


בתור   – היא  ישראל  דאהבת  ההדגשה   .  .  "

האמיתית  דהגאולה  להתחלה  ועד  טעימה 

האחדות  נקודת  עם  הקשורה  והשלימה 

באחדותם  שמודגשת  מהתחלקות,  שלמעלה 

של ישראל ... שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח, 

יחידה הכללית . . "

)משיחת דבר מלכות ש"פ מטות מסעי ה'תשנ"א(

כשהיה אדמו"ר הריי"צ ילד קטן, שיחק 

עם חברו בחצר הבית, תוך שהוא מכבדו 

לפתע  ועסיסי.  אדום  אבטיח  בחתיכת 

אליי  גש  יצחק,  "יוסף  קריאה:  נשמעה 

בבקשה", היה זה אביו – הרבי הרש"ב.

לא  אך  חברך,  את  שכיבדת  "ראיתי 

האב  הסביר  ארוכה  שעה  שלם"...  בלבב 

יש  והיאך  אמיתית  טובה  עין  מהי  לבנו 

יצחק הקטן  יוסף  לקיימה.. תוך כדי פרץ 

בבכי תוך חרטה עמוקה, עד כדי שהקיא 

את כל מה שאכל...

האם הביטה בחמלה על בנה; "מה אתה 

השיב  בבעלה.  גערה  מהילד"?!  רוצה 

נקנית  כך  ללב..  שלקח  "מצויין  הרבי: 

מידה טובה"!

שלנו  הזמן  זה  העומר  ספירת  ימי 

את  ולהביא  ישראל,  באהבת  להתחזק 

הגאולה השלימה.
המ"פ שניאור אוריאן
מהישיבה הגדולה בעולם...

המפקד,  שהתגעגעתי...  כמה  אוי,  לוי: 
אתה לא מבין...

המפקד מענדי: בוודאי שאני מבין, לוי! 
מה נראה לך, שאני לא התגעגעתי?!

לוי: ברור. אבל משהו כזה בלב, כמו אבן 
קטנה.

מענדי: אני לא בדיוק מבין על מה אתה 
מדבר, אולי תסביר לי?

לוי: לא יודע בדיוק איך להגיד לך 
את זה, אבל... אההמ...

מקשיב  אני  מענדי: 
רוצה  אתה  אולי  לך. 
שנלך לפינה קצת יותר 

שקטה?

שבועיים  לפני  לוי: 
חברי  כל  נפגשנו  בערך, 

הצהריים  אחרי  הסיירת 
ושיחקנו.  הכדורגל  במגרש 

נהנינו יחד והכל היה בסדר.

מענדי: נו.. אז מה הבעיה?

לוי: כי באמצע המשחק, פתאום ראיתי 
מאחורי הגדר של המגרש ילד קטן שבוכה, 
הוא אבד להוריו ולא ידע את הדרך חזרה 
לביתו, פניתי אליו ושאלתי למה הוא בוכה.

מענדי: ומה כולם עשו?

לוי: 'כולם' אתה שואל? כולם צעקו לי שאני 
הורס את כל המשחק אם אני הולך.. אבל 
כל כך ריחמתי על הילד הקטן, לא יכולתי 

לראות 
ו  ת ו א

בוכה...

מענדי: אז מה עשית???

לוי: הם המשיכו לצעוק עליי שמה שאני 
כאן  כי  ה'אהבת-ישראל',  היפך  זה  עושה 
למישהו  רק  חסדים  גמילות  עושה  אני 
אחד, והוא גם ילד קטן.. אבל הם סיירת 

שלימה!!

מענדי: אני מקווה שאתה 
לא התבלבלת..

לוי: אז זהו, שלא ידעתי 
אבל  לעשות,  מה  בדיוק 
בסוף עזרתי לילד הקטן 
פשוט  כי  לבית,  להגיע 
ריחמתי עליו... אבל אני לא 

יודע אם עשיתי נכון.

שצריך!  מה  בדיוק  עשית  מענדי: 
הרבי בטוח גאה במעשה שלך!! כי לפעמים 
טובה  לא  מחשבה  לנו  מכניס  היצר-הרע 
שנעשה במקום מה שצריך, אבל לפעמים 
העיקר  טובה,  לנו מחשבה  מביא  הוא  גם 

שלא נעשה את מה שצריך...

דע לך, כל מעשה טוב שבא על חשבון 
דבר טוב אחר, הרי זה סימן שזו מחשבה 

מעצת היצר!

לוי, עמדת במבחן בהצלחה!! 

מנהל מערכת ועורך ראשי יוסי בן תמר; עיצוב ועימוד מ. קוסטה;
שותפים בעריכה פיצ'ע זוננשטיין; מ. בן אדון; ד. כהן; ש. מ"פ; 
שי יוסף; יעקבל'ה כהן; פמ"פ; ד. היצחקי; ג. שמיל; מ. פינחסי;

כתובת המערכת רח' ירושלים 17 עיה"ק צפת, טל 077.551.7702 
nonstop770749@gmail.com אימייל
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'לדחוף' בכתבה כל  יום כל כך עמוס 

כך קצרה – קשה מאוד... אך אם אבזבז 

התייפייפות  מילות  על  שורותיי  את 

אפילו  מקום  לי  יישאר  לא  למיניהם, 

לסכם את היום בכמה מילים...

זה  הפנים  על  קשקוש  עם  לקום  אז 

מדובר  אם  אך  נעים,  דבר  לא  בוודאי 

על קשקוש של משרד הפעילות זה כבר 

משהו אחר לגמרי...

