


" . . ובמיוחד בנוגע להתפלה על הגאולה האמיתית 
הקיצין",  כל  "כלו  שכבר  לאחרי  )ובפרט  והשלימה 
ונשלמו כל עניני העבודה, כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר 
והתשוקה  הכוסף  רגש  על  שנוסף   - דורנו(  נשיא 
גם  עכשיו  צ"ל  עתה(,  )עד  להגאולה  והגעגועים 
בפועל  באה  שהגאולה  מזה  השמחה  רגש  ובעיקר 

ממש ברגע זה ממש. . "
)משיחת דבר מלכות ש"פ בשלח ה'תשנ"ב(

לרבי  שאמר  יהודי  על  סיפור  ישנו 

אוהב  אני  "רבי,  הדולרים:  בחלוקת 

להיות  אוכל  לא  לעולם  אבל  אותך, 

חסיד שלך, מפני שהדבר ידרוש ממני 

ולא  ולבושים,  זקן  כגון  חיצוני  שינוי 

נראה לי שאני מסוגל לזה".

אמר לו הרבי: "כל יהודי שקם בבוקר 

עם המחשבה איך הוא יכול להיות היום 

יותר טוב ממה שהיה אתמול, הרי הוא 

חסיד שלי".

כשנמצאים בזמן כזה, ימים הסמוכים 

בבוקר  לקום  צריך  שבט,  ליו"ד-י"א 

עם המחשבה ולחיות אותה איך אנחנו 

מהאתמול  טובים  יותר  להיות  יכולים 

את  ולפעול  לרבי  להתקשר  כדי 

ההתגלות תיכף ומיד ממש.

המפקד אברהמי בטוניאשווילי
קצין פלוגת משיח

המלך  יחי  המפקד,  אוהו..  מוישי: 

מחכה  שאני  זמן  הרבה  כבר  המשיח, 

לדבר אתך...

אתה  אם  לשמוע.  שמח  אני  המפקד: 

שם לב ללוח השנה אנחנו נמצאים כבר 

אפילו  הספקנו  החורף,  של  בעיצומו 

שמורה  מה  אבל  שלג,  בכדורי  לשחק 

מתקרבים  שאנחנו  הוא  הלוח-שנה  לנו 

הזה  התאריך  שבט,  ליו"ד 

הוא לא סתם עוד אירוע 

בתולדות חב"ד, אפשר 

ה-אירוע  שזה  לומר 

השביעי.  דור  של 

היינו  איך  תחשוב, 

נראים היום בלי רבי 

על  קיבל  הרבי  ח"ו.. 

עצמו להנהיג את עדת 

השביעי  בדור  החסידים 

האמיתית  לגאולה  עד   –

והשלימה!!

ממש  תאריך  זה  אז  אהה,  מוישי: 

חשוב!..

השיחה  את  התחלת  מוישי,  המפקד: 

במשפט "יחי המלך המשיח", זה תמצית 

חיינו כחסידים של הרבי בדור השביעי. 

לא כל אחד עם כישורי הנהגה מתאימים 

יכול להיות מלך, הוא צריך שהעם ירצה 

שהוא 

ך  ו ל מ י

עליו.

מלך  הוא  הרבי  גם 

מצידנו  צריכים  אנחנו  אבל  המשיח, 

וזה  שלו  המלכות  את  עלינו  לקבל 

מתבטא גם בהכרזה "יחי המלך המשיח", 

שהרבי הוא מלך המשיח ואנחנו בטלים 

אליו לחלוטין.

אני  עכשיו  מוישי: 

מבין, זה בהחלט מאוד 

קבלת  בכלל  חשוב, 

הרבי  של  המלכות 

משהו  עוד  לי  מזכיר 

דיברו  שלאחרונה 

בקשר  בכיתה,  עליו 

ליו"ד שבט.

את  ראו  שנה   65 לפני 

על-ידי  הרבי  של  המלכות  קבלת 

החסידים במוחש, אך ודאי שבכל שנה 

מחדש ובכל רגע ממש עלינו לקבל את 

הרבי כמלך עלינו.

ההכרזה  את  מבין  באמת  אני  עכשיו 

של קבלת המלכות על הרבי, אז שנפגש 

מורנו  אדוננו  יחי  ו..  המקדש  בבית 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!
מנהל מערכת ועורך ראשי יוסי בן תמר; עיצוב ועימוד מ. קוסטה;

 שותפים בעריכה פיצ’ע זוננשטיין; מ. בן אדון;
ד. כהן; ש. מ”פ; שניאור בן חנה; ג. שמעלקע;
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יום הורים, כל שנה מחדש אני גאה 

אני  בו  הקעמפ  את  להוריי  להציג 

את  המסורים,  המפקדים  את  מתחנך, 

החוויות שאנחנו עוברים .

על  לנו  הודיעו  יום  של  בבוקרו 

הידועה..  התמונה  לצילום  יציאה 

החולצות  את  לובשים  החיילים  כל 

ומסתדרים  בהתרגשות,  החדשות 

שהגענו  איך  השער.  יד  על  ליציאה 

למקום ראינו את ההשקעה שהשקיעו 

טרסות  בנו  התמונה,  של  במקום 

מיוחדות שנוכל לשבת, מקום עמידה 

למפקדים, גדר שלא יפלו בתמונה, ו.. 

בניין מפואר לרקע.. )רק שמשיה 

הייתה חסרה...(.

יחד  התיישבנו לתמונה 

ומפקדי  חיילי  עם 

 , פ מ ע ק - י י ד ה

שם!  התייבשנו 

תשאלו...  אל 

אתם  גם  אה.. 

 ? ? ם ת ש ב י י ת ה

ידעו  לא  שההורים  כדי  קטע?..  איזה 

מה הלך שם אמרו לנו לומר שהיה היום 

'יום ספורט'.. )סתם.. היה קצת חם לא 

רק  תמונה  ועוד  תמונה  מדיי(.  יותר 

1000 תמונות'.. שחררו  ' שהצלם צעק 

אותנו.. ידעתי שהיום הוא אחד הימים 

בקעמפ, בו אני צריך להראות להורים 

הרבה  ההשקעה  על  טובה  סיבה  שלי 

בשליחתי לקעמפ.

שלך  אבא  "יוסי,  באים:  ההורים 

לשער  רצתי  המפקד..  אמר  בשער" 

אמא  שלי,  האחים  כל  לי  חיכו  שם 

מסיבה  בקיצור  שלי,  אבא  שלי, 

הקעמפ  לשטח  בכניסה  משפחתית.. 

