהכריז
הרבי על שנת חינוך

וייסד את מבצע חינוך,
החל לחלק מטבעות
לילדים בדרכו לתפילה

על מנת שיתנו את
המטבעות לצדקה



בל"ג בעומר תש"נ הורה הרבי להכין מטבעות מיוחדות אותן יחלק
בתהלוכה: על המטבע מופיע מצד אחד הטבעה של בנין    770 ומסביב
המילים "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. שנת הארבעים.
שנת   נסים". ומהצד השני: ציור מדורת ל"ג בעומר, בציון התאריך "ל"ג

בעומר ה'תש"נ"   בעברית ובאנגלית, ו"יום הילולא דרשב"י".       

בחלוקה זו חולקו 30 חבילות של מטבעות, ובכל חבילה היו 89 מטבעות. סך הכל חולקו במעמד זה כ-2670 מטבעות. 



גם בל"ג בעומר תשנ"א
חילק הרבי מטבעות
מיוחדות (לא נערכה

תהלוכה באותה שנה) 
וכן בחלק מהשנים חילק

הרבי דמי חנוכה 



מעמדי
חלו˜ה
נוספים



היו מעמדים נוספים בהם חילק הרבי דברים שונים
(בנוסף לדולר / מטבע לצדקה). 

חלוקות אלו נערכו בדרך כלל בזאל הגדול ולא בלובי
הכניסה ל770



ברוב המקרים חילק הרבי קונטרסים 

חלוקת הקונטרסים האחרונה הייתה בי"ד אדר א תשנ"ב
אז הרבי חילק את המאמר "ואתה תצווה".



חלוקת תניא

7 פעמים



חלוקת ליקוטי שיחות - לגברים
וסידור - לנשים

לשלושת הקבוצות שיצאו לשליחות בארה"ק
(ולקבוצת התמימים שנסעו לשליחות באוסטרליה)



מכיר מישהו שעבר בחלוקה אצל הרבי?
יש לכם בבית דולר או חפץ אחר שהתקבל מידיו הקדושות

של הרבי?
תעד  את הסיפור / צלמ את החפץ

ושלח לנו בטופס המצורף לפוסט המבצע
תיעודים נבחרים יוצגו בהתוועדות ג' תמוז בבית הספר