כשקמתי בבוקר, מיד נטלתי את ידיי 

וקמתי מהמיטה לכיוון הכיורים לצחצח 

שיניים, ראיתי על המצח של המפקד שלי 

יוסי כתוב 'בהוקרה ממשרד הפעילות'.

ספק  לעצמי  ספק  אמרתי 

כיף  'איזה  שלי  למפקד 

רוצה  הייתי  אני  גם  לך, 

בחיוך  המפקד  כזה..', 

שנמרח  שובבני 

פניו,  כל  על 

"אל  לי:  אמר 

רצית?  תדאג, 

קיבלת!"

שפם  הבנתי;  כבר  למראה  כשהגעתי 

קטן עוטר את פניי, פונפון קטן וחמוד 

כמה  וגם  החוטם,  בקצה  אדום  בצבע 

נמשים חומים בכל צד של הלחי...

•

את הבוקר פתחנו עם תפילת שחרית 

גם ארוחת הבוקר  כמו  סוערת במיוחד, 

רק  המאפיינים  הפינוקים  מיטב  עם 

קעמפ כמו שלנו - גן ישראל צפת.

גם שעת הלימוד הייתה מיוחדת, היא 

הרי חותמת את זמן הלימוד הרשמי של 

והמסקנה  נגמרת,  העלילה  החוברת, 

מתבקשת – להיות חיילים נאמנים בצבא 

של הרבי, שיוכלו לראות על 

ברחוב  שלנו  ההליכה 

נקראים  שאנחנו 

'משיחי'.

•

הקליפ  את 

ד  ח ו י מ ה

משרד  שהכינו 

 כינוס
השלוחים
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הפעילות בשיתוף כל חיילי הקעמפ 

יכלו למשמש כבר מתחילת היום, 

אבל עכשיו זה הגיע לידי ביצוע; 

אותו  קטע  קיבלה  סיירת  כל 

בפני  מכן  לאחר  להציג  תצטרך 

מנהל הפעילות.

כל היום הייתה פצצת הנאה אחת 

על  לומר  אפשר  אם  אך  גדולה, 

שזהו  הזה  היום  במשך  סיטואציה 

רגע השיא, הרי שהייתי מצביע על 

מתוכם  שניים  המסדרים,  שלושת 

רצופים...

השלישי,  למסדר  כשנעמדנו 

מריחה  מין  'איזה  לעצמי:  חשבתי 

המ"פ  כשנכנס  אך  זה',  יום  של 

שמסדר  הבנתי  לרחבה  שניאור 

זה אינו אלא פעילות חותמת של 

משרד הפעילות בשטח הקעמפ.

לקיצו,  הגיע  צילומים  של  יום 

)פתקים(  'כוחות'  לאגור  והתחלנו 

רחבי  בכל  חב"ד  בתי  לפתיחת 

העולם.

אם חשבנו שבזה תמה הפעילות, 

נכנסנו  המסדר  לאחר  שמיד  הרי 

לכבודם  וחגיגי  ערוך  לבאנקעט 

של  השלוחים  החיילים  כל  של 

הרבי שליט"א מלך המשיח.

הכתיבה  הניגונים,  הסיפורים, 

שבתכניה  הדברים  ושאר  לרבי 

השאירו בליבי את הרושם לעד – 

כשאגדל אהיה שליח!!

כבר  שכזה,  יום  אחרי 

הייתי עייף מאוד. שאלתי 

"המפקד,  המפקד:  את 

מתי הולכים לישון?", והוא 

ענה לי: "מה, אתה לא יודע?! 

הגארדן־ תכנית  את  יש  היום 

.LAIV-פלאיי ב

זה  "מה  אותו:  שאלתי 

שכמו  לי  ענה  והוא   ,"?LAIV

בכל תכנית ערב הולך להיות 

שהפעם  אלא  'גארדן־פלאיי', 

זה הולך להיות על הבמה מול כל 

שתסכם  ערב  תכנית  החיילים, 

את כל השבועיים שהיו לנו 

פה בקעמפ,

התכנית  אורח  והפעם, 

מאשר  אחר  לא  יהיה 

סרטי  של  והמפיק  המנכ"ל 

ר'   – קדושה'  של  'ניצוצות 

יגאל הושיאר.

היום  ואת  הערב  תכנית  את 

כולו חתם המפקד יהוסף חיים 

מחיקויים  בחיקויים  סעיד 

שונים, על דמויות מפורסמות 

הסרטים  מתוך  ושאינם 

שבהפקת 'ניצוצות של קדושה'.

ארגנתי את התיק לקראת הטיול 

חולפת  ובראשי  שלמחרת, 

טוב  כמה  אהה..  המחשבה, 

שאני חייל בקעמפ גן ישראל 

והכי  שיש,  כיף  הכי  צפת. 

חסידי שיש! 
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יום ראשון, ל"ג בעומר, שנת ה'תש"נ. 

קראון הייטס. 7:00 בבוקר.

זה הגיע.  קמתי בבוקר בזריזות. הנה 

כל כך הרבה זמן חיכיתי ליום הזה, כל 

כך הרבה זמן התכוננתי, וכי יום פשוט 

הוא היום?!

רגע, לפני שאני מספר לכם מה הדבר 

איתי  לקרות  שאמור  ביותר  המרגש 

איתי  מהקורות  ואספר  אקדים  היום, 

בשבועיים האחרונים בבית-הספר.

אלי  ניגש  בערך  כשבועיים  לפני 

לשוחח  רוצה  שהוא  לי  ואמר  המורה, 

בהתחלה  השיעור.  אחרי  ביחידות  עמי 

עשיתי  אם  להיזכר  ניסיתי  נבהלתי. 

