


אף  נשמע  לא  להלחם'  'ממשיכים  במשרד 
רחש. אלפי העובדים החרוצים נעלמו מהשטח.

עורך העלון רתח מזעם. מחר העלון חייב להיות 
מודפס, ואף כתב לא עובד! איפה הם?!

הכיתות  אחת  אל  אותו  הוביל  קצר  חיפוש 
המעצבים  מראשון  כולם,  כולם  בצפת.  בישיבה 
כתף  אל  כתף  הצטופפו  המנקדים,  אחרון  ועד 
והאזינו לסיפוריו המרתקים של משפיע  הקעמפ.

העורך כמעט ושלח את כולם בצעקות לעבודה. 
אלא שמבלי משים, גם הוא נסחף...

החודש,  "זה  המשפיע.  זעק  אייר!"  "חודש 
את  לקבל  שנים  וארבע  עשרים  לפני  זכינו  בו 
העידוד הראשון מהרבי. העידוד להכרזה שבקעה 
ממעמקי נפשם של החסידים: 'יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'!!!

בעלון  במערכת:  החליטו  ההתוועדות  בסיום 
יהיה  העיתון  ומדורים.  כתבות  שום  יהיו  לא  אייר 
מלא אך ורק במילות ההכרזה הנצחית, לה זכינו 

בחודש זה: "יחי אדוננו"!

לבסוף הוסכם, להשאיר בכל זאת את המתכונת 
בכל  להדהד!  תפסיק  לא  ההכרזה  אך  הרגילה. 
עמודי העלון ובכל הנושאים המוזכרים, תמיד יהיו 
הדברים קשורים וחדורים בהכרזת הקודש. הכל 

יוביל איכשהו לנקודה העיקרית –

אדוננו,  "יחי,  הקעמפ:  במנגינת  ועכשיו,   –
מורנו ורבינו! מלך, המשיח, לעולם ועד!"
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ְלֶפַתע, ֲאִני מֹוֵצא ֶאת ַהַּסְפָסל ָעָליו ֲאִני ׁשֹוֵכב 
ֲעָנִקית  ִּפיָרִמיָדה  ִּבְמרֹוֵמי   – ַעל  ֶאל  ִמְתרֹוֵמם 
ֶׁשְּבנּוָיה ְלַתְלִּפּיֹות ִמַּסְפָסִלים ְוֻׁשְלָחנֹות. ִהְסַּתַּכְלִּתי 

ְלַמָּטה ְּבַפַחד נֹוָרא.

ִנִּסיִתי ְלַזֵּנק ְלַמָּטה, ּוְלֶחְרָדִתי – ָאַחז ִּבי ָמנֹוף 
ְמֻחָּבר  ָהֲעָנק,  ֶׁשַהָּמנֹוף  ִּגִּליִתי  ְוָאז  ִהַּבְטִּתי  ֲעָנק. 
ִלְטַרְקטֹור עֹוד יֹוֵתר ֲעָנק. ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון, ִזִהיִתי – 
יּו"ר  ֲעְמָרִני,  ֶאת אּוִרָּיה   – יֹוֵתר  ְוֹלא  ָּפחֹות  ֹלא 

ַהֶּצֶות ַהֶּטְכִני ָהַאָּגִדי, אֹוֵחז ִּבי ְּבָכל ַהּכַֹח...

ִהְתִחיל  עֹוֶׂשה?!"  ֶׁשַאָּתה  חֹוֵׁשב  ַאָּתה  "ָמה 
אּוִרָּיה ִלְצעֹק ָעַלי. "ְלָאן ַאָּתה יֹוֵרד? ַאָּתה עֹוֵמד 
ַּבָּמקֹום ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ִּב-770 ֻּכּלֹו! ֵּתֶכף ַמְתִחיָלה 
ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהִהְתַוֲעדּות 
ַאָּתה ִנְמָצא ָּכאן, ֵמַעל ַהִּפיָרִמיָדה ֶׁשֵּמַעל ִּביַמת 

ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ְורֹוֶצה ָלֵצאת ִמָּכאן?!"

ִּכְמַעט ֶׁשִהְתַחְלִּתי ִלְבּכֹות ִמַּפַחד...

ְיִחיֶמֶלְך  ַהְּמַפֵּקד  ִהְתִחיל  ָאז,  ְּבִדּיּוק  ֲאָבל 

ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ִהְתַרֵחׁש  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלַסֵּפר  ְפִריְדַמן 
ְּבִדּיּוק, ִלְפֵני 24 ָׁשִנים.

