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  'שי... ' ח ר"אל כבוד ידידי הרה  

  

  !שלום וברכה

  

, עם המשפחה) ח"י המל"ע(אשר הספריה דנה , ה"מאיר אטקין ע' מה קורה עם הבית של המנוח ר, במענה לשאלתך
  .כדי להרחיב את הספריה, אודות מכירת הבית לספריה

 וכבר סיכמו אתם אז .עבור סכום גבוה, להרחבת הספריה אתם אודות מכירתו ח דן"זה משך יותר משנה שהמל  )א
 .אלא שלקח שנה עד שהשיגו תורם שמוכן לתרום סכום גדול זה. על פרטי הדברים ועל המחיר

 .ח סיכם עם המשפחה על לערך פי שנים ממחיר זה"אמנם המל,  אלף800מחירו הריאלי של הבית הוא   )ב

בטענה , רהם הכפילו את המחי, ובאו אליהם עם הכסף, ם על הסכום שהוסכם עליו אחרי שהצליחו למצוא תור  )ג
 .שיש מי שמוכן לקנות במחיר גבוה יותר

ואין שום חשש . ח רוצה לשלם פי שנים"המל .אלף 800הבית הזה בשביל דירת מגורים שוה האמת היא ש  )ד
הנדל וחבריו ' מחיר הוא כיון שמנדי שי ומה שפתאום שינו את ה.בשביל דירת מגורים, שמישהו ירצה לשלם יותר

 .ולקנותו בעצמם במחיר מופרז, למנוע את מכירתו לספריה, הכניסו עצמם לזה

אתמול נכנס חזק לנושא הזה מנדי אמנם . )ח"י המל"ע(עד אתמול עדיין היו דיבורים שימכרו את הבית לספריה   )ה
ח " ואז הודיעה סופית המשפחה למל.ית הזהכדי לבנות מרכז שלהם בב, הפקיע את המחירוהוא מוכן ל, הנדל

 .שאינם מוכנים למכור אותו במחיר שהוסכם עליו

.  שהספריה אינה זקוקה לבית הזה, בשמישיוכל לומר,  הודעה לסחוט ממניוניסה, תי מנדי הנדלו אפגשאתמול   )ו
  :וכך היתה השיחה

  ?הספריה צריכה את זה, בקשר לבית של אטקין, תגיד לי: הוא
  .ודאי, כן: אני
  ?אין לכם מספיק מקום, מה: הוא
  .כי אין עבורם מקום, יש בספריה כמו מאות ארגזים שמונחים במעברים: אני
  .המשפחה אומרת שהם פנו למרכז והם לא רצו לקנות אותו: הוא
  .אלא שלקח זמן עד שמצאו תורם, הם רצו ורוצים לקנות אותו עבור הספריה: אני

 .ובזה הסתיימה השיחה

ה שמנדי הנדל הכניס מהרי , כדי להכיל את  כל הספרים שבו, ה שהספריה זקוקה לבית הזה ביותרבנוסף למ  )ז
מטרתו היא להחריב כל ש, בתור מרכז לארגון שלהםהזה הוא כדי להשתמש בבית , עצמו לקנות את הבית הזה
 .וזו היא צרה נוספת שמעיקה כל כך על הלב. את המוסדות שיסד הרבי

כדי , אם המשפחה תמכור לו את הבית .שאין אפשרות להתמודד אתו, ר על זה הון תועפותמוכן לפזמנדי הנדל   )ח
ולעולם לא יוכלו לנקות את . זה למשפחה לדיראון עולם' יהי, לעזור לו להחריב את כל מה שהוא מנסה להחריב

 .עצמם מזה

ע "על פי התורה והשו אמנם .ולהשתמש עם הכסף, למי שהם רוציםאת הבית  למכור ה המשפחהעל פי החוק יכול  )ט
 . למוסדותיו של הרביהם יחוייבו לשלם על כל ההזיקות שהשכנים החדשים יגרמו
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ולכן אין הכרח , שאין בה שום תועלת, בנושא הספריה,  אל השלוחים הודעהמישהושלח , לפני ימים אחדים  )י
 :וכך כתבו שם, למכור לה את הבית הזה

Besides for the library being so important to the Rebbe, what does thelibrary actually do?  Do academic scholars 
and talmidei chachomim come toresearch old unprinted seforim? Do anash/shluchim ever use the library,besides 
for the showroom that is open on gimel tamuz for visitors? Whatwould they do with the expanded space? 

 :ועל זה עניתי שם

  :במענה לשאלותיו

  . אלף מבקרים בשנה50בתערוכת הספרים באים לבקר לערך ) א

כ בספרים שעל "משתמשים בד(אבל כיום .  מבקרים ליום20היו זמנים שהיו באים בממוצע , באולם הקריאה) ב
  .מה מבקרים כל יוםעדיין יש כ. יש פחות מבקרים) ולכן, האינטרנט

 אלף ספרים הכי עתיקים 20-כ' לכן נסרקו כאן בספרי, כ משתמשים אנשים בספרים שעל האינטרנט"כיון שבד) ג
  .שכל אחד יכול לעיין בהם, והם כולם על אתר הספריה, ונדירים

.  מקום בארונותואין להם, ותמיד מתווספים ספרים מכל הסוגים ששולחים לספריה, הספריה התמלאה במשך השנים) ד
  .יש כאן כמה מאות ארגזי ספרים שמונחים במעברים מחוסר מקום

  .5:00 - 12:00והם פתוחים כל יום משעה , תמוז' התערוכה ואולם הקריאה יהיו פתוחים גם בג, כן) ה

ך לעיין כשמישהו צרי, כי אם פתוחה למחקר, הספריה אינה פתוחה לציבור הרחב לקריאה, כפי שהרבי הדגיש בשיחתו) ו
  .בספר שאין אצלו

  ?גם להנהלת הספריה הרבי הורה שלא יהפכו את הספריה לספריה הפתוחה לציבור הרחב) ז

וישאירו בו חדר אחד , שיקנו מהם את הבית הסמוך) פ ובכתב"בע(ח עם בני המשפחה "לפני יותר משנה סיכם המל) ח
  .ייטשגם תתקיים בו התוועדות בכל יארצ, מאיר אטקין' לזכרו של ר

אמנם כשבאו . ולאחרונה השיגו תורם לסכום הזה אשר סוכם עם בני המשפחה. כ חיפשו תורם במשך שנה"אח) ט
  .התהוו מניעות מצד המשפחה, למשפחה

  .ס יסתדר הכל ויוקנה הבנין עבור הספריה"שסוכ התקוה גדולה) י

  

  המסיים בתפלה ובתחנונים 

  
  שלום דובער לוין

  

  