משהו גרוע בימים האחרונים, אך ללא 

הצלחה.

הייתי  לא  השיעור  שכל  ת'אמת, 

מרוכז. "אולי מענדי אח שלי נהיה חתן, 

ואמא ביקשה ממנו לספר לי?", חשבתי. 

היה  לא  המורה  אחרת,  שלא.  "בטוח 

אומר  היה  הוא  השיעור,  לסוף  מחכה 

לי את זה כבר עכשיו. אולי הוא רוצה 

שאהיה אחראי לאסוף את הכסף לטיול 

השנתי שיהיה בקרוב?" אבל גם זה לא 

היה נראה לי. אני חושב ששניאור הרבה 

במיוחד שהוא  ממני,  לזה  יותר מתאים 

עשה את זה גם בשנה שעברה.
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באמצע  פתאום  לי  העיר  כשהמורה 

קלטתי  מקשיב,  לא  שאני  השיעור 

ששום דבר לא יעזור. אחכה בסבלנות 

לסוף השיעור, אז אבין מה המורה רוצה 

ממני.

סוף סוף, אחרי המתנה מורטת עצבים, 

נגמר השיעור שהיה נדמה בעיניי כנצח, 

המורה  לחדרו.  המורה  אחרי  הלכתי 

היישיר את מבטו לתוך עיניי, ואמר לי:

לבחור  ממני  ביקשו  יוסי,  "תקשיב 

אודות  מדובר  לתפקיד.  שמתאים  ילד 

גדולה  זכות  שזו  מאוד,  רציני  עניין 

ראויה  הכנה  דורש  זה  מצד אחד, אבל 

ורצינות מהצד השני.

שאתה  חושב  אני  כי  בך  "בחרתי 

החשיבות  את  להבין  כדי  בוגר  מספיק 

של העניין ואת ההכנה שזה דורש ממך".

המשיך:  והמורה  רב,  מתח  הרגשתי 

מכיר  אתה  הפסוקים  עשר  שנים  "את 

לתשובה,  לחכות  ומבלי  נכון?",  היטב, 

המשיך "אני רוצה שתחזור על הפסוק 

"ואהבת" בפַארַאד הקרוב!"

נו,  הפאראד?  זה  מה  שואלים  אתם 

על  מדובר  יודעים?!  לא  אתם  באמת. 

התהלוכה הידועה שעוברת מול סעוון־

הרבי  בהשתתפות   ,)770( סעוון־טי 

שליט"א. התהלוכה שאנחנו מחכים לה 

כל הזמן. אנחנו יודעים שהיא מתקיימת 

ראשון,  ביום  יוצא  בעומר  כשל"ג  רק 

בניו  הספר  בבתי  חופש  יש  שאז  כיון 

היא  הזאת  בתהלוכה  המיוחד  יורק. 

הרבה  כך  כל  נמצא  שהרבי  העובדה 

הילדים  כל  את  וסוקר  בחוץ,  שעות 

והמוצגים שעוברים על פניו.

קשה לי לתאר את החיוך, את האהבה 

של  פניו  על  שניכרת  האינסופית 

הקטנים  אפילו  וילדה,  ילד  לכל  הרבי, 

הראשונה  הפעם  את  זוכר  אני  ביותר. 

בשנת  היה  זה  בפאראד,  שהשתתפתי 

תשמ"ג. הייתי אז רק בן 5 שנים בלבד. 

זוכר  אני  אבל  כלום,  הבנתי  לא  אז 

הרבי  של  לבימה  מתחת  שכשעברתי 

ונופפתי לו לשלום, הוא חייך אלי חיוך 

רחב שלא אשכח אותו לעולם. הרגשתי 

שהרבי פשוט אוהב אותי.

לאבא  סיפרתי  הביתה,  חזור  בדרך 

שהרבי הסתכל עליי בחיוך, ואני רוצה 

רוצה  "אני  חזרה.  מתנה  לרבי  לתת 

אותו",  אוהב  אני  שגם  ירגיש  שהרבי 

אמרתי לאבא.

"אני  אבא.  אמר  יוסי",  צודק,  "אתה 

את  לקרוא  מהיום  שתחליט  מציע, 

הסידור".  ומתוך  בקול,  השחר  ברכות 

אני  היום  ועד  עשיתי,  באמת  וככה 

מקפיד על זה.

חושב  אני  אחרי,  שנים  שבע  היום, 

כדי  גדול  מספיק  כבר  שאני 

צריך  איך  להבין 

זה  נכון,  להתכונן. 

משהו 
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זה לעמוד חצי מטר)!(  שונה לחלוטין. 

ולהכריז את הפסוק בקול מול  מהרבי, 

אני  אבל  והורים,  ילדים  אלפי  עשרות 

אני  זה.  את  לעשות  יכול  שאני  חושב 

יכול לעשות את ההכנה הראויה ולעמוד 

ליד הרבי.

"אז מה אתה אומר?", קטע המורה את 

"אני חושב", אמרתי בהיסוס,  הרהוריי. 

"שאעשה את זה. אתכונן, אקבל החלטה 

טובה, וכשיגיע ל"ג בעומר, אעמוד הכן 

ליד הרבי".

במשך  התכוננתי  כך 

ל"ג  ליום  שבועיים 

החלטתי  בעומר, 

טובה,  החלטה 

להחלטה  בהמשך 

שהייתי  מאז  טובה 

ברכות  שאת   ,5 בן 

בכוונה.  אֹוַמר  השחר 

קטע  אקח  יום  כל 

השחר,  ברכות  מתוך  אחר 

ואשתדל לכוון את פירוש המילים 

שאני אומר בתפילה.