ַהָּמִׁשיַח,  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהִהְתַוֲעדּות  "ְּבִסיּום 
ָהַרב  ִנַּגׁש  ִּתָנֵׂש"א,  ַּתְזִריַע-ְמצָֹרע  ָּפָרַׁשת  ְּבַׁשָּבת 
ְוִהְכִריז  ָּדִוד ַנְחׁשֹון )ֵּכן, ָאִביו ֶׁשל ְמַנֵהל ַהֶּקעְמּפ( 
ֶאת  ַּבִהיְסטֹוְרָיה  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם  ָהַרִּבי  מּול 

ַהְכָרַזת ַהּקֶֹדׁש "ְיִחי ֲאדֹוֵננּו".

"ַּבַהְתָחָלה, ֲאִני עֹוד זֹוֵכר ֶׁשָּכל ַהֲחִסיִדים ַמָּמׁש 
ָהַרִּבי  ַהִאם  "ְיִחי"...  ָהַרִּבי  ִלְפֵני  ְלַהְכִריז  ָּפֲחדּו 
ָהַרִּבי  ָּבֶהם  ִמְקִרים  ָהיּו  ֶּבָעָבר,  ְלָכְך?!  ַיְסִּכים 

ִהְתַנֵּגד ְלַפְרֵסם ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ַהָּמִׁשיַח...

ְוִקֵּבל  ַהַהְכָרָזה,  ֶאת  עֹוֵדד  ָהַרִּבי  ָּכֵעת,  "ֲאָבל 
ִהְתַרְּגׁשּו  ַהֲחִסיִדים  ֵלָבב!  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  אֹוָתּה 
ְמאֹד, ִהְתַחְּבקּו ְוִהְתַנְּׁשקּו, ְוָהיּו ֲאִפּלּו ָּכֵאּלּו ֶׁשָּכל-
ָּכְך ִהְתַרְּגׁשּו ֵמִעידּוד ַה'ְיִחי' ָהִראׁשֹון - ַעד ֶׁשֵּבְרכּו 

'ֶׁשֶהֱחָיינּו'... ָהַרִּבי ַמְסִּכים ְלַפְרֵסם ֶׁשהּוא ָמִׁשיַח!

ְלַהְכִריז,   – ֶׁשָּלנּו  ִעָּקִרי  ֲהִכי  ָהִעְנָין  ֶזה  "ֵמָאז, 
ִלְצעֹק, ּוְלַפְרֵסם ְלֻכָּלם: ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד!"

ִּביַמת ַהִהְתַוֲעדּויֹות ִנְמֵצאת ַּבַּצד ַהְּדרֹוִמי ֶׁשל ַהַּזאל 
ַהָּגדֹול ִּב-770.

ַעד ְׁשַנת תשמ"ח, ָעַרְך ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א 
ִהְסַּתְּלקּות  ּוֵמָאז  ַהִהְתַוֲעדּויֹות,  ָּכל  ֶאת  ַהִּביָמה  ַעל 
ַהִהְתַוֲעדּויֹות  ַרק ֶאת  ָהַרָּבִנית ְּבכ"ב ְׁשָבט תשמ"ח – 
ֶׁשל  ַה'ּכֹוס  ֲחֻלַּקת  ַּגם  ֶנֱעֶרֶכת  ָּכאן  ּוַבַחִגים.  ַּבַּׁשָּבתֹות 

ְּבָרָכה' ָלְרָבבֹות ְּבמֹוָצֵאי ַהַחִגים.

ַחַּב"ד"  "ֵּבית  ַהִּביָמה  ַעל  ּפֹוֵעל  ַהָּׁשבּוַע  ְּבֶאְמַצע 
ְמֻיָחד, ַהֵּמִפיץ ֶאת ְּבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה ֵּבין ִמְּליֹוֵני ַהְּמַבְּקִרים 

ְּבֵבית ָמִׁשיַח 770.



        לֹוֲחִצים ַעל ַהַּכְפּתֹור
מאת: יוסף בן-משה

מענדל'ה ובערל'ה
ַעם ֶזה ָקָרה ִלי!" "אוּוּוּף, ׁשוּב ּפַ

ְגָרִתי ׁשִ ִלּמוִּדים  יֹום  ֵמעֹוד  ְיָתה  ַהּבַ י   ָחַזְרּתִ
עְמּפ  ּקֶ ּבַ י  ּכִ "ת,  ּתַ ּבַ ַרק  ִלְקרֹות  כֹול  יָּ ׁשֶ ָבר  ּדָ  -(
ם ַהיֹּום  ְגָרִתי...(. ְוֵכן, ּגַ ֲהֵרי ׁשוּם יֹום הוּא לֹא ׁשִ

