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העלון מוקדש לרפואת יצחק לייב בן עופרה לילה שי'

כל  מדינות  שתי  בין  מלחמה  כשיש 

מדינה רוצה כמובן לנצח את חבירתה 

ובשביל כך צריך שלוש דברים:

א. לתכנן את המלחמה.

ב. לתת פקודות לחיילים.

ג. לצאת לשדה הקרב ולהילחם.

עם  שלנו  במלחמה  זה  דבר  אותו 

היצר הרע צריך להילחם אתו בשלושה 

דברים: 

שלנו,  בדיבור  שלנו,  במחשבה 

שבכל  אומרת  זאת  שלנו.  ובמעשה 

רק  לא  צריך  עושים  שאנו  מצווה 

גם  אלא  בפועל  זה  את  לעשות 

וכוונה  מיוחדת  מחשבה  להשקיע 

לזכות  תהיה  הזאת  שהמצווה  עצומה 

את  נברך  שלנו  בדיבור  וגם  הגאולה 

הברכה על המצווה.

המעשה  גם   - הכוחות  כשכל  וכך 

יהיו   - המחשבה  ואפילו  הדיבור  גם 

שנצליח  וודאי  ודאי  ומצוות,  בתורה 

במשימה - הבאת הגאולה.

לרכבת,  שניות  ושמונה  ועשרים  בדקה  רק  איחרתי  איזה עצבים  אוף 
והיא עברה! מה היא לא יכולה לחכות שניה?! הרכבת הזו לא יודעת 

להתחשב בלקוחות שלה!

חיילים! חיילי הדיי קעמפ הטוב בעולם! אם לא נצא עכשיו אל 
הדרך אנו נאחר! אפילו אם זה יהיה רק בדקה ועשרים ושמונה 
שניות. הרכבת תעבור. את רכבת ההכנה לי' שבט, נפספס ח"ו! את 
אפשרות העצומה לתת לרבי מתנה ליום הנשיאות! אם לא נחליט 

עכשיו על ההחלטה הטובה שהיא המתנה.

אז קדימה חיילים מקבלים החלטה! לי' שבט מגיעים מוכנים!

ויש גם פרסים )פרטים בפינת הפעילימודים( 

לחיים לחיים. המפקד מנדי דרורי
3



בהגייה  הקריאה  נשמעה  המשיח!  המלך  יחי 
תימנית צחה ברחבי בית היולדות "אסף הרופא".

כל הרופאים והאחיות נבהלו עד מאוד מקול 
הזעקה הנוראה. הם אצו רצו ברחבי בית הרפואה 
ופקדו במכשירי הקשר: "לעצור בכל הכניסות 

תימני זקן שמכריז קריאות קיצוניות".

כל מערכת האבטחה של בית הרפואה נכנסה 
קמו  הרוסיים  המאבטחים  גבוהה.  לכוננות 
ממקום רבצם והחלו לרוץ כחגבים במסדרונות 

החלקלקים של בית הרפואה שהמה מתמיד.

אך כל החיפושים לא הועילו, והתימני הזקן 
לא נמצא.

אחות מיואשת נכנסה לחדר של גברת הלל 
תי', ומצאה אותה מעולפת!

לעבודה.  חברותיה  את  להזעיק  פנתה  היא 
כשלפתע נשמעה מפנים החדר הזעקה: "שיגדל 

חסיד"!

היא סובבה את פניה בתדהמה, ולא האמינה 
עם  קטנטן  תינוק  ניצב  מולה  עיניה:  למראה 
פיאות ארוכות ומגולגלות, המבצע סלטות שלא 

היו מביישות את גדולי הלוליינים!

לחזות  הרופאים  חבר  כל  את  הזמינה  היא 
במחזה שאין לו תקדים, כשלפתע נזכרה באמא 

המעולפת.

מעלפונה.  שהתעוררה  עד  בה  טיפלו  הם 

והיא בתגובה ביקשה לקרוא לבעלה בדחיפות. 
כשנפגשו, החליטו על שני דברים:

אל"ף כל, יש לקרוא לילד "איציק", על שם 
"הצעקה". הגדולה.

זכו  בו  המרגש  המאורע  לרגל  כל,  בי"ת 
"יחי  שפעיית הפה הראשונה של תינוקם תהי' 
המלך המשיח", החליטו ההורים לשים לו כיפה 

"יחי " מהרגע בו נולד

משתה  הוריו  לו  ויעשו  וייגמל,  הילד  ויגדל 
גדול, ויתפקעו הנוכחים מרב צחוק ושמחה על 
המערכונים אשר עשה להם איציק, עד שהקיאו 

כל מה שאכלו בסעודה.

בו  שבמקום  כולם,  יודעים  היום  ועד  ומאז 
נמצא איציק הלל, אין לאכול דבר. ומאותו היום 
יאמר: כל הרוצה לחסוך בממון ובמזון, יזמין את 

איציק הלל לאירוע.

ומה יאכל איציק בעצמו? – על זאת יעץ לו 
הרופא הנכבד, שיאכל מרק תימני, ותהי לו זו 

סגולה לבל יקיא מה שאוכל.

מתגלים  איציק  שאצל  התברר  השנים  .עם 
לדבר  שהחל  וממש  ממש,  של  מנהיגות  חושי 
הפך איציק לילד מרכזי בחברה, למדן וחסידי. 
אך שאיפותיו של איציק היו הרבה מעבר, הוא 
נשא את עיניו למקום הכי מרכזי שעליו חשב 
אי פעם, הוא תכנן להיות קצין בדיי קעמפ ביתר 

לעצמו  כשטווה  הארוכים  בלילות  אך  עלית. 
היטב שהסיכוי שלו  ידע  הוא  תכניות מנהיגות, 
מנהיג  שיהיה  לסיכוי  שווים  מנצח  קצין  להיות 

שבט אינדיאני בג'ונגל בברזיל.

ואז הכל השתנה. הוא פגש את האיש והאגדה 
חגי מגן.

אבל כדי לספר על חגי , נצטרך להרחיק נדוד 
מרום  ממלאכי  לאחד  שארעה  מצערת  לטעות 
בעת הולדתו של חגי. מתברר שהמלאך מיודענו 
לא ישן מספר לילות רצופים, ולכן בעת הגיע זמן 
הולדתו של חגי, נטל המלאך בטעות שתי נשמות 
מהחבילה המונחת לציידו והטילם בגופו הזעיר 

של חגי.

צפוף  די  היה  מתברר  כך  הנשמות  לשתי 
רבו  שהם  כך  חגי,  של  הסנטימטרים  בעשרים 
ביניהם, שהם  הוחלט  ומאז  המקום.  על  ביניהם 

ישמשו בתורנות, לעיתים זו ולעיתים זו.

אך בעוד שנשמה אחת הגיעה היישר מעולם 
הצחוק, השניה הגיעה מעולם הרצינות. וכך מאז 
מתחלפים,  רוח  ממצבי  חגי  סובל  תינוק  היותו 
לפעמים הוא משמש כמערכוניסט המגלגל את 
הקעמפ כולו מצחוק. ולפעמים הוא רציני ביותר, 
ופרצת.  במלחמת  קצין  להיות  אפילו  יכול  הוא 
לפעמים  והשטות  הצחוק  רוח  אז  גם  )אבל 
את  לתת  שהחליט  למשל  כך  עליו,  משתלטת 

נאומו ממרפסת בגובה 9 קומות...(.

וכך נראה חגי בעת שאיציק פגש אותו. חיוך 
אווילי נסוך על פניו מאוזן לאוזן, שלייקס ירוקים 
מחזיקים את המכנסיים שהיו של סב סבו, ולרגליו 
לחורף  המתאימות  פרוותי  מגפיים  זוג  נעולות 

קשה במיוחד בסיביר.