מזדרז?",  אתה  יוסי.  "נו,   -  7:05

קטע אבא את כל ההרהורים שלי. "כן, 

אמרתי,  השחר",  ברכות  מתחיל  אני 

השחר.  ברכות  את  לקרוא  והתחלתי 

אבל היום, כיוונתי בכל ברכות השחר, 

ולא רק בקטעים מסויימים.

הענק  ל'פאראד'  ההכנות   -  10:50

צריך  הרבי  דקות  כמה  עוד  נגמרו, 

הילדים  כל  עם  ביחד  עמדתי  להיכנס. 

שצריכים להגיד את 12 הפסוקים מתחת 

לבימה, וציפינו לכניסתו של הרבי.

הכניסה  מדלת  נפרש  אדום  שטיח 

הראשית של 770, עד לבימה המוגבהת 

של הרבי. עוד מעט נגיד את הפסוקים 

על בימה קטנה הממוקמת על יד הבימה 

של הרבי.

עשרות  את  ראיתי  עיניי  מזווית 

במקומותיהם,  מתיישבים  האלפים 

אלפי  עשרות  מרהיב.  מחזה  היה  זה 

שטח  כל  את  מלאו  ילדים 

השדרה המרכזית - שדרת 

פארקווי,  איסטערן 

רב  במתח  והתכוננו 

לכניסתו של הרבי.

שעת  גבר,  המתח 

הפאראד  תחילת 

הגיעה.

האות,  הגיעה  והנה, 

לנגן  החלה  התזמורת 

"אני מאמין", והדלת נפתחה. 

דמותו של הרבי הופיעה בפתח הבניין. 

בצעדים מהירים ומלכותיים פסע המלך, 

עד  האדום,  השטיח  על  שליט"א  הרבי 

שהגיע למקומו.

ההתרגשות החלה להתגבר, הפסוקים 

התור  הגיע  והנה...  במהירות,  התקדמו 

שלי.

פרידמן.  אברימי  לחייל  כח  "יישר 

וכעת נזמין לאמירת פסוק 'ואהבת' את 

בלומנשטיין,  יוסי  ה'  בצבאות  החייל 

של  קולו  היה  זה  הייטס".  מקראון 
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יהודה  יעקב  ר'  והמוכר,  הידוע  המנחה 

העכט שהזמין אותי להכרזת הפסוק.

הגיע.  זה  הנה  הבימה.  על  עליתי 

של  שבועיים  גופי.  חלקי  בכל  הזעתי 

קבלת  הכנה,  של  שבועיים  התרגשות, 

לרגע  התנקזו  כולם  טובות,  החלטות 

הזה בו עמדתי ממש חצי מטר מהרבי. 

הרבי הסתכל עלי! תפסתי את הרמקול 

כמוך,  לרעך,  "ואהבת,  בקול:  ושאגתי 

רבי, עקיבא", וכך את כל המשך הפסוק.

לבכות.  והתחלתי  מהבימה  ירדתי 

אהבה  הרגשתי  כי  מהתרגשות,  בכיתי 

עצומה לרבי. בכיתי משמחה כי גרמתי 

חייב  שאני  הרגשתי  לרבי.  רוח  נחת 

את  שתזרז  טובה  החלטה  עוד  לקבל 

התגלותו בגאולה השלימה.

 9 צפת.  תשע"ה,  אייר  ז'  ראשון,  יום 

בערב.

סיים  אבא 

הסיפור,  את 

וראיתי דמעות 

שלו.  בעיניים 

הרבה זמן לא ראיתי 

עכשיו,  אבל  בוכה,  אותו 

עמד  שהוא  איך  לי  סיפר  שהוא  אחרי 

ליד הרבי ואמר את הפסוק, הוא פשוט 

התרגש.

אבא  מענדל'ה",  "כן  אמרתי.  "אבא", 

ענה לי אחרי רגע.

הרבי,  את  לשמח  רוצה  גם  "אני 

לא  זמן  הרבה  כבר  שאנחנו  למרות 

רואים את הרבי, אני יודע שהרבי חושב 

את  ואזרז  טובה,  החלטה  אקבל  עלי. 

התגלותו. אז אוכל לעמוד קרוב קרוב 

ולראות  כמו שאתה עמדת  אליו, ממש 

איך הרבי מחייך אלי חיוך רחב.



 ָהֲעָיָרה ִליָאְזַנא,

 ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהָּגדֹול.

 ֶעֶרב יֹום ִּכּפּור,

ָהֶרַגע ַהָּקדֹוׁש ִמָּכל.

 עֹוד ֶרַגע ָקט ִּבְתִפַּלת ָּכל ִנְדֶרי ַהַחָּזן ַיְתִחיל,

 ּוְבֻכָּלם ַיַאְחזּו ְרָעָדה ַוִחיל.

 ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַעל ְמקֹומֹו עֹוֵמד,

ָעטּוף ְּבַטִּליתֹו ְוֻכּלֹו ַהְדַרת קֶֹדׁש אֹוֵמר.

 ְלֶפַתע ַהַּצִּדיק ִמַּמְחְׁשבֹוָתיו ִנְנָער,

 ּפֹוֵׁשט ֶאת ַטִּליתֹו ְויֹוֵצא ִנְסַער.

 ָרץ ֶאל ַהַּיַער ְוחֹוֵטב הּוא ֵעִצים,

ֲעבּור ִאָּׁשה יֹוֶלֶדת ִויָלֶדיָה ָהַרִּכים.