תמונות  הורי  את  קידמו 

ליום  במיוחד  שפיתחו 

שלי  אמא  הורים, 

שתי  זיהתה 

שלי  תמונות 

המפקדים  עם 

שלי בטיול.

 יום
הורים
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של  המיוחד  למסדר  נעמדנו 

הקעמפ  חיילי  כל  בשנה',  'פעם 

עשרות  עם  יחד  קעמפ  והדיי 

כבר  דקה  תוך  הצוות.  אנשי 

לכניסת  מוכנים  עמדנו  כולנו 

צוות  ההורים  גם  הפעם  הגנרל, 

בוקר  פעילות  עשינו  משמעת... 

פסוקים  אמרנו  היומית,  בשפה 

כמו שלא נשמע מחילת הקעמפ, 

שרנו את ההמנון השנתי, וכמובן 

'אני  שירת  על  לדלג  אפשר  אי 

ברגע  המפקדים  כל  מאמין' 

בשירה  והחלו  מולנו  נעמדו 

מרטיטת הלב. 

התיישבנו  המסדר  לאחר 

המנחה-המ"פ  עם  חגיגי  לכינוס 

הר'  הודה  בכינוס  דורון.  פיצ'ע 

אבי בן-הרוש בשם כל החיילים 

המח"טים,  היקר,  הצוות  לכל 

הגנרלים, גם סיפר המ"פ שניאור 

אוריאן על החידושים שהפתיעו 

)אפילו את( משרד הפעילות.

ומיד ניגשים לדבר הכי מעניין, 

הלימודים,  משרד  של  החידון 

למצטיין  יינתן  בסופו  אשר 

אחד בלבד דולר של הרבי מלך 

המשיח!!!

המתח  שאלה,  ועוד  שאלה 

לא  הנרגשים  ההורים  באוויר, 

התרגשותם  את  להסתיר  יכלו 

כפיים  במחיאות  זאת  ובטאו 

סוערות ללא הרף...

הורים  היום  לאחר 

הלכנו  והסוחף,  החסידי 

לילי'  ל'ניווט  כולנו 

צריכים  היינו  בו  קל,  לא 

לקבל  כדי  משימות  לבצע 

ל'פארבריינגען'  המצרכים  את 

)"על האש" בלע"ז(. התחלקנו 

קבוצה  כל  קבוצות,  לשתי 

יצאה  ופנסים  מפה  עם 

לדרך מפרכת.

שכיבות  ל10  רדו  א'  גדוד 

שניות  תוך  כולנו  סמיכה, 

ספורות ירדנו למשימה, מנגל, 

גחלים, גפרורים, והתקדמנו 

לפי  ההתוועדות  למקום 

המפה.. לי כבר בתחילת 

המפה,  אבדה  המסלול 

צריך  הייתי  לא  אבל 

- פשוט רצתי אחרי  אותה, 

המפקד...

להתוועדויות  התיישבנו 

חוויות  העלנו  סיירתיות, 

עלינו  שחלף  מהשבוע 

לדמיין  ומנסים  בקעמפ 

רק  היה  עכשיו  עד  שאם 

לנו  מצפה  עוד  מה   – חצי 

בשבוע הקרוב...

ספק,  של  צל  ללא  כי,  אם 

הייתה  הערב  הפתעת 

לנו  לספר  הגיע  שהמח"ט 

הוא  שגם  והוכיח  סיפור, 

'בן-אדם'...
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שמעי חבק בכל כוחו את 
שפת  שעל  המשונן  הסלע 
ובחשש  בזהירות  התהום. 

גובר העביר אט אט רגל אחר 
רגל אל צדו השני והמאיים של 
הסלע, מקווה שלא יתנתק לפתע 
ויצנח למטה, חלילה... הוא הידק 

שוב את החבל הכרוך למתניו, נשא 
בגלישה  החל  ואז  חרישית  תפילה 

תחתיו,  המשתרע  העמק  אל  מסוכנת 
ולאחוז  עצמו  את  לייצב  מנסה  כשהוא 

בצוקים החדים.

שמעי  של  מלבו  פרצה  רווחה  אנחת 
הקרקע  את  סוף  סוף  תחתיו  חש  כאשר 
שלושה  שרק  הוא  העמק.  של  המוצקה 
לאביתר  מאותת  מעלה,  כלפי  שריקות 
משהסתיימו  עתה,  רק  בעקבותיו.  לרדת 
על  להשתרע  היה  יכול  האימה,  רגעי 
המדברית  הלילה  לרוח  ולתת  הקרקע 

לנשב בפניו.

המחשבה  היתה  יותר',  כך  יכול  'אינני 
דפק  ליבו  במוחו.  שחלפה  הראשונה 
במהירות מסחררת, 'מעולם לא הייתי נתון 

לסכנה כה איומה'.

גם  אביתר.  לחישה.  נשמעה  "שמעי?" 
הוא נחת בשלום, השבח לא-ל.

מקירות  הזעקה  התפרצה  "אביתר!" 
בחיים,  שלי  הראשונה  הפעם  "זו  ליבו, 

לאחר  כזו"...  שטות  עושה  שאני 
אנחה ממושכת הוסיף: "זו גם 

הפעם האחרונה. נמאס 
חוזר  אני  מחר  לי. 

הביתה, לבית-לחם".

•

כמה שעות קודם לכן.

באופק!" קרא  סכנה  מריחים  "הזקיפים 
הצעירים  עשרות  אל  צרויה  בן  אבישי 
שהתאספו סביבו במערה. "קבוצה גדולה 
אל  מהבקעה,  לכאן  עולה  מה,  במרחק 
לברר  עלינו  חשד.  מעורר  הדבר  ההרים. 
היכן   – כן  ואם  שאול,  אנשי  אלו  האם 
מיקומם המדויק וכיצד נוכל לקדם את פני 

הרעה".

"עלינו לשלוח שני מרגלי חרש שימציאו 
ללכת  כמובן  נוכל  לא  המידע.  את  לנו 
יש  בדרך הרגילה. כדי להישמר מפניהם, 
לרדת דרך הצוק ולהקיף את העמק, ורק 
בחסות חשכת הלילה להתגנב אל המחנה 

הזר ולבדוק את העניין. מי ילך?"

כהרף  אבישי  החליט  ואביתר",  "שמעי 
ועדיין  מזמן,  לא  לכאן  הגיעו  הם  עין. 
בריאים וחזקים די הצורך עבור משימה כזו. 
השניים ניגשו במהירות אל אבישי, 
והלה מסר להם תדרוך זריז, 

מפורט ומדויק.

דמדומים  בשעת 
השניים  יצאו 
מקווים  לדרכם, 
אור  עד  לשוב 
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הבוקר.