האדם בעל שתי הנשמות, שבה את ליבו של 
איציק. ומאז לא יכלו למצוא את חגי בלא איציק 
כרוך אחריו, מאז דבק בהם הכינוי "שלישיית הזוג 
הבודד". שלישייה על פי מספר הנשמות שלהם, 
הזוג על שם שניהם, והבודד על שם הגרב היחידה 

שהייתה לשניהם יחד.

רוב היום היו שקועים איציק וחגי בלימוד דברי 
תורתנו הק', ולא פעם הפסידו הידידים ארוחת 
פיענוח  בשביל  ערבה  לילה  שנית  או  צהריים 

'קצות' מוקשה או כתיבת הערה לקובץ החדש.

בהגיע חודש לפני הדיי קעמפ, החליטו שניהם 
ניגשו  הם  קעמפ.  בדיי  קצינים  להיות  שרצונם 
חשב  הוא שמע  רוזנפלד.  מענדי  הגדול  לגנרל 
ואמר אם כל רצונכם להיות המנקים אני מסכים. 
לא! לא! מנקים זעקו ברצוננו להיות: "ה ק צ י 
נ י ם".  הוא חשב שוב. ושוב אמר אני מסכים 
בתנאי: כל אחד ממכם יהיה חייב להביא לקעמפ 
תיק מלא ממתקים תרשמו: 8 במבה – 7 ביסלי- 6 
ציטו'ס מלא סוכריות. והמון קליקים. בסדר הננו 

השניים.

דקות לפני הכרזת הניצחון שכל החיילים היו 
במתח נורא, קרא הגנרל לשני הקצינים וביקש 
מהם להביא את התיקים לגנרליה. שם בגנרליה, 
פתח הגנרל את התיקים אצל חגי הוא מצא בדיוק 
הוא  איציק  אצל  אבל  שביקש.  הממתקים  את 
מצא קופסא שחורה שהוא פתח אותה קפץ למול 
עינו נחש קפיץ שבור שאיציק מצא ברחובותיה 
של העיר ביתר. ואת הנצחון כמובן שלקח חגי 

בתמורה על הממתקים .

אז דעו לכם חיילים יקרים פעם הבאה שהגנרל 
מבקש להביא ממתקים זה שווה.. 

1 חגי יושן חצי שבוע ובחצי השני הוא ער..

2 חגי סוחר במוצרי גאולה ומשיח בעולם כולו

3. כל דבר שמגיע לידי חגי נהפך מיד לרב 
תכליתי. 

1 איציק גמר את כל הש"ס פעמיים.

2 לאיציק יש למעלה ממאה מקורבים.

3 המאכל שהכי האוב על איציק הוא 
מרק תימני.
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הייתי אז באמצע לשבור את 
שישן  המעגל  חוני  של  השיא 
צלצול  קול  כשלפתע  שנה.   70
ששרר  השקט,  את  הפר  הפלאפון 
ניין  פורטין  סעווען  של  הרביעית  בקומה 
קראוון  בשכונת  התמימים"(  של  )"הבניין 
הייטס. על הקו היה המ"פ פרי ליבוביץ. "הלו 
שמואל" הוא אמר. "כן" עניתי. "הערתי אותך" 
הוא שאל. "לא הצלצול של הפלאפון העיר 
אותי קודם". עניתי. "בקיצור מה אתה צריך" 
שאלתי. "הא שתכתוב טור לעלון" אמר פרי. 
בעט  נגעתי  שלא  שנים  כבר  לכתוב?  "אני 
ודף, ומה אני יכתוב?", "לא יודע, תכתוב על 
זה שאתה ישן, על זה שאתה אצל הרבי, או 
על זה שאתה המנהל פעילות הכי מטורף, של 
כל השנים שהיה בדיי קעמפ" הוא השיב. "טוב 
שמעתי" אמרתי. "מצוין" אמר פרי, "אבל אני 
צריך את זה עד היום בערב". הוא סיים וניתק. 

ונכנסתי  למקווה  הלכתי  בזריזות  קמתי 
כשבמוחי   ,  770  – בעולם  טוב  הכי  למקום 
מטרידה אותי השאלה, מה אני יכתוב לעלון. 
זה הרי צריך להיות על רמה גבוה זה לא עוד 
עלון, זה העלון לדיי קעמפ הכי כיף בארץ! 
ואז הבריק במוחי הרעיון האדיר שעליו אני 

יכתוב. והנה הוא לפניכם: 

פוטערפאס  מנדל  ר'  החסיד  על  מסופר 
האסירים  אחד  החליט  בכלא,  שהיה  שבזמן 
שהיה לוליין )איש פעלולים( לשעשע מעט 
את האסירים. בהתחלה הוא קשר חבל דק בין 
שני העצים הכי גבוהים שהיו בסיביר, ושאל 

את האסירים: "האם נראה לכם שאני יצליח 
ללכת על זה?" וכולם צעקו "לא!!". הוא עלה 
הצליח.  ו...  ללכת,  התחיל  העצים  אחד  על 
אחר כך הוא שוב שאל אותם, אבל הפעם על 
הידיים. הם שלא האמינו אמרו שוב "לא!!, על 
הידיים זה לא אפשרי". שוב טיפס, הגיע לחבל 

התחיל ללכת על הידיים והצליח.

אותם  ושאל  לאסירים  פנה  שוב  כעת 
מריצה  עם  ללכת  יצליח  הוא  לדעתם  האם 
שיווי  אין  כי  השיבו  והם  הדק?  החבל  על 
ללכת  החל  הוא  ו...  אפשרי,  לא  וזה  משקל 
נכנסו  האסירים  כעת  והצליח.  המריצה  עם 
להלם, כזה דבר מפעים הם לא ראו לעולם. 
אותם  ושאל  לאסירים  שוב  פנה  הוא  כעת 
האם  המריצה,  בתוך  איש  ישב  כאשר  אם 
ראו  שכבר  והם  יצליח?  שהוא  להם  נראה 
מי  שאל  והוא  שכן.  השיבו  יכול,  כל  שהוא 
צייץ  לא  איש  שקט,  פתאום  להתנדב.  מוכן 
פסקו  והשמחה  העידודים  בדממה.  כולם 

איש לא מוכן. 

הראה  הרבי  מענדל:  ר'  הסביר  והנמשל 
הניסים, הברכות,  יכול. לאחר  לנו שהוא כל 
והנבואות, שכולם ראו ושמעו. הבינו כולם כי 
מה שאומר הרבי אמת. אך כעת בזמן השיא. 
המריצה  לפחד.  ה'  צבאות  חיילי  לנו  אסור 
הקשה -  השלב הקשה. הוא גאולה. וזה מה 
משיח,  לפרסם  מפחדים  לא   - עושים  שאנו 
ולא מפחדים לחשוב כל רגע על ביאת המשיח 

ואיך מקרבים אותו.