 ְלֵבית ַהּיֹוֶלֶדת הּוא ָרץ ִּבְמִהירּות,

 ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּדֶלת ִמְּבִלי ֶׁשְּיַבֵּקׁש ָרׁשּות.

 ֶאל ַּתּנּור ָהֶאֶבן הּוא ִנַּגׁש,

ְלַהְבִעיר ֶאת ָהֵעִצים ְּבֶעְזַרת ֲחִתיַכת ַקׁש.

 זֹוִהי ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה,

ֲאֶׁשר ֶאת ָמִׁשיַח ְּבַוַּדאי ָּתִביא ִּבְמֵהָרה.
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מנחם מענדל לנדא, סיירת קבלת המלכות, - יו"ד

אלעזר יצחק לייטר, סיירת אמונה ללא פשרות, - י"א

יוחאי כהן, סיירת הציפייה לגאולה, - ח"י

צוות:

המח"ט אלעזר ערנטרוי, - י"ט

המפקד מנחם מענדל שוורץ, סיירת קבלת פני משיח, - כ"א

ראש צוות טכני אוריאל אזולאי, - כ"ג

ב' אייר תקצ"ד: יום ההולדת של הרבי מהר"ש.

את  לכתוב  התחילו  בו  יום  תש"ב:  אייר  ב' 

של  הוראתו  פי  על  משיח  של  הספר-תורה 

הרבי הריי"צ.

הכרזת  את  הכריזו  בו  יום  תנש"א:  אייר  ו' 

הקודש 'יחי אדוננו' בפעם הראשונה אל מול 

פני קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

היה זה הר' דוד נחשון – מנכ"ל צבאות השם 

בארץ הקודש – שהכריז את ההכרזה. לאחר 

בקול:  הכריז  מהרבי,  משקה  בקבוק  שקיבל 

את  עלינו  מקבלים   – חב"ד  חסידי   – אנו 

מלכותו של הרבי כמלך המשיח. וכולם הכריזו 

אחריו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד". במוצאי שבת זו, עודד הרבי את 

שירת ה'יחי' לאחר תפילת ערבית.

י"ג אייר תשי''ב: יום ההסתלקות של ר' ישראל 

אריה לייב )אח של הרבי(.

י"ד אייר תרס"ב: יום נאסר הרבי הריי''צ בפעם 

השנייה.
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שלקחנו <<  המאושרים  הרגעים 

שכולנו  היפים  הרגעים  איתנו, 

לא  שכולנו  המצחיקים  הרגעים  זוכרים, 

פספסנו...

הנה זה חוזר, ו ב ע נ ק ! ! !

של  היוצר  מבית  הראשון  הדיסק 

ויחכה  לדרך,  יוצא  סטופ'  'נון  מערכת 

הבא...  בשבוע  כבר  המחשב  בכונן  לכם 

אז אם יש איזה רגע שפספסתם - עכשיו, 

זו ההזדמנות שלכם להשלים! חצי שעה 

של צפייה מהנה בקעמפ שלא יישכח..

שווה לחכות!!

חשיפה <<  מסרו  הקעמפ  מנהלי 

מיוחדת לקוראים המתמידים של 

הציפיות,  פי  על  כי  סטופ',  ה'נון  עלון 

העיר  תושבי  לראות  יוכלו  ממש  בקרוב 

צפת,  ברחבי  המתנוססות  במודעות 

הרישום  עונת  פתיחת  על  המבשרות 

לצפות"  למה  "יש  תשע"ה.  לקעמפ 

אומרים לנו.

אז, ניפגש בקיץ הקרוב...

"ענבי הגפן בענבי הגפן"
 מזל טוב מזל טוב למפקד סיירת 'התמסרות'

התמים מנחם מענדל שיחי' נוטיק לרגל בואו בקשרי השידוכים.
יהי רצון שיהא בית חסידי מלא באור תורה ומצוות.

קעמפ גן-ישראל צפת

>> חוזר 
ובענק!
הדיסק



לנו  אין  והשנה  מתקרב,  בעומר  ל"ג 
תהלוכה...

שנה,  כל  תהלוכה  אין  ב-770  אצלנו 
התהלוכה הגדולה היא רק כשל"ג בעומר 
בבתי  חופש  כשיש   - ראשון  ביום  הוא 

הספר הממשלתיים.

כאן בארצות הברית כולה ישנם המון 
ילדים יהודים שלעת-עתה אינם יודעים 

את המעלה של לימוד בבתי 
בתי  ובפרט  יהודיים,  ספר 
את  המחנכים   - חב"ד  ספר 
הילדים להיות חיילים נאמנים 
המשיח;  מלך  לרבי  ומסורים 
את  חינכו  שכך  מאחר  זאת 
ההורים  ולכן  ההורים שלהם, 
לבתי  אותם  שלחו  שלהם 

הספר הממשלתיים.

מאד  קשה  מזו,  כתוצאה 
לתהלוכת  האלו  הילדים  את  להביא 
ל"ג בעומר ביום רגיל כי הם לא רוצים 
ביום  רק  ולכן  הלימודים;  את  להפסיד 
ראשון, בו יש יום חופש כאן באמריקה 
גדולה,  בעומר  ל"ג  תהלוכת  עושים   –

הנקראת כאן באנגלית "ראלי".

לא  פעם  אף   – כזה  בגודל  תהלוכה 
ילדים  אלפי  עשרות  מגיעים  ראיתם. 