•

שאהיה  לעצמי  תיארתי  לא  "מעולם 
מרגל מסתורי ואבצע משימות מסוכנות", 
צעדה  כדי  תוך  לאביתר  שמעי  סיפר 

חרישית בין חולות המדבר.

"הגעתי למחנה דוד בלי לחשוב הרבה 
לפני כן. לא הייתה לי ברירה. זה היה בימים 
השחורים, אחרי שאבא נפטר ובבית שלנו 
הצלחנו  מאוד  מהר  לחם.  פת  הייתה  לא 

לצבור חובות עצומים.

מבעלי  שאחד  אחרי  בדיוק  אחד,  "יום 
מאיים  כשהוא  שלנו,  מהבית  יצא  החוב 
את  ולרוצץ  אלות  עם  למחרת  לחזור 
מוחותינו אם לא יקבל כסף – שמעתי על 
הקבוצה היוצאת למדבר, אל דוד. ישי בית-
הלחמי, מחשובי הכפר שלנו, יוצא לגלות 

ד עם בני משפחתו, ומצטרף לבנו  ו ד
יחד  שאול.  מפני  הבורח 

התאספה  ישי  עם 
קבוצת יהודים קשי 
ואומללים,  יום 
וגם אני החלטתי 
פזיז  בצעד 
 . ף ר ט צ ה ל
על  שמעתי 
ליבו  טוב 

של דוד בן ישי, וקיוויתי 
יותר  טוב  יהיה  שאצלו 
מאשר בבית-לחם, בין כל 

הנושים.

יכולתי  לא  "התבדיתי. 
יהיה  קשה  כמה  לעצמי  לתאר 
גלות.  מסעות,  מרדפים,  כאן. 
בהרים,  מיטלטלים  אנו  הזמן  כל 
במצדות ובחורשות. חרבו של שאול המלך 
מאיימת להשיג אותנו בכל רגע. כבר עדיף 

לחזור לימים הקשים בכפר"...

•

הירח יצא מבין העננים ואור חיוור שטף 
שוכנת  בהם  האהלים  ההרים.  את  לפתע 
הקבוצה הזרה, נראו קרובים מתמיד. מבלי 
על  המרגלים  שני  נשכבו  ודברים,  אומר 
הקרקע והתקדמו בזחילה, כשהם נזהרים 
לא להשמיע אף צליל מיותר. רק קולות 

הצרצרים ניסרו את הדממה.

בזהירות  לצעוד  אליהם  ידעו,  כעת, 
ממש אל עומק שטח האויב, להיכנס אל 
האהלים ולברר את זהות השוכנים בהם – 

בלי להתגלות.

על  קפא  שמעי 
מקומו, 
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האהלים  אל  להמשיך  היה  יכול  לא  הוא 
המאיימים שניצבו מולו בגודל טבעי. 'יש 
גבול', חלפה מחשבה במוחו. 'כמה פעמים 
להתגרות  יכול  אני  אחד  לילה  במשך 

במלאך המוות כה מקרוב?'

אל  לבדו  לגשת  לאביתר  סימן  הוא 
המחנה. "אני נשאר כאן", לחש 

כמעט ללא קול.

זאת  מה  "שמעי? 
אביתר.  נבהל  אומרת?!" 

"יש לנו שליחות!"

לך",  הסברתי  "כבר 
פסק שמעי. "ההרפתקאות 

הללו אינן מתאימות לי. אני 
מניח את חיי על כף המאזניים, 

להמשיך.  יותר  יכול  אינני  זהו! 
ובכלל, ככל שנוקפות השעות אני רק מבין 
שזו הייתה טעות להצטרף למחנה דוד. לא 

בשבילי"...

בקושי  אך  התאפק  אביתר  "שמעי!" 
בשליחות  "אנחנו  קולו.  את  מלהרים 
המלך! אין דרך חזרה, חייבים למלא את 

המשימה"...

"מלך?!" גיחך שמעי. "אני 
ק  ו ס ע
ת  ע כ

במחשבה 
כיצד לשרוד 
את הלילה. כלל 

על  ימלוך  מי  השאלה  אותי  מטרידה  לא 
הארץ הזו, פוליטיקה זה ממש לא העניין 
שלי. כבודו של המלך במקומו מונח, אבל 
על  לוותר  צריך  אני  המלך  בשביל  למה 

חיי?"

"בשביל מה אתה חי?" החזיר אביתר.

"מה זאת אומרת?" התפלא שמעי. "אני 
להתקיים.  לחיות,  רוצה  אני  כי...  חי 

אני חייב לשרוד"...

"אתה לא חי כדי לשרוד, 
אתה  כי  חי  אתה  שמעי! 
של  הבן  אתה  יהודי. 
ויש  הקדוש-ברוך-הוא, 
מאוד  מאוד  מטרה  לך 
לעשות   – לחיים  ברורה 
אליו.  ולהתקרב  רצונו  את 
החיים שלך הם לא סתם, הם 

חיים של יהודי".

זה.  על  חשבתי  לא  פעם  אף  ו...?  "נו, 
תמיד עמדה בראש מעייני הדאגה להביא 
אוכל לביתי. לחיות בשביל הקדוש-ברוך-

הוא? גבוה מידי בשבילי".

לנו  "קשה  אביתר.  אמר  צודק",  "אתה 
המטרה  את  הזמן  כל  להרגיש  באמת 
האמיתית של החיים שלנו. ובדיוק-בדיוק 
לכן, העמיד לנו הקדוש-ברוך-הוא את דוד 

המלך!"

"מלך? מה זה קשור?"

המלך  המלך,  של  תפקידו  בדיוק  "זהו 
הוא בטל לגמרי לה'. כשאנחנו בטלים אל 
המלך ומצייתים לו, אנחנו מתבטלים על 
ידו לה'. רק בזכותו ועל ידו אנחנו יכולים 
צריך!  שיהודי  כמו  לחיות  באמת!  לחיות 
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המלך, הוא החיים האמיתיים של כולנו".

והוא  נחוש,  נעשה  אביתר  של  קולו 
של  החדים  מבטיו  אל  עיניו  את  הישיר 
שמעי. "כשאנחנו יוצאים למשימה הזו, זו 
לא סתם משימת התאבדות. אנחנו מוסרים 
את כל החיים שלנו עבור דוד המלך, כי 
דוד הוא חוט הקשר שלנו עם ה'. בלעדיו, 
אין לנו כל סיבה לחיות. החיים שלנו – הם 

אך ורק עבור המלך. אתה מבין?!"