 לחיים חיילים. שמואל

ְיָלה.  ּלַ "א, 2:00 ּבַ ׂשֵ ּנָ ָבט ה'ּתִ י, ב' ׁשְ ָנה ְלָאחֹור. יֹום ֲחִמיׁשִ 24 ׁשָ
ְלֶפַתע  רּו  ִנּסְ ָהַאְזָעָקה  קֹולֹות  אּוּוּוּוּוּו...  אּוּוּוּוּוּואּו  אּוּוּוּוּו 
ַרֲחֵבי  ּבְ ְמָעה  ִנׁשְ ְויֹוֶרֶדת  עֹוָלה  ְצִפיָרה  ְיָלה.  ַהּלַ ְמַמת  ּדִ ֶאת 
ים  ֲאָנׁשִ ִנְראּו  ֵעֶבר  ל  ִמּכָ ּטֹוָתיו,  ִמּמִ ץ  ֻהְקּפַ ּלֹו  ּכֻ ָהָעם  ָהָאֶרץ. 
ְזָעקֹות,  ְקָלִטים.  ַהּמִ ְלֵעֶבר  יָז'מֹות  ּפִ ִעם  ָרִצים  ְמבָֹהִלים 
ָרָמִטי  קֹול ּדְ ֲחַלל ָהֲאִויר. ּבְ ִכי - ְמַהְדֲהִדים ּבַ ְיָללֹות, ְוקֹולֹות ּבֶ
ַהְתָקַפת  "ֵעֶקב  ָהַרְדיֹו:  יֵרי  ְכׁשִ ִמּמַ ַההֹוָדָעה  ְלֶפַתע  ְקָעה  ּבָ
ָכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ַאְזָעַקת-ֱאֶמת.  ְמָעה ּבְ ָרֵאל, ִנׁשְ ִטיִלים ַעל ִיׂשְ
ֵנס ַלֲחָדִרים ָהֲאטּוִמים ְוַלְחּבֹׁש ֶאת  ים ְלִהּכָ ׁשִ ּקְ ִבים ִמְתּבַ ַהּתֹוׁשָ

כֹות"...  ּסֵ ַהּמַ
ַמע  ׁשֶ ְלָאְזַני  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ָאֲחָזה אֹוִתי  ׁשֶ ַמְרמֶֹרת  ּצְ ּבַ ר  ִנְזּכַ ֲאִני 
ם  ִאּיֵ מֹו ׁשֶ ע ַחאַסאן ָסאָדאם ִיַמח־ׁשְ ל ֶהֳעִריץ ָהָרׁשָ ִאּיּוָמיו ׁשֶ
קֹולֹות  ֲעַדִין  ְמַהְדֲהִדים  מִֹחי  ּבְ ה.  ּפָ ֵמַהּמַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ִלְמחֹק 
ח  ּכַ רּו ְלֶעְבֵרנּו ֵמִעיַראק. לֹא ֶאׁשְ ּגְ ֻ ּשׁ ַקאד ׁשֶ ל ִטיֵלי ַהּסְ ֶפץ ׁשֶ ַהּנֶ
ְחִניק  ְקָלט ֶהָחׁשּוְך ְוַהּמַ ּמִ יִתי ּבַ ּלִ ֶהם ּבִ עֹות ָהֲאֻרּכֹות ּבָ ָ ֶאת ַהּשׁ

ֲאִויר...  ַחד ַוֲחָרָדה ְמַרֲחִפים ּבָ ּפַ ׁשֶ יִתי, ּכְ ִבְנָין ּבֵ ּבְ ׁשֶ
י  ְבּתִ ת ָוֵאָרא, ָיׁשַ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ְלָחָמה, ּבְ ר ָיִמים ִלְפֵני ַהּמִ ִמְסּפָ
ת  ּבָ ַ ל ַהּשׁ ִפים ׁשֶ ל ֶאת ָהְרָגִעים ַהּיָ כּוָנִתי, ְמַנּצֵ ְ ֶנֶסת ַהּשׁ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ֵבי ָהָאֶרץ  ל ּתֹוׁשָ מֹו ּכָ רּוי - ּכְ ּה ָהִייִתי ׁשָ ה ּבָ ָלנּוַח ֵמָהֵאיָמה ָהַרּבָ
יעּו ְלָאְזַני  ֵרָבה ּוָבָאה. ְלֶפַתע, ִהּגִ דֹוָלה ַהּקְ ְלָחָמה ַהּגְ ֵני ַהּמִ - ִמּפְ
ים  דּוִדים ֲעָנִקּיִ ם. ּגְ ה ִמּדָ קֹולֹות ִמְלָחָמה, ִמְלָחָמה סֹוֶעֶרת ַוֲעֻקּבָ
ְדָהָרה  ֲעטּו ּבִ ַהְנָהַגת ְנבּוַכאְדֶנַצר, ׁשָ יר ּבְ ֶבל ָהַאּדִ ֵלי ְצָבא ּבָ ל ַחּיָ ׁשֶ

ְצִרית. ְמָלָכה ַהּמִ ַעל סּוֵסיֶהם ְלֵעֶבר ַהּמַ
ֲאִני לֹא חֹוֵלם, ֲאָבל ֶזה לֹא ָהָיה  א ׁשֶ י ֶאת ַעְצִמי ְלַוּדֵ ָצַבְטּתִ
ֶנֶסת, ָקְראּו ַעל  ֵבית ַהּכְ ת ָוֵאָרא, ּבְ ָרׁשַ ל ּפָ ַהְפָטָרה ׁשֶ ֲחלֹום! ּבַ
י ַמֲעָצמֹות עֹוָלם:  ּתֵ ין ׁשְ ֶנת ּבֵ ִמְלָחָמה! ִמְלָחָמה ֲעָנִקית ּוְמֻסּכֶ
א  ְמַנּבֵ קּוָפה,  ּתְ אֹוָתּה  ּבְ ַחי  ׁשֶ ִביא,  ַהּנָ ְיֶחְזֵקאל  ּוִמְצַרִים.  ֶבל  ּבָ

יר. ָרב ָהַאּדִ ּקְ ֶבל ּבַ ל ּבָ ַהְפָטָרה ַעל ִנְצחֹוָנּה ׁשֶ ּבַ
ֶאת  ׁשֹוֵאל  ָטן,  ַהּקָ ַוֲאִני 
ְתאֹום  ַעְצִמי: ַמה ּפִ
ִלי  ִרים  ְמַסּפְ

ָהְפָכה  ַהַהְפָטָרה  ַהִאם  ֵאַלי?  ָקׁשּור  ֶזה  ל  ּכָ ֵאיְך  ֶזה?  ל  ּכָ ֶאת 
ְפֵני ַאְלֵפי  ת ִסּפּוֵרי ֶמַתח ַעל ִמְלָחמֹות ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ִמּלִ ְלִפּנַ
ִמיד,  ּתָ מֹו  ּכְ  - ָמָצאִתי  ֵאלֹוַתי,  ִלׁשְ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאת  ִנים?...  ׁשָ
ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ הֹוִציא  ׁשֶ בּוִעית,  ְ ַהּשׁ יחֹות'  ׂשִ ַה'ִלּקּוֵטי  חֹוֶבֶרת  ּבְ
ֶאת  י  ָהַרּבִ ׁשֹוֵאל  יָחה  ּשִׂ ּבַ ת.  ּבָ ׁשַ אֹוָתּה  ִלְקַראת  יַח  ׁשִ ַהּמָ

ְבִהירּות ִנְפָלָאה.  י' ְועֹוָנה ָעֶליָה ּבִ ּלִ ֵאָלה 'ׁשֶ ְ ַהּשׁ
ִביֵלנּו  ׁשְ ּבִ ה  עֹוָלם, ַנֲעׂשָ ה ּבָ ֲעׂשָ ּנַ ל ַמה ׁשֶ ּכָ יר, ׁשֶ י ַמְסּבִ ָהַרּבִ
ְסָתם  ִהיא  ׁשֶ ָלנּו  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ִמְלָחָמה,  ם אֹוָתּה  ּגַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם   -
אֹוֵמר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  ר  ֶקׁשֶ ל  ּכָ ָלּה  ְוֵאין  ַהּגֹוִיים  ין  ּבֵ ִמְלָחָמה 
ֵדי  ְלָחָמה ִהיא ּכְ ל ַהּמִ ָרה ׁשֶ ּטָ ל ַהּמַ ּכָ ִביא ְיֶחְזֵקאל ׁשֶ "ה ַלּנָ ּבָ ַהּקָ
ֵדי  ּכְ ּלֹו.  ׁשֶ בּואֹות  ַהּנְ ׁשּות  ִהְתַמּמְ ּבְ ְוִיְרֶאה  יר  ַיּכִ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ

ִביא ְיֶחְזֵקאל.  ּנָ ה ְיהּוִדים ַיֲאִמינּו ּבַ ּמָ עֹוד ּכַ ׁשֶ
יָרה  "ה ִמְלָחָמה ַאּדִ ּבָ ן' ַהּקָ ִביל ֶזה, 'ְמַאְרּגֵ ׁשְ ִביל ֶזה, ְוַרק ּבִ ׁשְ ּבִ
ֵני  ֲאִפּלּו אֹוָתם ּבֹוְדִדים ִמּבְ ֵדי ׁשֶ ּלֹו, ּכְ ַטְלֶטֶלת ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּמְ ׁשֶ
ֵעיֵניֶהם  ּבְ ִיְראּו  ם,  ַהׁשֵ ְנִביא  ּבִ ַמֲאִמיִנים  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

רֹונֹו.  ֶרת ִמּתֹוְך ּגְ ִכיָנה ְמַדּבֶ י ׁשְ ׁשּות ְנבּואֹוָתיו, ְויֹודּו ּכִ ִהְתַמּמְ ּבְ
ו!  ַעְכׁשָ ּקֹוָרה  ׁשֶ ִדּיּוק ַמה  ּבְ ֶזה  ּוַאּוּו!  י:  ָקַלְטּתִ ְתאֹום  ּפִ ְוָאז 
ירֹות  ַאּדִ ּוִמְלָחמֹות  ּוֶבָהָלה  ִניָקה  ּפָ ּבְ ִנְמָצא  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ּכְ
ִביֵלנּו,  ׁשְ ּבִ ן ַרק  ּוְמֻכּוָ נֹוַעד  ֶזה  ל  ּכָ ֶרַגע -  ָכל  ּבְ ִלְפרֹץ  עֹוְמדֹות 
מּות  ְ ּשׁ ִהְתּגַ ה ְיהּוִדים ִיְראּו ּבְ ּמָ עֹוד ּכַ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל. ּכְ ִביל ַעם ִיׂשְ ׁשְ ּבִ
ִליָט"א ְוַיְתִחילּו ְלַהֲאִמין  יַח ׁשְ ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ל ָהַרּבִ ְנבּואֹוָתיו ׁשֶ
ַחד ַוֲחָרָדה,  ִמיעּו קֹולֹות ּפַ חֹון ִהׁשְ ּטָ ל ֻמְמֵחי ַהּבִ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבֹו. ּבְ
יַע ְזַמן  ְתָיְראּו! ִהּגִ ַני, ַאל ּתִ י: ּבָ ל ָהַרּבִ יַע ׁשֶ ְרּגִ ַמע קֹולֹו ַהּמַ ִנׁשְ

ְתֶכם!  ֻאּלַ ּגְ
ַלל  ּכְ ִמְלָחמֹות  ה  עֹוׂשֶ "ה  ּבָ ַהּקָ ִאם  ִלים!  ַחּיָ ָקִדיָמה,  ָאז 
ָאנּו  אי ׁשֶ ַוּדַ ְנִביא ַהדֹור, ָאז ּבְ עֹוד ְיהּוִדי ַיֲאִמין ּבִ ֵדי ׁשֶ עֹוָלִמּיֹות ּכְ
ֵאי  ֵדי ְלַפְרֵסם ְלָכל ּבָ נּו ּכְ יָכְלּתֵ ּבִ ל ׁשֶ ה ּכָ ִלים ֶנֱאָמִנים, ַנֲעׂשָ ַחּיָ ּכְ
יַח(  ה ֶזה )ָמׁשִ ל ְנִביא ּדֹוֵרנּו: ִהּנֵ ִרית ׁשֶ עֹוָלם, ֶאת ְנבּוָאתֹו ָהִעּקָ

א! ּבָ
ל  ׁשֶ ְנבּוָאתֹו  ׁשּות  ִהְתַמּמְ ּבְ ִלְראֹות  ה  ִנְזּכֶ ׁש  ַמּמָ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף 

ֵלָמה! ְ ית ְוַהּשׁ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּגְ י: ּבַ ָהַרּבִ
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רחבת 770  נחסמה במשאיות שידור לווייני. 
בתוככי  פינה  בכל  התפתלו  ארוכים  כבלים 
המוני  של  ברגליהם  רחמים  ללא  נרמסים   770
סביב,  שהתרוצצו  רבים  עיתונאים  החסידים. 
מעמידים מצלמות ותופסים עמדות. מתח אדיר 
בריצה  נכנסו  ואני  אבי  כולם.  פני  על  פרוש 
מספסליו  אמש  שרוקן   - סעווענטי  לסעווען 
ושולחנותיו - נדחפנו בין אלפי החסידים שכבר 
הצטופפו במערב 770 בציפייה אדירה מעורבת 

בהתרגשות עצומה.

"אבא, מה זה? מה קרה? 
הגענו  למה 
 " ? ה פ ל

שאלתי את אבי נסער כולי. ואז אבא אמר לי : 
"אם אתה רוצה באמת לדעת ולהבין, אז זה לא 
מתחיל עכשיו זה מתחיל לפני כמה אלפי שנים..."

שנת תרפ"א.. בית מדרשו של המגיד ממזריטש.

המגיד ישב בראש השולחן, ומסביבו עומדים 
שיוצאת  מילה  לכל  אוזנם  את  מטים  תלמידיו, 
מפי רבם. שלפתע, עצם המגיד את עיניו ושקע 
בהרהורים למשך מספר דקות, כשהתעורר, הוא 
צדיק  שאני  נכון  בשאלה:  התלמידים  אל  פונה 
הדור? פליאה אחזה בתלמידים. מעולם הם לא 
שמעו שאלה כזו מרבם. המגיד ראה שהתלמידים 
נכון  שנית:  שאל  והוא  מלענות,  מתמהמהים 
שאני צדיק הדור? שוב כולם שתקו. שוב המגיד 
שאל ושוב כולם שתקו , אך הם הבחינו בהבעת 
את  החמצנו  חבל,  המגיד.  של  פניו  על  אכזבה 
ההזדמנות, הוא מלמל. למראה פניהם התמהות 
של תלמידיו, אם הייתם משכילים לענות כי אני 
הוא צדיק הדור, היינו זוכים,  ונגאלים בגאולת 
עולמים ברגע זה ממש . התלמידים הביטו זה 
בזה, ותחושת החמצה עלתה בקרבם, אך כעת 

הם כבר לא יכלו לעשות דבר.

ך  כ ו
בדיוק גם במצב בו אנו נמצאים עכשיו! בכוחנו 
לעזור לרבי שליט"א. לגאול את עם ישראל אבל 
איך? שאלתי את אבא. אבא התלבט חשב והחל 
שפתאום  קרה  ומה  מדוע?  אתה  היודע  אומר: 
הייתה עת רצון שכזו, לגאולת עולמים? לא, ואוו 

איך לא חשבתי על זה בעצמי. תהיתי?? 

להתאזר  מוכרח  אתה  שתבין,  מנת  על  אך 
בטיפל'ה סבלנות: 
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"עברו שנים רבות והנה הגיעה לה שנת תש"י 
לעד  שתיזכר  שנה   – לי  לספר  אבי  המשיך   –
בהיסטוריה החבדי"ת. הרבי מליובאוויטש – רבי 
על  נפשו  את  שמסר   – שניאורסון  יצחק  יוסף 
הרבצת התורה והיהדות במדינת רוסיה – הסתלק 
בחטף לבית עולמו, משאיר אחריו עדה שלמה 

של אלפי חסידים מבולבלים ונסערים". 