מאלפי  חוץ  כולו,  האיזור  מכל  וילדות 
האנשים והנשים, המדריכים והמדריכות; 
בתהלוכה  צופים.  אלפי  אלפי  ועוד 
עשרות  הילדים  עם  יחד  צועדים 
ועשרות  מחופשים,  ליצנים  מתופפים, 
משאיות הנושאות מוצגים מרהיבי עין – 

עם מבצעי הרבי הרבים.

יוצא  השנים  שברוב  לציין,  חשוב 
בכבודו  המשיח  מלך  הרבי 
ומעודד  לתהלוכה,  ובעצמו 
את הילדים; כך שגם בשנים 
להכין  ממשיכים  האחרונות, 
את מקומו הקדוש של הרבי 
מתוך אמונה בטוחה – שהרבי 
גדול  במעמד  איתנו  נמצא 

וקדוש זה.

מכירים  שכולנו  והתמונה 
והמודעות,  הכרטיסים  מכל 
שליט"א  הרבי  של  התמונה 
עם  שלום  ועושה  ה"סטנדר"  על  עומד 
מאותה  תמונה  בעצם  היא   – גדול  חיוך 

תהלוכה מיוחדת.

•

אחרי  ובמיוחד  האחרונות,  בשנים 
אשר  כל  "עשו  הרבי  וזעקת  בקשת 
לעשות  הבחורים  החליטו  ביכלתכם", 
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משהו שלא היה עד היום – תהלוכה גם 
בשאר ימי השבוע.

אמנם אין אפשרות להביא הרבה ילדים 
שאינם שומרים תורה ומצוות לעת עתה 
– אבל עדיין יש על מי להשפיע. ישנם 
בריכוזים  ולומדים  ילדים, שגרים  הרבה 
השומרים תורה ומצוות, אך אינם יודעים 
בשורת  על  הגאולה,  בשורת  על  עדיין 
הגלות  של  האחרון  הדור  שאנו  הרבי 
הנבואה  על   – לגאולה  הראשון  והדור 

ש"הנה זה משיח בא".

ואם כן, יש לנו עבודה! 
ללמד גם אותם, לפרסם 
הבשורה  את  להם  גם 
את  הזאת,  המשמחת 
בעצמו  שהרבי  הבשורה 
ואלפי  מאות  פרסם 
הזדמנות  בכל  פעמים 

והזדמנות.

 – הילדים  אומרים  כמובן  בתהלוכה 
חיילי צבאות השם – את י"ב הפסוקים, 
ועיקר  לרוב,  יהדות  סיסמאות  שרים 
העיקרים – מבקשים מהקדוש ברוך הוא 
שיביא לנו כמה שיותר מהר את הגאולה 
האמיתית והשלמה, שישלח כבר את הרבי 

משיח 
צדקנו לגאול אותנו מהגלות.

•

שגם  בטוח,  אני 
מתכוננים  כבר  אתם 
לתהלוכה; מתאמנים על 
התופים אחרי הצהריים, 
של  מוצג  אולי  מכינים 
)תעשו  צפת  ישראל  גן 
הפתעה לרב מוטי..(   ):

אבל אל תשכחו את המטרה העיקרית 
של תהלוכת ל"ג בעומר של דור הגאולה, 
כל  של  העיקרית  המטרה  בעצם  שהיא 
 – היום  עושים  שאנחנו  ומצווה  מצווה 

לקבל פני משיח צדקנו.

מנ"ל שמוליק גינזבורג,
בשם צוות הקעמפ - 770.
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הלוהטת,  בעומר  ל"ג  מדורת  לכבוד 

הקיץ  חודשי  התחלת  לכבוד  וכמובן 

החמים – עונת הקעמפים, יצאה מערכת 

ה'נונסטופ' לערוך ראיון 'לוהט' ראשוני 

מסוגו 'בעקבות הקעמפ' עם חברי הצוות 

הטכני של קעמפ תשע"ד

ראש  בראיון:  משתתפים 

אזולאי,  אוריאל   – הצוות 

גוצל,  שולם  דניאל,  יוחאי 

חביב  ואחרון  ירון,  של  אח 

- מענדי מרקוביץ'.

על  ספרו   - הכל  לפני 

עצמכם קצת:

זה  אולי  ירון:  של  אח 

בחיי:  מרכזי  הכי  הסיפור 

נופפתי  קטן,  ילד  בהיותי 

עובר  לכל  לשלום  בידיי 

בקרבת  שהיתי  עת  אחד  יום  אורח, 

ליהודי  לשלום  נופפתי  לכיתה  חבריי 

התרגש  הקשיש  שמו,  'ירון'   – קשיש 

נורא, ליטף אותי על לחיי ואמר "תודה 

רבה אחי", וכמובן שמאז אני קרוי בפי 

כל 'אח של ירון'.

עשרה  שמונה  בגיל  כשהייתי  יוחאי: 

והיא  זהות  תעודת  עשיתי 

ואבא שלי כעס  לי  נאבדה 

עליי נורא נורא...

שניכם  של  הסיפורים  טוב 

מספיקים לנו.

אז נפתח בשאלה הראשונה 

אותה וודאי ציפתם לשמוע: 

ולהיות  לבוא  לכם  גרם  מה 

של  הטכני  בצוות  השנה 

קעמפ גן ישראל צפת?