מבטו של שמעי נעשה מהורהר. דקות 
ארוכות של שתיקה עברו, ואז לפתע קם 
לעבר  צעד  אביתר  עם  ויחד  בהחלטיות, 
את  לבצע  דרוך  כשהוא  הזר,  המאהל 

המשימה.

•

היום  שיחת  הייתה  מכן,  לאחר  יומיים 
המלך,  דוד  של  הצלתו  אודות  במחנה 
הכל  האחרון.  בלילה  פלאי,  כה  באופן 
דיברו בהתלהבות על האומץ הרב של דוד 
ואבישי בן צרויה שנכנסו בחשיכה, ממש 
עד אוהלו של שאול המלך. כולם התפעלו 
– שיכול היה להרוג את  מיושרו של דוד 
שאול ולשים קץ לרדיפותיו, אך לא רצה 
לפגוע בו ובמקום זאת, לקח רק את החנית 

ואת צלוחית המים של שאול.

מוסתרת,  לא  בהתרגשות  תיארו  כולם 
את הרגע הגורלי בו התעורר שאול משנתו 

והבחין בדוד, שכבר הספיק להימלט אל 
את  דוד  לו  הראה  ואז   – ממול  ההר 

לו  והוכיח  המים,  וצלוחית  החנית 
כי יכול היה להורגו אך לא עשה 
זאת. ליבו של שאול נמס והוא 
את  להפסיק  בחגיגיות,  הבטיח 

רדיפותיו אחר דוד...

שני  ישבו  החגיגית  ההמולה  כל  ובין 
צעירים, שאיש לא ידע בבירור מה חלקם 
במאורעות הלילה הגורלי – אך הם עצמם 
ידעו כי בזכות מסירות הנפש שלהם ניצל 

דוד והוא יהיה מלך על ישראל.

אביתר  מול  שמעי  ישב  ארוכות  דקות 
"טוב",  התרגשות.  מרוב  פה  פצה  ולא 
הצליח לומר לבסוף. "אני בכלל לא מתכנן 
לחזור הביתה... זה ברור. אשאר כאן עם 
שנזכה  עד  ולמוות,  לחיים  המלך,  דוד 

לראות אותו יושב כמלך על כיסא ה'!"

•

חיילים! אכן, גם בדורנו, הדור השביעי, 
דור הגאולה, הרבי הבטיח שיבוא ויגאל את 
עם ישראל מהגלות. אך עלינו לקבל את 
ולפרסם לכל העולם  מלכותו על עצמנו, 
לפעול  בכוחנו  בא.  משיח  הנה  שהנה 
הרבי   - הבטיח  הרבי  לפרסם:  ומחובתנו 

יקיים! הגאולה קרובה, קרובה מאוד!

הבה ונקבל על עצמנו את מלכותו של 
הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך אמונה 
זה  ברגע  אותנו  לגאול  שיבוא  ובטחון 
ממש: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד!



 ַּפַעם ָחִסיד ֶאָחד ֶאל ָהַרִּבי ִנַּגׁש,

ְוִסֵּפר לֹו ְּבִהְתַּפֲעלּות ֶׁשל ַמָּמׁש:

 יֹום ֶאָחד ֶאל ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ִנְכַנְסִּתי,

 ְוֶאְצלֹו ִּב'יִחידּות' ָׁשִהיִתי.

 ָׁשַמְעִּתי ָׁשם ְּדָבִרים ִנְפָלִאים ּוְסתּוִמים,

 ֲאֶׁשר ִהְׁשִאירּו ָעַלי רֶֹׁשם ְלֶמֶׁשְך ָׁשִנים.

 "ִאם ִּתְהֶיה ְמֻקָּׁשר ֵאַלי ַּבּכֹל,

ֶאל ִמי ֶׁשֲאִני ְמֻקָּׁשר - ְלִהְתַקֵּׁשר ִהְּנָך ָיכֹול".

 ָאַמר ָהַרִּבי ָאז ְּבִהְתַוֲעדּות:

 "ְּדעּו ָלֶכם, ִהְתַּפֲעלּות זֹו ָנְבָעה ִמָּטעּות.

 ַּכָּוַנת ָהַרִּבי ַהּקֹוֵדם ָהְיָתה

 ֹלא ֶאל ָאִביו ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב

 ַמה ֶׁשאֹותֹו ָחִסיד ָחַׁשב,

 ֶאָּלא ַעל ִמי ֶׁשְּמֹלא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו,

- אֹור ֵאין סֹוף ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו".
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ריס מנחם מענדל - ד'

בוכוויץ אריאל דוד - ו'

מרינובסקי מנחם מענדל - ו'

שוואב לוי יצחק - ז'

סננס ינון חננאל - י'

ביטון מנחם מענדל - ט"ו

בוגנים שמואל - י"ח

וייזגן אלעזר - י"ט

מעודה דניאל חיים - כ"ז

זילבר מנחם מענדל - ל'

מפקדים

עמאר מאור - כ'

סעיד יהוסף חיים - כ"ב

נוטיק מנחם מענדל - כ"ג

ט' שבט תש"ל: סיום והכנסת ספר התורה 

של משיח שהחל אדמו"ר הריי"צ בכתיבתו.  

הרבי  של  הסתלקותו  יום  תש"י:  שבט  י' 

הריי"ץ. 

י' שבט תשי"א: יום קבלת הנשיאות באופן 

רשמי של הרבי שליט"א מלך המשיח.

התחילו  זה  ביום  תש"ל:  שבט  י' 

העולם  לכל  בטלוויזיה  הלוויין  שידורי 

מלך  שליט"א  הרבי  של  מהתוועדויות 

המשיח.  

של  הסתלקותה  יום  תרע"ד:  שבט  י''ג 

הרבנית שטערנא שרה אשתו של אדמו"ר 

הרש"ב נ"ע.

ט"ו בשבט תר"כ: ביום זה התחילו לכתוב 

את ספר התורה לכבוד לידת הרבי הרש"ב.

 – לויק  ר'  יצא  זה  ביום  ט"ו בשבט ת"ש: 

בדרך  ונסע  ממאסרו,   – הרבי  של  אביו 

חמישה  כעבור  והגיע  )בציימלי(  לגלותו 

ימים בי"ט שבט.

של  הסתלקותה  יום  תשמ"ח:  שבט  כ"ב 

הרבי  של  אשתו  מושקא,  חיה  הרבנית 

שליט"א מלך המשיח.
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יום קבלת הנשיאות השישים וחמישה של הרבי שליט"א מלך המשיח,  לרגל 
מערכת 'נון-סטופ' יצאה לסיקור נרחב ברחבי העולם,  לחפש את צוות הקעמפ 

ולראיין נבחרים מהם בכדי לדעת מה יו"ד שבט אומר להם.