רגע, אבא הייתה  באמצע לספר לי על המגיד, 
ועל העת רצון המיוחדת שהייתה אז! איך קפצנו 
פתאום אלפי שנים קדימה? אני ממש מסוקרן 
לדעת מה קרה אז בעולמות עליונים שפתאום 
החליטו החלטה גורלית כ"כ"? שאלתי את אבי 
במתח. "הא המגיד?! על זה בדיוק באתי לספר 

לך" ענה אביו " והחל לספר":

ברגעים אלו שהמגיד שאל את תלמידיו האם 

עליית  עשה  הוא  הדור  נשיא  הוא 
עליונים  לעולמות  והגיע  נשמה. 
במקום  שם,  נשגבים.  ולהיכלות 
נעלה זה, פנה לבית-הדין של מעלה 
ישראל  בני  סובלים  מדוע  בטענה: 
הגאולה?  מגיעה  לא  מדוע  בגלות? 
את  תשלחו  כי  מכם  אני  דורש 
חברי  נענו  ישראל!  לעם  הגאולה 
עלינו  מדוע  לו  ואמרו  הדין  בית 
ומה  אתה  ?מי  לבקשתך  להיענות 
זאת  לצוות  עוז  שתרהיב  גדולתך 
הוא  כי  המגיד  להם  השיב  עלינו? 
הוא צדיק ונשיא הדור, ובכוח זה הוא תובע את 
הגאולה. למשמע דברים אלו פנו אלי חברי בית-
יעיד עליך כי הנך הוא, נשיא  ומי  הדין ואמרו: 
הדור ?והמגיד ענה:  תלמידי הגדולים והקדושים 
יעידו זאת. השיבו חברי בית-הדין:  אם-כך, הבה 
ונראה האם תלמידיך יאמרו זאת עליך.  זו הייתה 
הסיבה לשאלתו, אותה הפנה אל חסידיו. אבל הם 

שהתמהמהו החמיצו הזדמנות לדורות.. 

•

שבט תש"י, ברוקלין ניו יורק

"הרבי השישי של תנועת חב"ד הסתלק לבית 
עולמו" "חתנו של הרבי מסרב לקבל על עצמו 

הנהגת  את 
ת"  או שי הנ
בית  "האם 

ארוך  מרדף  באמצע  זה  היה 
מצחין  עכבר  אחר  ומתיש 
במקלט הישן של הבית כנסת, 
דפים  ערמת  מצאתי  שלפתע 
מעופש  ניילון  בתוך  מקופלים 
סודי!.  מדבקה.  הייתה  שעליו 
הגבאי,  לשמשון  מהר  רצתי 
התגלית  את  לו  להראות 
החל  הוא  שמצאתי.  הצצאינוית 
מתרגש  ובקול  צבעים  מחליף 
איפה  צעק  כמעט  הוא  ומגמגם, 
ביותר!  סודי  זה  זה?  את  מצאת 

אחרי שהפצרתי בו בשאלתי מה זה? הוא אמר לי אני אומר לך בתנאי שאיש לא ידע 
זאת. הסכמתי הוא פתח והתחלנו לקרוא.. הנה הוא לפניכם.  
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כל  זעקו  מנהיג?"  ללא  תישאר  מליובאוויטש 
את  באחת  עוצרים  ובכך  העיתונים  כותרות 

פעימות ליבם של כל יהודי העולם.

    זעליג ואיצ'ה ישבו בזאל הקטן של סעווען 
עצומות  בבכיות  תהלים  אומרים  סעווענטי, 
כשדמעות חמות זולגות מעיניהם, מרטיבים את 

דפי הספר שמולם.

פרקי  מתוך  לפתע  איצ'ה  קרא  "זעליג!" 
התהלים בכאב "מה יהיה עכשיו?! האם ניוותר 
כך כצאן אשר אין להם רועה?! נראה שאין שום 
תקווה!!" "חס וחלילה איצ'ה, איך אתה מדבר?!" 
קרא זעליג ודפק בחוזקה על השולחן "איך עולה 
במחשבתך אפילו לרגע שהרבי ייטוש את בניו 
את  והשפיל  באחת  השתתק  איצ'ה  יחידיו?!". 
עיניו "רגע, אז מה עכשיו? לאן נמשיך מכאן? אל 
מי נתקשר?" מלמל איצ'ה, תולה את מבטו בחלל 

האוויר כשהוא שוקע בהרהורים. 

זאת  מי נתקשר, אתה שואל?! מה  "אל      
אומרת? הרי יש את הרמ"ש – חתנו של הרבי 
- שכולם כבר יודעים שהוא המיועד לשאת את 

הנשיאות,  כתר 

של  מקומו  את  שימלא  זה  שהוא  לכל  ברור 
הרבי" הכריז זעליג בקול רם שמשך סביבם קהל 
סקרנים "על מה אתה מדבר?" מחה איצ'ה בתוקף 
"אתה לא יודע את מה שכולם יודעים? הרמ"ש 
שליט"א הרי מסרב בכל תוקף לקבל על עצמו 
את עול הנשיאות, ולא מוכן לשמוע בשום אופן 

על הנושא. העניין אבוד!" 

     "שום דבר לא אבוד" נשמע לפתע קול 
עבה מקצה הספסל, היה זה ר' זושא, חסיד זקן. 
"תדעו לכם שקבלת נשיאותו של הרמ"ש תלויה 
הענין".   את  לפעול  בכוחנו  החסידים.  בנו,  רק 
"למה?!" "איך?!" "מה פתאום?!" נשמעו הקריאות 
מכל כיוון כשמבטי כולם הופנו באחת לעברו של 

ר' זושא...

770  בית משיח. י'  שבט ה'תשנ"ג

הווילון  בשיאו.  נקטע  אבי  של  סיפורו       
שמכסה את המרפסת שבמערב סעווען סעווענטי 
המתח  את  אתו  יחד  סוחף  לצדדים  הוסט 
והדריכות שליוו את כל אלפי החסידים, הצלמים, 
העיתונאים ומאות אלפי האנשים שמחוברים היו 
בשידור ישיר לאירוע הענק, ומחליפם להתרגשות 

עצומה שאחזה בכל. 

שקיבל   - מעמד  ישנו  בהיסטוריה  לראשונה 
את אישורו המלא של הרבי שליט"א – בו מכל 
קצווי תבל ממש עומדים יהודים ובמעמד קבלת 
המלכות עולמי מקבלים כולם עליהם את מלכותו 
של המלך המשיח והנה ברגעים אלו נגלה מול 
עיניהם המלך בעצמו. שירת 'יחי' אדירה פרצה 

לה בספונטניות מפיות כולם.

הכרזת  את  ניחר  בגרון  הוא  גם  זעק  אבא, 
הקודש, נותן לגרונו הצרוד וכוחותיו לבטאות את 
רגשותיו החמים והתקשרותו האיתנה לרבי מלך 

המשיח שליט"א. 

שקרה  השינוי  מהו  קלטתי  ממש  שלא  אני- 
פתאום - הבטתי על אבי, מנסה להבין את פשר 
הדברים.  אבל פתאום אני מרגיש שמישהו מרים 

אותי על כתפיו, מניח את כובעו על ראשי הזעיר. 
ומרץ  בחיות  קפצתי  אתו  שיחד  אבי,  זה  היה 
אינסופיים כשהוא מסמן לי להביט לכיוון הרבי 
ולשיר בכל כוחי את שירת הגאולה "יחי אדוננו 

מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

לאחר זמן של שירה וריקודים כאשר מצאתי 
בטוחה,  קרקע  על  חזרה  מונח  שוב  עצמי  את 
ולרגע  דורש  כשאני  אבי  של  ב'גארטל'  מחזיק 
לא מרפה: "אבא, אבא, שוב עצרת לי באמצע 
הסיפור ומה בדיוק קורה פה, מה ההתלהבות כאן 

של כולם? אתה כל פעם משאיר אותי 
באמצע  ממש  המתח,  באמצע 

השיא!, אני מבולבל לגמרי"

אתה  מאד,  "נכון   
אבי  קרא  צודק"  ממש 
עצומה  בשמחה  לעברי 
עכשיו  נמצאים  "אנחנו 
כמו  השיא'  'באמצע  ממש 

אנו  בו  המאורע  שאמרתי., 
מאורע  הוא  עכשיו  נמצאים 

היסטורי! הוא זמן בו אנחנו מכריזים 
לפני הרבי 'יחי המלך' ובכך אנו מקבלים על 

עצמנו את הרבי כמלך המשיח!  