מה  זה  תראה,  אוריאל: 

 - לעשות  אוהב  הכי  שאני 

להבריג,  לקדוח,  שלי;  החיים  זה 

כבר  שלוש  בגיל  אני  לבנות, 

העץ  על  נדנדה  בניתי 

השכונתי שלנו.
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יוחאי: האמת, שבועיים לפני הקעמפ 

שלמדו  המסכת  על  סיום  עשיתי 

בישיבה, ופתאום ראיתי שבדף האחרון 

של המסכת מובאים כמה סיפורים עם 

ראיתי  'טכניים';  פרטים 

בזה סימן משמים והחלטתי 

להתגייס לצוות הטכני של 

הקעמפ.

שולם: לא הייתה לי איזה 

סיבה, פשוט אני חבר טוב 

לא  ממש  ואני  יוחאי,  של 

יכול לעזוב אותו.

הגעתי  ירון:  של  אח 

מודעה  וראיתי  לישיבה 

של הקעמפ תלויה, אמרתי 

לאמא שלי שתרשום אותי. 

הגעתי ביום ראשון ושאלתי 

באיזה סיירת אני, אמרו לי אתה בצוות 

טכני. הסכמתי.

המיוחד  התחביב  היה  מה  לנו,  ספרו 

שלכם בעבודה בקעמפ?

יודע.  לא  בכללי,  מרקוביץ':  מענדי 

אולי לתת פקודות לגנרל.

מים  שלמלאת  חושב  אני  אוריאל: 

כל  אותם  ולגרוף  המקווה  של  בבריכה 

יום מחדש זה בהחלט חוויה מספקת.

יוחאי: דבר שאהבתי במיוחד הוא 

לפרוק מהאוטובוס את כל הציוד 

שהשאירו עליו החיילים אחרי 

טיול ארוך ומפרך.

השעה  שולם: 

בה היינו צריכים 

כל  את  לטאטא 

ושטח  המגרש 

הקעמפ; 

כל  לזה  חיכיתי  וואו, ממש 

היום...

משהו מיוחד שהיה בקעמפ 

והרגשתם מחוברים אליו?

המערכונים  ירון:  של  אח 

הרגשתי  ממש  'פצצה'!  היו 

בבית כשעליתי לבמה.

מענדי מרקוביץ': תשמע, 

אבל  ב'טכני',  הייתי  אני 

שרק  פנוי  רגע  כל  ממש 

היה לי, הייתי מנצל לפתוח 

המושקעת  הלימודים  חוברת  את 

ידידיי  השנה  שהוציאו  והמוצלחת 

ממשרד הלימודים.

הצוות  בכניסת  שלי  הנאום  אוריאל: 

אות   - ופרצת'  'מלחמת  שבסוף  טכני 

של 'כבוד' לקעמפ!

קמים  החיילים  את  לראות  יוחאי: 

ושמחה  אושר  של  זיק  עם  בבוקר 

בעיניים לקראת ההפתעות שנכונו להם 

במהלך היום.

לולא הייתם מנהלי הפעילות?

שולם: הייתי עולה ראשון על המזרון 

ים ולא ממתין בתור ועולה אחרי כולם.

עוד  חכו  'לולא'?  למה  ירון:  של  אח 



חודשים  שלושה 

ותראו אי"ה איזה 

מחכות  הפתעות 

הקעמפ  לחיילי 

הקרוב...  בקעמפ 

הולך  אני  )רמז: 

מנהל  להיות 

הפעילות(.

י  ד נ ע מ

לא  מרקוביץ': 

פחות  על  מתפשר 

משרוכים כתומים.

שניאור  את  וממנה  מתפטר  אוריאל: 

אוריאן ופיצ'ע שיחליפו אותי בתפקיד.

ללא   - חייל  לכל  'ארנבת'  יוחאי: 

תחרות!!

עצה לשיפור הקעמפ בשנה הקרובה?

לטאטא  טכני  לצוות  אישור  שולם:  

יותר  הקעמפ  שטח  וכל  המגרש  את 

מפעם אחת בלבד במהלך היום.

דבר   – 'גנרל'  צריך  לא  ירון:  אח של 

מיותר לחלוטין!

של  החולצות  מרקוביץ':  מענדי 

ורוד  או  'רמזור',  ירוק  צבע   – הקעמפ 

'בננה'.

אוריאל: לעשות אותו בחודשי החורף 

– נשמע לי רעיון מצויין!

ופרצת'  'מלחמת  את  למשוך  יוחאי: 

 – כולו  הקעמפ  לאורך 

אחח... איזה נחת יש לרבי.

מה תכל'ס?

לחיים...  לחיים  שולם: 

ד"ש לכל החיילים.

נעשה  לא  מה  אוריאל: 

בשביל חיילי הרבי שליט"א 

להביא  שיזכו  המשיח  מלך 

 – השלימה?  הגאולה  את 

הכל!

הכל  מרקוביץ':  מענדי 

של  המאומצת  ההשקעה  בזכות  נעשה 

חבריי – 'קבוצה' ע"ו.

בשנה  שהיה  מה  כל  ירון:  של  אח 

שהולך  מה  לעומת  כלום  זה  האחרונה 

תבדקו  אי"ה.  הקרובה  בשנה  להיות 

אותי. 
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ישיבת תומכי תמימים שבליובאוויטש 
מוכשרים,  בתלמידים  התברכה  הייתה 
שמה של הישיבה הלך לפניה בכל רוסיה 
להתקבל  שניסו  הבחורים  היו  ורבים 
היו  מביניהם  מעטים  רק  אך  אליה. 
בישיבה;  ללימודים  להתקבל  מצליחים 
ידע רב בכל מקצועות התורה היה צריך 

בשביל להתקבל לבחינה.