מעשיהם  אחר  להתחקות  מטרה  מתוך  צוות  אנשי  ארבעה  רואיינו  שלפנינו  במדור 
יו"ד שבט: מנהל הפעילות שניאור  ולעזור גם לנו טיפה בהכנות לקראת  ורגשותיהם, 
אוריאן, המפקד מענדי מיידנצ'יק, ראש צוות המטבח פנחס בר-מוחא, ומנהל הלימודים 

שמוליק גינזבורג.

יו"ד שבט תש"י. החסידים בהלם. לא יודעים מי יהיה ממשיך דרכו של אדמו"ר הריי"צ.

המצב שחור בעיניים. אין אף צדיק שאוהב אותנו, שמוכן לקחת עלינו חסות, שיחמם את 
הלבבות של החסידים באיזה 'מאמר' אלוקי...

אך הנה, י"א שבט תשי"א, הרבי מקבל על עצמו את הנשיאות, וממש כמו אבא אוהב 
נותן תקווה וחוזר מאמר חסידות; "אנו דור השביעי – וכל השביעין חביבין".

בתשובה,  מתעוררים  לבבות  אלפי  עשרות  השביעי,  הדור  של  המהפך  התחיל  והנה 
בזכות הרבי שהוא אבא אוהב.

ר-ב-י, אני אוהב אותך!

דווקא בכמה שורות אלו הייתי רוצה 
לי  שקרתה  בסיטואציה  אתכם  לשתף 

לפני הקעמפ.

המש"ט אברהם לוי ניגש אליי ואמר לי: 
תהיה  אתה  השנה  שגם  רוצה  אני  "פנחס, 

אחראי על המטבח".

שעברה  משנה  נזכרתי  זה  את  לי  אמר  שהוא  ברגע 
בכל מה שהתפקיד הזה דורש והתחלתי לגמגם... 

אבל אז בדיוק חשבתי לעצמי: ביו"ד שבט הרבי לקח על עצמו אחריות לא רק על 
האוכל של מאה וחמישים ילדים, אלא על כל עם-ישראל - להוציא אותם מהגלות!!!

כן חיילים, הרבי אחראי על כל אחד ואחד מאיתנו!!

השנה קרה דבר מאוד מאוד מיוחד שלא קרה כבר 22 שנה.

22 שנה?? מעמד  אתם שואלים מה כל כך מיוחד שלא קרה כבר 

ה'סאטעלייט' העלומי...

ב-770  כאן  עמדו  שנה  ושתיים  עשרים  לפני  בדיוק  כן, 

ובכל העולם החסידים, והכתירו את הרבי למלך המשיח.

ובדיוק כמו שלפני 65 שנה קיבל הרבי את הנשיאות, 

כמלך  הנשיאות  את  הרבי  קיבל  שנה   22 ולפני 

בתביעה  דורשים  כולנו  עכשיו  בגלוי,  המשיח 

מהקב"ה את הרבי שליט"א מלך המשיח.

ובעז"ה שנתראה בביהמ"ק השלישי נאו מיד 

ממש!

האמת היא שיש לי ממש הרבה סיפורים לספר לכם על חסידים גדולים 
שהתקשרו לרבי, אבל הנושא הוא לא סיפורים, הנושא הוא התקשרות 

לרבי.

אבל  הקודמים,  בדורות  גדולים  חסידים  הרבה  שישנם  נכון 
בדיוק זה מה שנקרא "ננס על גבי ענק". ההתקשרות שייכת 
לכל אחד ואחד מאיתנו. כל חייל וחייל יכול להתקשר לרבי על 

ידי מעשים טובים.

אפילו רגע לפני השינה לעמוד מול תמונה של הרבי ולהגיד 
לו "רבי אני מתקשר אליך, תוציא אותי מהגלות הזאת".

חיילים, להפסיק לספר ולדבר. להתחיל להתקשר.

>>

שניאור אוריאן
• • מנהל פעילות

פנחס בר-מוחא
• • ראש צוות מטבח

שמוליק גינזבורג
• • מנהל לימודים

מענדי מיידנצ'יק
• • מפקד בכיר
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מהקעמפ  תמימים  כמה  יחד  ישבנו 
)הרכבת  לסאבווי  בכניסה  הספסל  על 
התחתית(, מנצלים את ההפסקה לחשוב 
על החיילים – איזה כתבה לכתוב החודש, 
שאפשר,  למי  להתקשר  להספיק  מתי 

ובכלל על מה לספר.

שדרת  על  שפרוס  המהמם  השלג 
 )770 של  )הרחוב  איסטערן־פארקווי 
הוא היה הרעיון הראשון ברשימה, אחריו 
במהירות  שנוסעות  הנוצצות  המכוניות 

את  אלינו  ומעבירות 
גדולה,  בסערה  הרוח 
הנורא  הקור  אחריהם 
שחודר לעצמות, וכמובן 
חווית  את  נשכח  לא 
לימוד המאמרים לכבוד 
הגמרא  ואת  שבט  יו"ד 

של  הגיאוגראפי  מיקומה  על  המיוחדת 
ארץ ישראל הקדושה;

יש  זה  כל  רגע,  קלטנו:  פתאום  אבל 
יותר  שם  השלג  בארץ,  כבר  לחיילים 
שלהם  הלימוד  גדול,  שם  גם  הקור  יפה, 
בטח מוצלח מאד, את הצום גם הם עברו; 

והמכוניות? בטח לא מעניינות אותם...

לוי:  אברהם  המש"ט  אמר  פתאום  ואז 
אני לא מבין, אתם לא זוכרים מה הדבר 
לא  אתם  בארץ,  ואין  כאן  שיש  היחיד 

זוכרים בשביל מה הגענו לפה, בשביל מה 
חסיד מחכה עשרים שנה וסופר יום אחר 
ה'קבוצה' שלו  יום מתי כבר תבוא שנת 
– בשביל הרבי! בשביל להיות עם הרבי, 
להתפלל עם הרבי, לקבל מהרבי את כל 

מה שהוא נותן לנו!

לספר  מה  הרבה  לי  שיש  נזכרתי  ואז 
לכם! על השיעור המיוחד שמסר המפקד 
של  הדבר-מלכות  על  מיידנצ'יק  מענדי 

פרשת וישלח:

על  שם  מדבר  הרבי 
החגים  בין  ההבדל 
שהם  שבתורה  הרגילים 
של  הראשון  בחצי 
החודש, ובעיקר בחודשי 
הקיץ; ולעומת זאת החג 
של תורת החסידות שזה 

י"ט כסלו הוא דווקא בשיא החורף.