ר'  שהסביר  כפי  תש"י  בשנת  אז,  כמו  ממש 
החסידים  מצד  תהיה  אם  שרק  לחסידים  זושא 
את  עצמם  על  לקבל  ואמתית  פנימית  דרישה 
הרבי שליט"א כנשיא ומלך - יוכלו לפעול את 
קבלת הנשיאות, ובסופו של דבר זה מה שבאמת 
היה ב – י' שבט בשנת ה'תשי"א - אחרי שהרבי 
התנגד במשך שנה בכל תוקף לקבל את הנשיאות 
-  שרק בזכות התעקשותם של החסידים ששלחו 
לרבי כתבי התקשרות בהם חתמו אנ"ש חסידי 
חב"ד שהם מקבלים על עצמם את הרבי כנשיא 
וחזרו שוב ושוב בכל צורה על רצונם ודרישתם, 
נענה הרבי לבקשתם ובמעמד קבלת הנשיאות 
קיבל על עצמו את עול נשיאות חב"ד! כמו אז 
כך גם היום במעמד קבלת המלכות הזה – שהוא 

בעצם המשך 
לאותו  ישיר 

את  פועלים  אנחנו   - הנשיאות  קבלת  מעמד 
קבלת המלכות על ידי שאנו מכריזים לפני הרבי 

יחי המלך!

וזה בעצם מה שרציתי להסביר לך  שהכל הוא 
אותו רעיון קבלת המלכות כמו גם קבלת הנשיאות 
את  שממליכים  אלו  הם  בעם  ורק  אך  תלויה 
המלך" "רגע, אבא, אם כך.." אמרתי בהתלהבות 
"אז רק בכוח העם כמו אז אצל המגיד, להוכיח 
שהמגיד הוא הנשיא. כי בלי מלך אין 
את  אומרים  היו  הם  ואם  עם! 
היינו  שיגידו  צריך  שהיה  מה 
עכשיו בגאולה " "יפה מאוד" 
נהנה אבי לראות איך שאני 
אותו  העניין  את  קלטתי 

רוצה להסביר לי. 

•

כן חיילים כמו שאני הצלחתי 
להפנים את המסר שאבי העביר 
לי שבכול דור יש את הנשיא. ובכל 
דור חייבת להיות הוכחה מי הנשיא הדור שלנו 
אז "יחי אדוננו" זה הוכחה שלנו. ובכול דור ע"י 
העם ממליכים את המלך הכרזה זו היא הממליכה 

את המלך. כי אין מלך בלא עם!

ואם קיבלנו אותו עלינו למלך! כמובן שבכל 
דבר שאתם מתעסקים בו הרבי מול עינינו בבית 
רוצה.  שהרבי  מה  זה  כי  בשמחה  עוזרים  אני 
בכיתה, אנו לומדים ועוזרים לחברים, כי זה מה 
שעושה לרבי נחת! ובכל רגע אנו זוכרים את זה 
שהרבי מלך המשיח הוא המלך שלנו ואנו צריכים 

לעשות את מה שהוא רוצה. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להתראות בגאולה.
שלכם איצ'ה
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היה זה במוצאי הטיול יומים, ישבנו אז )אני 
משקיק  נהנים  בגנרליה,  פרידמן(  והמח"ט 
חושבים  כשאנו  הפעילות,  משרד  של  ביסלי 

על מעשינו בשעות הקרובות. 

לפתע עלה במוחי הקטן רעיון גדול: "נשחק 
אני   - המח"ט  ענה  "לא",  הכרזתי.  בקלפים"! 
קלפים?  על  כאן  מדבר  מי  קלפים.  שונא 

התכוונתי ל"קעמפ קלף" השבתי.

במהרה הסברתי את  העניין. "קעמפ קלף" 
מבוסס על המוח הצלול בלבד, שעל השולחן 

מונחים 2 קלפים והמנצח לוקח את הדולרים.

וגם אני חושב  "אתה חושב על מספר אחד 
על מספר אחד" הסברתי לפרידמן ומי שחשב 
על מספר גדול יותר, הוא הזוכה בבנק. כל זה 
מאד פשוט למראית עין, אך למעשה, יש מקום 

להרבה מאד תחכום.

המח"ט,  ענה  "בסדר"  לך?"  נראה  זה  "איך 
"נשחק משחק ניסיון אחד".  שנינו שמנו חמשה 
לחפש  והתחלנו  השולחן  על  דולאר'ס   משיח 
מספר. מקץ שעה קלה רמז לי פרידמן שהוא 
כבר מוכן. אמרתי לו, שגם אני גמרתי. "אם כן 
הכרז על מספרך!"  2 אמרתי. 4  אמר פרידמן 
עצמי,  על  כעסתי  מאד  הדולרים.  את  ולקח 
משום שכל הזמן חשבתי על ארבע עשרה ורק 

ברגע האחרון שיניתי את מספרי.

קורה  היה  "מה  פרידמן  אל  פניתי  "שמע" 
אילו חשבתי על 6?""איזו שאלה! הייתי מפסיד 

כהוגן."  ענה פרידמן "הרי דווקא זהו המרתק 
בקעמפ-קלף, אף פעם לא יודעים כיצד ייפול 
מעצבן  כך  כל  הזה  המשחק  אם  אבל  דבר"." 
אותך, מוטב לנו להפסיק בעוד מועד..." "עזוב 
אותי!" הרימותי קולי "נשים עשרה דולר בבאנק 

ונשחק עוד משחק אחד!" 

עשינו כך, אך כעת כבר שקלתי יפה במספרי. 
בסוף פתחתי בשמונה עשרה!

גרפתי   !  16 רק  לי  יש  פרידמן,  צרח  "אוף" 
ודאי  פרידמן  וחייכתי.  כיסי  אל  הדולרים  את 
לא פילל שאני אסגל לעצמי את רוח ה"קעמפ-

קלף" במהירות כזו. הוא ודאי חשב שאני אכריז 
על חמש עשרה, או מקסימום על שש עשרה, אך 
לא העלה על דעתו, שאפתיע אותו בפצצה של 
שמונה עשרה! פרידמן קימט את מצחו, והציע 
"בבקשה  אמרתי:  כפול.  בדולרים  משחק,  עוד 
פרידמן, כמה שאתה רוצה". כמעט לא יכולתי 
להסתיר את שמחתי, כי בינתיים מצאתי מספר 

פנטסטי: שמונה עשרה!

אבל עכשיו נשים 20 משיח דאלר'ס. בסדר 
הנהן המח"ט

ואחת"  צעקתי"עשרים  עשרה"!  "שמונה 
פתח אמר פרידמן וקווי פניו נמתחו. והוא חטף 
את הבנק של ה – 20 הדולרים!. שמע שרקתי 
לפרידמן אז מדוע לא הכרזת גם במשחק הקודם 
על 21 !? "מפני שחשבתי רק על 16!" התרעם 
פרידמן "הרי זהו היפה בקעמפ-קלף! אף פעם 

לא יודעים מתי ואיפה!"

פתח  פרידמן  אל  פניתי  מה?  יודע  אתה 
עכשיו אתה! 