אך לא זה היה המיוחד שבישיבה, הרוח 
זאת  היא  בישיבה  החסידית ששרתה 
שאפיינה את הישיבה בליובאוויטש; 

ובעלי- המשפיעים,  ההתוועדויות, 
בלתי  חלק  היו  נפש 

נפרד מהווי הישיבה.

בחורים  שני 
הישיבה,  מתלמידי 

'ללמד'  רצו  במיוחד,  עליזים 
תמיד  לא  ששמחה  הבחורים  את 

יכולה  מגיעה מצד הקדושה, אפילו עז 
מחייב  לא  כלל  אך  ולהשתולל,  לרקוד 
שזו 'שמחה של מצווה'. שמחה אמיתית 
ופנימית יכולה להגיע רק על-ידי לימוד 

החסידות.

מעשי הקונדס היו זורמים בעורקיהם 
עז  לקחת  חששו  לא  כלל  והם  תמיד... 

מ'החצר', להשקות אותה כהוגן, ולשלוח 
אותה אל תוך ה'זאל' בישיבה.

הזאל.  בכל  וריקדה  קיפצה  העז 
הלימוד השתבש באותו  כפשוט שסדר 
מעשה  ראתה  הישיבה  הנהלת  הרגע. 
זה בחומרה רבה, וסילקה לצמיתות את 

השניים מהישיבה...

עם  השלימו  לא  השניים 
והחליטו  הכואבת,  המציאות 
לנסות את מזלם; הם יבקרו 
בביתה של הרבנית שיינא 
הרש"ב,  הרבי  של  אימו   -
הרבי  יגיע  אי"ה  ואולי 
הרש"ב לבקר את אימו, או אז 
על  ויתחננו  מחבואיהם  יקפצו 

נפשם.

ברגע האמת, האחד התאבן על מקומו 
לצאת.  הצליח  השני  ורק  פחד,  מרוב 
הוא פרץ בבכי קורע לב. הרבי הרש"ב 
הקשיב והסכים לו לחזור לישיבה בעוד 
שבוע, אך הבחור לא הסכים לחזור בלי 

שותפו לאירוע.

השיב לו הרבי הרש"ב: "דע לך, שלא 
אלא  שלך,  הבכי  בגלל  אותך  קיבלתי 
בגלל שראיתי שחשבת גם על השני"... 



מי אני?

תן כותרת
המשימה
החודשית

עליך להשתתף 
בפאראד הצבעוני 

שלא היה כמוהו בצפת 
ולעדכן במערכת יש 

קשר ואולי תהיה אתה 
זה שיזכה . . .

הגנרל לוי ליבעראוו 
במסדר האחרון 
בקעמפ תשע"ד

הכותרת המוצלחת ביותר 
תתפרסם אי"ה בעלון הבא

! ?
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פתרונות, הערות ורעיונות
בתיבת צבאות ה' או 055.8986.150

ֵחֶפץ

 אֹוִתי ֹלא רֹוִאים,
 ֶאָּלא ִּבְזַמִּנים ָקִׁשים,
 ָּתִמיד ֶאְהֶיה ַמְפִּתיַע,

ְּכֶׁשִּיְצָטְרכּו אֹוִתי ִמָּיד ַאִּגיַע.

 ְּבֶׁשַטח הקעמפ - ֵאיִני ִנְרֶאה,
 ַּבִּטּיּוִלים - ָּתִמיד ֶאְהֶיה,

 ִלְפָעִמים ֲאִני ַמְׁשִאיר ִסיָמִנים,
ְלָיִדי ְמַאֲחִלים – "ֶׁשִּנְהֶיה ְּבִריִאים".

ִמי ֲאִני?? ּוָמה ַּתְפִקיִדי??

ִסיטּוַאְצָיה

 ַּבֶּקעְמּפ זֹוִהי ָמסֶֹרת ְקבּוָעה,
 ַההֹוִרים ַיִּגידּו: ֵמַאִין ֶזה ָּבא?!

 ִמְׂשַרד ַהְּפִעילּות לֹוֵקַח ָחסּות,
 ְמַפְּקִדים ֶׁשָעׂשּו זֹאת - 
ֹלא ָיְדעּו ָלַקַחת ַאֲחָריּות.

 ְּבֶרַגע ָהֱאֶמת ִּבי ֹלא ִהְרִּגיׁשּו,
 ְלָמֳחָרת ֻּכָּלם ִהְרִעיׁשּו:

 ָמה ֶזה? ְוַעל ָמה?!
ָלנּו ֹלא ַמִּגיַע, ַוְיִהי ָמה!!

ִמי ֲאִני?? ּוָמַתי הֹוַפְעִּתי??

ְּדמּות

 ִלי ַּבֶּקעְמּפ זֹו ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה,
 ְּבתֹור ַחָּיל ֹלא ִפְסַפְסִּתי ָׁשָנה,

 ְׁשִמי הּוא ֵאינֹו ְׁשִמי,
ְוַתְפִקיִדי הּוא ֵאינֹו ַּתְפִקיִדי. 

 ִאם ֲחַׁשְבֶּתם ֶׁשַעל ַהָּבָמה אֹוִפיַע,
 ֲהֵרי ֶׁש'ִּמְלֶחֶמת ּוָפַרְצְּת' ִהִּגיָעה,

 ּוֵבין ֶרַגע ַהֵּגֵנָרל הֹוִדיַע,
 ֶאת ַהִּמְׁשַמַעת ִלי ַאָּתה הֹוֵרס,
ַּתֲחזֹר ַלֲעבֹוָדְתָך ְוֶאל ְּתַהֵּסס.

ִמי ֲאִני?? ּוָמה ַּתְפִקיִדי??