'אור'  התגלות  שיש  שם  מסביר  הרבי 
הקיץ  של  בחגים  'עצם':  התגלות  ויש 
מאירה השמש יותר, ובחלק הראשון של 
ליום;  מיום  ומאיר  הולך  הירח   – החודש 
אבל בחודשי החורף אין כל כך התגלות 
התגלות  את  יש  אז  כי  השמש  אור  של 
העצם, בחצי השני של החודש האור של 
הירח הולך ומתמעט – כי אז הוא מתקרב 

לעצם שלו, לשמש.
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כסלו  י"ט  של  המעלה  בעצם  וזוהי 
ושל תורת החסידות בכלל, שיש לנו את 

העצם.

ודיבר על  אז, בשיעור, המשיך מענדי 
ה'קבוצה' שלנו:

מצד אחד כל יום אנחנו מחכים ומצפים 
לראות את הרבי, לראות את הרבי מתפלל 
איתנו, לשמוע את הרבי מתוועד איתנו, 
ראשון,  יום  כל  מהרבי  דולרים  לקבל 
וכל שאר הדברים שהאבות שלנו כן זכו 
יום מחדש  כל  וזה ממש מכאיב  לראות; 

להתאכזב...

אבל מצד שני, יש לנו 
חסידים  אנחנו  'עצם'! 
של  רק  ולא  הרבי  של 
אנחנו  שלו!  ה'גילויים' 
על  לשמוח  צריכים 
שאנחנו  תפילה  כל 
מתפללים עם הרבי – גם 

כל שבת שבה  על  אותו,  רואים  לא  אם 
גם   – הרבי  של  בהתוועדות  השתתפנו 
רגע  כל  על  וכך  אותו,  שמענו  לא  אם 
שנמצאים ב-770, גם אם לעת-עתה עדיין 

לא רואים את הרבי.

ומצד שלישי – אסור לנו להסתפק בזה: 
בדבר-מלכות שבגאולה  אומר שם  הרבי 

יאיר 
ם  צ ע , ה י ו ל י ג ב

נקבל את העצם וגם את הגילויים; וכך גם 
אנחנו: רוצים את הגאולה השלימה! אמנם 
כל רגע פה בקבוצה הוא 
יקר – אבל אנחנו רוצים 
אנחנו  הגאולה,  את 
לנו  מגיע  משיח,  רוצים 
נביא  גם  ואנחנו  משיח, 

את המשיח!!!

אתם  שגם  מקוה  אני 
– חיילי הקעמפ, צועקים "עד מתי" יחד 
איתנו, שגם אתם עושים כל התלוי בכם 
להביא משיח; ובעזרת-השם בקרוב נזכה 
 – שליט"א  הרבי   – משיח  עם  להתראות 

שיבוא ויגאל אותנו עוד היום!

בשם צוות הקעמפ,
כאן בבית משיח.
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השקט  באוקיינוס  שם  אי  הרחק 
הפליגה לה אניית מלחמה אל עבר יעד 

מרוחק עשרות קילומטרים ממדינתה.

החיים  ניסוי  רווי  הישיש  החובל  רב 
שאת רוב חייו בילה בין גלי האוקינוס 
הושיט את האוניה בתושיה רבה מבלי 

שתצפיות האויב יוכלו להבחין בו.

סערה  החלה  לפתע 
ולטלטל  להשתולל 

מצד  הספינה  את 
יחידת  לוחמי  לצד. 
הצבא  של  העילית 
בסכנת  לחוש  החלו 
ונכנסו  גועש  הים 

לפאניקת מוות.

רב  נחלץ  אז  אבל 
את  להציל  החובל 

לוחמי  הספינה,  נוסעי 
ברגעי  עכשיו  "דווקא  ואמר:  הצבא, 
המצוקה, כאשר הספינה מיטלטלת מצד 
לצד ומאבדת את כיוון השיט, אסור לנו 
עלינו  הכיוון',  את  ו'לאבד  להתייאש 
שלימד  הניווט  כישורי  את  להפעיל 
את  לבצע  בטירונות,  המפקד  אותנו 
יצאנו  טרם  לנו  שניתנו  כפי  הפקודות 
את  לבצע  ליעד,  להגיע  למשימה, 

אזרחי  חיי  את  להציל  ובכך  המשימה 
המדינה שלנו כולה".

רב  המשיך  ברורה",  מאוד  "המטרה 
"עלינו  ומרגיע,  סמכותי  בקול  החובל 
זריז  באופן  הפקודות  את  לבצע 
לצייט  לפקודות,  להיצמד  ומקצועי, 
נזכה  עוד  השם  ובעזרת  להוראות, 
לו  ולומר  המפקד  מול  לעמוד 
בגאווה עשינו את המשימה 

שהטלת עלינו".

•

כולנו  חיילים, 
באמצע  נמצאים 
בלב  חשוכה  סערה 
היא  הגלות  הים, 
דווקא  ומרה.  איומה 
האחרונים  ברגעים 
הרבי  של  ההתגלות  קודם 
להיצמד  צריך  המשיח  מלך  שליט"א 
להוראות שנתן לנו הרבי ולפעול בדיוק 

לפי הרצון שלו.

דווקא על-ידי שנקשיב לרבי ונעשה 
את הרצונות שלו, נזכה שוב להתראות 
איתו ב-770 שיהיה בעזרת השם מחובר 
ומיד  תיכף  השלישי,  המקדש  לבית 

ממש.
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ב"ה, ימוׁת המשיח.

לקיץ  כבר  ומחכה  אליכם  מתגעגע  אני  לגאולה,  הציפייה  מסיירת  רייניץ  דודי  כאן  חברים,  שלום 
להיפגש שוב בקעמפ.

בשליחות  גר  אני  לכם.  יספר  אני  אז  לי,  חשוב  היה  הקעמפ  כמה  יודעים  אתם  אם  יודע  לא  אני 
בבית שאן ללא חברים כמעט וכדי להגיע ל'חיידר' אני צריך לצאת מהבית כבר ב6:20 בבוקר. את 
האחים הקטנים שלי אני כמעט לא רואה כי עד שאני חוזר הם כבר ישנים... אבל שתדעו לכם שאני 
בכלל לא מתלונן. אני מרגיש שהשליחות היא מתנה מאוד גדולה שהרבי נתן לי. אני חושב שהשליחות 

נותנת לי כל מיני הזדמנויות ודברים מיוחדים שלילד רגיל בקהילה גדולה אין.
כל חג אני נוסע עם אבא שלי ובחורים מהישיבה למבצעים בצבא וזו חוויה מיוחדת. יש לנו גם טנק 
אני  יותר,  ואחראי  בוגר  להיות  לי  גורמת  לי שהשליחות  נראה  שלו.  ואני משתתף בפעילות  מבצעים 
עליו זה  עוד דבר שחשבתי  וזה מחייב.  עלי כדוגמא  ומסתכלים  של מבוגרים  יותר בחברה  נמצא 
שהשליחות מאפשרת לי לעשות את רצון הרבי "בלי לעשות כלום", כי בעצם הנוכחות שלי - אני שליח.