המספר  משנה?  זה  מה  פרידמן  כך  כרצונך 
שלי: 61! העולם חשך בעדי. ידי החלו לרעוד 
קלות. נו האיץ בי פרידמן מה המספר שלך?! 
מושפלות  "אני מצטער מאד" לחשתי כשעיני 
פרידמן  צעק  "שקרן!"  בינתיים..."  "שכחתי 
אתה לא שכחת, "אלא פשוט חשבת על מספר 
"שתתבייש!  מאד!"  ישנה  תחבולה  יותר!  קטן 

התעצבנתי נורא, אך בסוף הבלגתי. 

בלי אומר ודברים, בבוז מסוים, הוספתי עוד 
מאה דולר על הבאנק, וחשבתי על מספר קטלני 
המסוגל להפיל פיל - 96! "פתח, נראה אותך" 
מעל  קמעא  התכופף  והלה  לפרידמן  זרקתי 
השולחן ושרק לעברי:  - 1653!... חולשה כללית 

משונה השתלטה על כל מאודי.

-1800 מלמלתי, שקר ומלמל, בלשון רפה. "אז 
סעוונטי!" הכריז פרידמן וסחב מאתיים הדולרים 
צרחתי  סווענטי"?!  זה  "מה  השולחן.   שעל 
"מה זה?!"...  מה והרי כולם יודעים שסווענטי 
נחשב  סווענטי  אחרי  כלומר,  כפול.  פירושו: 
חרש  שמתי  מאד...  פשוט  כפול.  שלי  המספר 
חמש מאות דולר על השולחן. 2000 - פתחתי.  

2417 כך פרידמן. 

"קונטרה!" הכרזתי ועמדתי לקחת את הארנק, 
"סעוון-סווענטי!"  ידי...  את  תפס  פרידמן  אך 
"סעוון- כיסו.  אל  דולר  אלף  וטאטא  לחש, 

פי שלושה". הסביר  סווענטי משמעו במשחק: 
שלי  כפול שלושה   2417 כי  וברור  פרידמן  לי 
עולה על כפליים של 2000 שלך. מה לא מובן? 
"שמע" גנחתי "אם כן הדבר, גם אני הייתי יכול 
לומר סעוון-סווענטי, במשחק הקודם, לא כן?!" 
השתוממתי  דווקא  "אני  פרידמן  ענה  "כמובן" 
זהו  אבל  זה.  בטריק  השתמשת  לא  שאתה 
לדעת  צריך  קעמפ-קלף  חביבי!  הקעמפ-קלף, 
לשחק! כאן אין חכמות!." הבאנק היה כבר אלף 

דולרים. "פתח!" צווחתי. פרידמן נשען אחורה 
בכיסאו ואמר בקול מגרה:

בארשת  הכרזתי  אלפים!"  "ארבע!""עשרת 
הוסיף  כן  ועל  לקופה.  ידי  והושטי  ניצחון, 
את  לקח  ה!"והוא  ל  ו  א  "ג  בשלווה:  פרידמן 
קודם  להודיע  המצליח  "השחקן  הדולרים., 
לב  שימת  בלי  בבאנק  זוכה  הוא  גאולה,  על 
זהו הקעמפ-קלף,  ליחס המספרים. הרי דווקא 
שתוך שניות צריך למצוא את הצעד הנכון"... 
הסביר פרידמן."אלפיים דולר הבאנק", אמרתי 
הוסיף  פרידמן  גם  האחרון.  כספי  את  ושמתי 
על  בעבעה  הקרה  הזיעה  דולרים.  אלפיים 
פדחתי. פרידמן גירד בפדחתו בשקט ורק עיניו 

נצטמצמו כלשהו.

נפל  והוא  עניתי.  "אתה"  פותח?" שאל.  "מי 
בפחי. אם כן, אני מתחיל אמר פרידמן "גאולה" 
והושיט ידו לקחת את כל הדולרים. רגע! עצרתי 

בעדו "חי וקיים"! 

ותחבתי את הבאנק הזה אל כיסי. "חי וקיים 
"אלא  לפרידמן.   ביררתי  גאולה"  את  מבטל 
העת,  הגיע  השמש,  זורחת  כבר  כי  שדומה 
המח"ט פרידמן, לעלות למסדר בוקר, החיילים 

מחכים".  הלבשנו כובע וחליפה 
ויצאנו למסדר.

בחזרה  דרש  פרידמן 
דולאר'ס שלו  את המשיח 
המצאתי  שאני  בטענה 
את "חי וקיים" בו במקום. 
אמרתי לו שזה נכון, אבל 
דווקא זהו הקעמפ-קלף 

החסידי,

שלא נותנים דולרים 
בחזרה!

13 12



פרק' א
 ישראל. פתח תקוה. יום רביעי

8:40 בערב.

נשמע  הצורם  הטלפון  צלצול 

האח  לוי,  משפחת  בבית  היטב 

להרימו.  התנדב  מענדי  הבכור 

"הלו" שאל מענדי "שלום, משפחת 

לקו,  שמעבר  הקול  שאל  לוי?" 

בבקשה  "אפשר  מענדי  ענה  "נכון" 

שאל  שמואל?"  הרב  את  לקבל 

שוב האיש. "רק רגע" אמר מענדי, 

ולמד  שישב  לאביו  לקרוא  ומיהר 

ניגש  האב  שמואל  השני.  בחדר 

שמואל.  אמר  "שלום"  הטלפון.  אל 

מר  "מדבר  האיש  ענה  "שלום" 

גולדברג".  "הו מר גולדברג" קרא 

חדש?",  "יש  בשמחה  שמואל  הרב 

"בשביל  גולדברג  מר  ענה  "בטח" 

כולם  כשיר  השטח  התקשרתי,  זה 

לקנות  הוא  שנשאר  מה  מחכים, 

כרטיסים ולבוא". "יופי, נהדר" צהל 

משמחה, לטלפון הזה הוא חיכה זמן 

רב. כשפניו קורנות מאושר הכריז 

"יוצאים לשליחות"! השמחה בבית 

החל  שמענדי  עד  שחקים,  הרקיע 

התחילו  כך  אושר.  מרוב  לרקוד 

לוי  משפחת  של  השליחות  חיי 

הנוסעים לשליחות בפריז.

•

 צרפת. פריז. יום חמישי

13:30 בצהריים.

פריז.  משטרת  שבמטה  הישיבות  חדר 

את  מכנס  פריז  משטרת  מפקד  מוסא 

פקודיו לישיבה דחופה. המתח שרר בחלל 

האוויר, והפנים המתוחות העידו כי כולם 

ההתכנסות.  סיבת  דבר  את  יודעים  כבר 

פריז, אלפי  על  הונחתה  אכן מכה קשה 

להם  מפוזרות  מזויפים  מטבעות 

יודע  אינו  ואיש  פריז,  ברחבי 

רבים  מאמצים  מקורם.  את 

ע"י  הושקעו  כבר 

כולם  אך  המשטרה 

"הפעם"  בתוהו.  עלו 

נשים  "הפעם  המפקד  הכריז 

עליהם את ידינו, די לבושה של 

מדינתנו".  

•

של  פניהם  את  קדמה  רבה  המולה 

בשדה  עתה  זה  שנחתו  לוי  משפחת 

פריז.  שליד  דהגיל'  'שארל  התעופה 

אולם הנוסעים בשעה זו היה שוקק חיים. 

משפחת לוי צעדה בהתרגשות אל דלפק 

מזוודתם  את  בידם  אוחזים  הביקורת 

פנה  "סליחה"  המטוס.  מן  איתם  שנשאו 

שעה  שמואל  הרב  אל  מוכר  לא  איש 

ספר  בידו  מחזיק  הארוך  בתור  שעמד 

תהילים, וקורא מתוכו. הרב שמואל הרים 

גבוה קומה,  ניצב אדם  את ראשו. לפניו 

מראהו היה  של אדם מוכבד. הוא לבש 

צווארו  על  וענד  מהודרת  חומה  חליפה 

בידו  חומות,  נקודות  עם  צהובה  עניבה 

ומראהו  קשוחה,  מנהלים  מזוודת  החזיק 

עורר כבוד. "כן" פנה שמואל בחיוך "רואה 

אני שהנך יהודי". "אוכל להניח תפילין?" 