לדעתי כל ילד יכול להיות שליח אם רק נזכור שאנחנו משפיעים כבר במראה שלנו. חוץ מזה שזו 
של  תמונות  חלוקת  או  תפילין  הנחת  של  למבצעים  לאבא  או  גדול  לאח  להצטרף  בעיה  לא  באמת 

הרבי. כדאי לכם לנסות, כי מניסיון - השליחות היא גם חוויה.
לנו בשבועיים של הקמפ, זה  נתנו  ומהדוגמא שהם  לכל השנה היא מהמפקדים  חלק מהחיות שלי 
שמעוררים  העלונים  אליי  מגיעים  פעם  שמידי  בפרט  השנה,  לכל  הוא  הכח  אבל  שבועיים  רק  אולי 

ומחיים את הזיכרונות הטובים.
מתגעגע ומחכה כבר לקעמפ הבא, דודי.
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להביא  רציתי  זו  כתבה  בתחילת 

בפניכם דווקא מענה של חייל מן השורה 

באיזה  לי  לומר  יכול  "אתה  לשאלה: 

תפקיד שימש השנה מוטי בקעמפ?

תשובת החייל: מפקד, לא?! . . אהה, 

נכון זה היה שנה שעברה!! רגע, אז אולי, 

עוזר גנרלים, מנהל פעילות, מח"ט, כרוז 

וטכני,  מטבח  צוות  בשבת,  המנונים 

מנהל מלחמה, קצין, אולי סתם חייל?!

המוזרה  לתופעה  לב  שמנו  כולנו 

תפקיד  בשום  נשא  לא  השנה  שמוטי 

עם  יחד  אך  הקעמפ,  במסגרת  רשמי 

ניהול  זה, היה שותף כמעט בכל דבר: 

משרד  מערכונים,  ופרצת,  מלחמת 

מטבח  מחטי"ה,  גנרליה,  הפעילות, 

וטכני, לימודים.

בכתבה שלפניכם תיווכחו לדעת את 

כל מה שלא ידעתם עד עכשיו.

תגיד, אפשר לשאול אותך מה עשתה 

הנשמה הזו בתוך החדר עכשיו? אתה 

אישרת לה להיכנס? – מה? נש...ממ..

מבלי  פנימה  נכנסה  היא  איך  מה? 

שנשים לב לכך?

וחצק'ל  זונד'ל  המלאכים  אלו  היו 

'אוצר  בית  שומרי   – המבוגרים 

אלפים  שלושת  כבר  הכישרונות' 

אליה  העלילה  שנה.  מאות  וחמש 

בהחלט,  נדירה  הייתה  עכשיו  נקלעו 

להיכנס  נשמה  מצליחה  יום  בכל  לא 

לחדר אוצר הכישרונות ולבזוז בדרכה 

בדרך  כישרונות  כמה  עוד  לעולם 

לשלמות.

מוטי  ידע  אימו  בבטן  בעודו  כבר 

היה  כך  הם,  מה  'קומבינות'  גרוזמן 

אוצר  לחדר  להיכנס  כשהעז  גם 

המחופשת  דמות  בתור  הכישרונות 

החדר  מן  שביציאתו  אלא  למלאך, 

ופתחו  הסף  שומרי  אותו"  "קלטו 

של  עונשה  מהיר.  במרדף  אחריו 

הנשמה המיועדת היה קבלת 60 מכות 
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המבהיר  עונש   – דנורא'  'פולסא  של 

לבל  היא  באשר  נשמה  לכל 

תעז להיכנס שוב למקום חשאי 

מזלו  היה  רב  מה  אך   .  . זה 

הייתה  בו  מוטי שברגע  של 

אמורה  הראשונה  המכה 

לנחות על ראשו, כבר ירד 

לעולם הזה ונכנס לגופו של 

המנסה  ויללני  בכיין  פעוט 

להתרגל למקום החדש אליו 

הגיע ברגע זה.

•

"נו כבר, תמשיך לקרוא כבר בגמרא, 

זה סך הכל דף של סיפורים ומעשיות 

ואז תעשה  זה  את  נסיים  בא  קלילים, 

לבבך",  וחישוקי  רצונותיך  כל  את 

יצחק  הרב  של  המפציר  קולו  זה  היה 

עם  בחברותא  למד  עת  ליבעראוו 

נכדו החביב והגנרל הכי קשוח בעולם 

מעל  התרומם  לוי  ליבעראוו.  לוי   –

דבוק  גבו  היה  אליו  הכיסא  משענת 

והחל קורא בגמרא: אמר רבי שניאור 

המ"פ, אמר רבי אלעזר המחט"י, אמר 

בו  שנולד  "ביום  המפקדי:  ינון  רבי 

רבינו  כולו משה  הבית  נתמלא 

 , ה ר ו ם א ו י ב

שנולד בו מוטי גרוזמן נתמלא העולם 

כולו כישרונות!!

לוי  הגנרל  כבר  היה  הבאה  בדקה 

טלפון  שיחת  בתוך  עמוק  עמוק 

אוריאן  שניאור  המ"פ  עם  מבוהלת 

גרוזמן  שמוטי  סובר  אתה  "תגיד,   .  .

הוא איש כשרוני?". צמד המילים "כן, 

ברור" יצאו מפיו של המ"פ בלי הרבה 

אתה  נורמאלי,  אתה  תגיד   .  . היסוס 

השנה  אותו  להכניס  חושב  עוד  בטח 

טוב  איתך??  יחד  הפעילות  למשרד 

זה  ליבעראוו,  הגנרל  אמר  תשמע, 

השנה  "מוטי  לויכוח  נושא  לא  אפילו 

לא נכנס לקעמפ"!!

מענה  להחזיר  רצה  אוריאן  המ"פ 

שזו  אלא  שבידו,  הטלפון  לשפופרת 

לה  נטרקה  השיחה  של  השני  שבצד 

בחגיגיות והשיחה נותקה.

ברור,  זה  אין,   - לעשות  מה  הרבה 

מכך  אישית  נפגע  ליבעראוו  הגנרל 

לעיניי  וקלס  ללעג  אותו  שם  שמוטי 

החיילים במסדר ערב של הקעמפ  כל 

שנה שעברה. המ"פ אוריאן כבר הודיע 

בגזירת  וכי  נגוזה,  שתכניתו  למוטי 

ירום  ֹו הגנרל  ד ֹו ה



השנה לא יוכל כלל להשתתף בקעמפ, 

ה'מתוחכם'  מוטי  כמו  בחור  לא  אך 

ימהר להתייאש ולוותר על תכניותיו.

•

מוטי  הגיע  הקעמפ  של  השני  ביום 

לשטח הקעמפ כמו תמיד עליז ומאושר. 

בהופעתו  בינתיים  שהבחינו  החיילים 

חברו  באוזן  האחד  לוחשים  החלו 

"ראית, בסוף מוטי כן הגיע לקעמפ" . 

. " כן, נו אמרתי לך – אין סיכוי שהוא 

המשרדים  כל  לקעמפ,  מגיע  היה  לא 

פה חייבים אותו ולא יכולים להסתדר 

אפילו  לדעתי  "צודק,   .  . בלעדיו" 

הגנרל ליבעראוו לא יכול להסתדר עם 

המשמעת בלעדיו"...

באם הלחשושים הללו לא היו מגיעים 

בסדר  היה  הכל  הגנרל  של  לאוזניו 

גמור, אלא שבפועל זה לא קרה והכל 

הגיע, נשפך וחלחל לאוזניו, ואחר כך 

גם לליבו של 'לוי הקשוח'.

לה  הסתובבה  כבר  בבוקר  למחרת 

כי  המפקדים  בין  השמועה 

ביקש  בקעמפ  'הקשוח'  האיש 

שיבוא  במוטי  אישית  והפציר 

בעבודתו  לו  ולסייע  לעזור 

בקעמפ, ואף יקבל בשל כך את 

גנרלים  "עוזר  הנכסף  הכינוי 

שכבר  לוי  נורמאלי".  לא 

הספיק לקלוט שמוטי מסתובב 

תאוצה  ותופס  הרגליים'  'בין  לו 

החליט  והצוות,  החיילים  עם  בקשר 

השמועה  על  להגיב  שלא  לו  שעדיף 

ולתת לעניינים להתגלגל איך שהם.

אך מהר מאוד התוודע לטעות שנחל 

- כבר באותו ערב הצליח מוטי לשכנע 

את המ"פ אוריאן לעלות לבמה בחדר 

האוכל יחד איתו ולעשות מערכונים . 

רחוקה  הדרך  הייתה  לא  כבר  מכאן   .

כלל, ומוטי הצליח להיכנס ולחדור גם 

לתכניות של משרד הפעילות.

ליבעראוו  הגנרל  הופתע  שלא  כמה 

להיכנס ביום שאחרי לגנרליה ולגלות 

אחר  לא  יושב,  המרופד  כסאו  שעל 

מאשר... כן-כן, הוא משפשף את עיניו 

בדיוק  נשארת  הדמות  אך  ושוב,  שוב 

איש  הגנרלים,  "עוזר   - הדיוקן  באותו 

מערכוניסט,  וטכני,  המטבח  צוות 

קצין,  ו)כמעט(  מלחמה  מנהל  מפקד, 

מח"ט  פעילות,  מנהל  לימודים,  מנהל 

ועכשיו גם הגנרל – מוטי גרוזמן!!
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של <<  הנשיאות  קבלת  יום  לקראת 

יו"ד- המשיח  מלך  שליט"א  הרבי 

י"א שבט החליטו צוות הקעמפ על החלטה 

טובה משותפת כמתנה לרבי.

האווירה  ולמעשה  בעיצומם,  ההכנות 

החוגגת כרגע בישיבה היא – מתנות לרבי!

לרבי  מכינים  חיילים,   - אתם  גם  בטח 

השישים  הנשיאות'  'קבלת  לכבוד  מתנות 

האלו  שהמתנות  בטוחים  אנו  שלו,  וחמש 

יגרמו הרבה הרבה נחת לאבא שלנו.

שאירעו <<  הסוחפות  ההתוועדויות 

וכפי  אותנו,  סחפו  שעבר  בשבוע 

הגיע   העלון   – לב  לשים  תוכלו  שבוודאי 

צוות  שכל  מכיוון  וזאת  באיחור,  קצת 

ששכחו  עד  והתוועדו  התוועדו  הקעמפ 

לגמרי מהעלון...

ועוד דבר אחד אוכל לכתוב: היכונו << 

ומוגדל  חגיגי  פורימי  לעלון  היכונו 

במיוחד!!...

לכתוב  מוזמנים  יקרים,  חיילים  אתם  גם 

רעיון  בכל  הבא  בעלון  אותנו  ולשתף 

ולשלוח  בראשכם,  שיעלה  וחסידי  פורימי 

השם,  צבאות  תיבת  באמצעות  זה  את  לנו 

לתיבת  שישלח  ההורים  מאחד  לבקש  או 

בתחילת  המופיעה  שלנו  הדואר-אלקטרוני 

העלון.

המפקד ישראל ערד בעת כתיבת פלפול

מנהל הלימודים שמוליק גינזבורג לומד ב-770

המח"ט ערנטרוי והסמח"ט מנגמי בלימוד משותף

מפקד הדיי-קעמפ לוי הורביץ מתכונן ליו"ד שבט



זהו אותי!
 ֲהִכי ָקָטן ַּבֶּצֶות ַהָּבִכיר ֲאִני,

 ֹלא ַּבּגּוף ֶאָּלא ַּבִּגיל,
 הֹוֶגה ַרֲעיֹונֹות ָהָיה ַּתְפִקיִדי,

ְּבָׁשָנה ַהָּבָאה ַּבֶּצֶות ִמְׁשַמַעת ֲאִני...

ִמי ֲאִני??? ּוָמה ַּתְפִקיִדי???

זהה את 
הסיטואציה

המשימה
החודשית

עליך להתקשר 
למפקד וללמוד 

איתו קטע מהתורה 
של הרבי שליט"א 
מלך המשיח בכדי 
לזרז את התגלותו. 

היכן התרחשה התמונה? 
מתי? ובאיזה מעמד?

בין הפותרים נכונה יוגרל השלט 
שמחזיק הגנרל ביד . .

הכותרת הנבחרת לתמונה 
מהחודש הקודם היא של 

החייל דוד אוריאן.

 עוגת שי"ש
שניאור, יוסף, שמוליק.
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פתרונות, הערות ורעיונות
בתיבת צבאות ה'