שאל האיש. "בשמחה" אמר שמואל "כפי 

שאתה רואה התור ארוך מאד, ולמה שלא 

אזכה יהודי להניח תפילין" הוסיף. האיש 

הפשיל את שרוולו, ושמואל החל מניח 

לו תפילין ומורה לו מה לומר. האיש 

שנראה מתרגש במאוד, קרא 

כל מילה, ודמעות החלו 

זולגות מעינו. כעבור 

כמה דקות סיים 

 , ש י א ה

מוריד  והחל 

תוך  התפילין  את 

כדי ששמואל מסביר 

חשיבות  אודות  לו 

יום.  בכל  תפילין  הנחת 

רב  זמן  "זה  האיש  אמר  "תודה" 

שלא הנחתי תפילין, ריגשת אותי 

מאד". האיש הוציא מכיסו כרטיס ביקור, 

בעודו אומר לשמואל "אני כאן לכל מקרה 

פשר  את  שמואל  הבין  כעת  שתצטרך". 

מראהו של האיש ההדור שניצב מולו, על 

עורך   - קולוד  "זאן  כתוב:  היה  הכרטיס 

דין המתמחה בפלילים". שמואל הניח את 

בתור,  מתקדם  והחל  בארנקו,  הכרטיס 

תוך כדי שקול פנימי לוחש לו לשמור את 

הכרטיס, שהרי איש אינו יודע מה  העתיד 

טומן בתוכו. 

המשך יבוא אי"ה..
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א - איציק הלל – המפקד מספר אחת.

ב - ביתר עלית דיי קעמפ ע"ד יזכר לעד!

ג - גם אבירם מגור לא הצליח לשכנע 
אותנו שזה לא מתיחה.

ובפעילות  במסדרים  דגלים!   - ד 
מתנופפים בגאון.

- המנהל מלחמה הכי אשכנזי שיש!  ה 
מענדי דרורי בונה אומגה!

ו - וישנפסקי ולרנר מ"פ משיחי מחדירים 
שמחה!

 – שמשתעממים  שעושים  מה  זה   - ז 
מקום בטוח בלובי.

- חגי. פחד לרדת מהגג בחבל. אבל  ח 
בסוף ניצח מהגג.

ט - טיול )כמעט( יומיים. בלילה מתועדים 
ביום ישנים.

קיים.  בזכותו הקעמפ  וילהלם!  יוסי   - י 
ישר כוח!

כ - כל בוקר החיילים מגיעים ורואים את 
המפקדים למקווה צועדים!

מ"פ  לייבוביץ.  ופרי  פורט  לוי   - ל 
מטורפים!

מ - מעמד סיום מרגש במיוחד!

במסדרים.  לבד  להיות  כהן.  נפתלי   - נ 
ענין שיגרתי.

ס - סיירת לוחם מלחמות ה' הכי טובים 
בעולם!

הכי  המפקדים  ע"ח.  קבוצה  ע"ח   - ע 
טובים שיש.

קלסר  עם  בשמש  מענדי.  פרידמן   - פ 
שלא ישתזף.

צ - "צוות השופטים" הם תלשו מודעות 
ראשונים.

ק - קצינים. הכי טובים בעולם!

ר - ראזנפלד הגנרל. " למה אני 
חושב שאני שומע".

בצהריים.  שתיים   - ש 
הפיצות בטיול.

לשבת  תתכוננו   - ת 
הקעמפ  עם 

ששש...  זה סודי!

לדרמן לוי יצחק

רוזנפלד משה

שיפמן ארי

שמלי מנחם מענדל

ברוידא אוריה

ברכת מזל טוב לחיילים שיום הולדתם חל 
בחודש שבט

ללוי'ק אחי הצעיר בשנים:

במתח  שקראת  לאחר  רגע  כעת, 
מכריכה  המדהים,  העלון  את  ובמהירות 
י'  מהו  וקלטת  שהפנמת  כעת  לכריכה. 
של  נשיאותו  את  מקבלים  ואיך  שבט. 

הרבי.

מה יהיה עכשיו?!

מה ישתנה בך עכשיו האם נמשיך את 
חיינו לזרום אל עבר הלא נודע?

האוויר  בחיל   : משהו  שתדע  ברצוני 
עם  להתמודד  טייסים  מלמדים  הרוסי 
שהם  ומשונים  שונים  מצבים  מיני  כל 
עלולים להיתקל בהם בזמן הטיסה, אחד 
המקרים היותר מעניינים נקרא 'ורטיגו', 
זאת אומרת שהמטוס טס בין ים לשמיים 
)ששניהם למעשה באותו צבע – כחול( 
ואי אפשר להבחין אם בעצם המטוס טס 

הפוך או ישר.

של  הטבעית  הנטייה  כלל  בדרך 
הטייסים היא לסמוך על עצמם ולנסות 
שבמכשירים  למרות  ככה,  להמשיך 
הם  ההוראות  כמובן  אבל  הפוך,  רואים 
מראים  שהמכשירים  מה  לפי  להמשיך 
כי אם  נראה אחרת,  זה  אפילו שלטייס 

לא, הוא עלול להתרסק ח"ו.

דרך,  יש  יודע אתה שלנו  ודאי  לוי'ק 
כאשר  וגם  דרך!  שהתווה  רבי  יש  לנו 
כאשר  גם  מחשבתנו.  את  חושבים  אנו 

חייבים  אנו  מה.  בדבר  אנו  בטוחים 
לדעת את דרכינו.

לעשות  היא  שואל.  אם אתה  ודרכינו 
שאנו  דבר  בכל  הרבי,  של  רצונו  את 
עם  במשחקים,  בכיתה,  זה  אם  עושים 
למול  תמיד  הרבי  בבית.  וגם  החברים 
הוא  מה  ונחשוב  רגע  נעצור  עינינו. 
רוצה. שנעשה והוא רוצה אהבת ישראל 

שנותר לחבר עזרה בבית ועוד.

אך דע לך את העיקר עיקר עבודתנו 
הוא גאולה זהו תפקידינו וזה מה שאנו 

עושים.

חייבים גאולה לוי'ק, ג-א-ו-ל-ה.

האהוב באהבה אין קץ,
אחיך יהודה.

דביקות
במטרה

מזל"ט למנהלן היקר העומד מאחורי כל ההצלחות של דיי קעמפ 
ביתר עלית ברוך הכישרונות הת' יוסף יצחק שי' וילהלם
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חידתקעמפ

המשימה
החודשית

סדוקעמפ

לא ראיתם אותי הרבה אבל תמיד הייתי בשטח הקעמפ.
לא שמעתם את קולי לעולם אבל דיברתי הרבה.

לא ישנתי בכל הקעמפ אך עיני תמיד היו עצומות.

מי אני? ומה היה התפקיד שלי בקעמפ?

במסדר בבוקר היו 9 מפקדים 
שלא מצאו את מקומם עזרו 

להם להתמקם.
הוראות: בכל ריבוע, טור ושורה 

צריכים להיות כל המפקדים מ 1 – 9. 
מפקד. מפקד אינו יכול לחזור על 
עצמו באותה שורה, ריבוע או טור.

לכבוד: י' שבט יום קבלת הנשיאות 
של הרבי.

מקבלים: החלטה טובה שאותה 
נשתדל לקיים בכל יום.

שולחים: לאימיל ונכנסים להגרלת 
פרסים ענקית.

1< אושי שאער. 2< מענדי דרודי. 3< איציק הלל. 4< דניאל 
פינטו. 5< מענדי סגל. 6< ארי אורנשטיין. 7< מענדי באשא. 

8< חגי מגן. 9< נפתלי כהן.
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