לֹוִמי. י ִעם ׁשְ ר – ַרְבּתִ – לֹא ָנִעים ְלַסּפֵ

ה, ְוֵאין יֹום  ּתָ ּכִ ְלָחן ּבַ לֹוִמי הוּא "ֲחֵבִרי" ַלּשֻׁ ׁשְ
ִני. ּבֹו ֲאַנְחנוּ לֹא ָרִבים ֶאָחד ִעם ַהּשֵׁ ׁשֶ

לֹוִמי  ׁשְ ל  ׁשֶ ְלָמר  ַהּקַ ׁשֶ ֶזה  ּבְ ַמְתִחיל  ֶזה 
ר אֹותֹו,  ְלָחן, ְוהוּא ׁשֹוֵכַח ְלַסּדֵ ר ַעל ַהּשֻׁ ּזֵ ִמְתּפַ
לֹוִמי.  ׁשְ ל  ׁשֶ ֵעט  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ָטעוּת"  "ּבְ ַוֲאִני 
ל  ׁשֶ ִלְקָטָטה  ַח  ּתֵ ִמְתּפַ ְלַאט  ְלַאט  ֶזה  ם,  ִמּשָׁ

ׁש. ַמּמָ

ב  ַמּצַ ִלי  ָהָיה  לֹא  ּמוָּבן,  ּכַ ִית,  ַלּבַ י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ּכְ
ַעל  ְלקוּט  ַהיַּ ֶאת  י  ָזַרְקּתִ ָבר.  ּדָ ְלׁשוּם  רוַּח 

ים. ֲעַצּבִ ה ּבַ ּטָ י ַעל ַהּמִ ְבּתִ ה, ְוִהְתַיּשַׁ ָהִרְצּפָ

ם  ׂשָ ִמׁשוָּמקֹום,  ְתאֹום  ּפִ יַע  ִהּגִ ׁשֶ עָרֶל'ה,  ּבֶ
פוּף  ַהּשָׁ רוִּחי  ב  ְלַמּצַ ֵלב 
ה ְלרֹוֵמם אֹותֹו. הוּא  ְוִנּסָ
ִסּפוֵּרי  ִסְדַרת  ּבְ ַתח  ּפָ

יִקים. ֲחִסיִדים ַעּתִ

ִעְנֵין  לֹא  ֶזה  ל  ּכָ ַאך 
ִלי  ִנְמַאס  י,  "ּדַ אֹוִתי. 
ִעם  ָלִריב  ַהיֹּום  ל  ּכָ
י,  ָצַעְקּתִ לֹוִמי"!  ׁשְ

ִנְסָער.

יֹוֵדַע  ה  "ַאּתָ
א  ֹו ב ָי ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ה  ַאּתָ יַח  ָמׁשִ

עָרֶל'ה  ּבֶ ִלי  ה  ּלָ ּגִ לֹוִמי?"  ׁשְ ִעם  ִריב  ּתָ לֹא  ָבר  ּכְ
ַעם... י ָעָליו ַאף ּפַ ְבּתִ ּלֹא ָחׁשַ "סֹוד"... ׁשֶ

ל ַהיֹּום ֲאַנְחנוּ אֹוְמִרים  י. "ּכָ ֱאֶמת!" ָרַטְנּתִ "נוּ ּבָ
א  ּבָ הוּא  ׁשֶ ִלי  ָזכוּר  לֹא  ְכֵל'ס,  ּתַ ָיבֹוא.  יַח  ׁשִ ּמָ ׁשֶ
ֵאיֶזה  ָלנוּ  ְוָהָיה  ַהְלַואי  ַאַחת!...  ַעם  ּפַ ֲאִפּלוּ 
ְלִחיַצת  ּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶאת  ִביא  ּמֵ ׁשֶ ֶלא,  ּפֶ ַמְתּכֹון 
ְרֵדי  ִמׂשְ ב ּבְ ְחׁשֵ מֹו... ְלַהְדִליק ֶאת ַהּמַ ְפּתֹור. ּכְ ּכַ

יַח', ְלֻדְגָמא"... ל ָמׁשִ 'אֹורֹו ׁשֶ

ֶזה  ּכָ ִדיּוּק  ּבְ ָלנוּ  ֵיׁש  ֲאָבל  מַֹע,  ִלׁשְ א  ּלֵ ְתּפַ "ּתִ
ַפְסָקנוּת. עָרֶל'ה ּבְ ְפּתֹור!" ָקַבע ּבֶ ּכַ

עָרֶל'ה  ַלף ּבֶ ָעִתי ְוַסְקָרנוִּתי, ׁשָ ה ַהְפּתָ ְלַמְרּבֵ
חֹוֶבֶרת  ם  ִמּשָׁ הֹוִציא  ָאָבק,  וַּמֲעֶלה  ן  ָיׁשָ ז  ַאְרּגָ

ַמְצִהיָבה ְוֵהֵחל ִלְקרֹא.

ַעל  ׁשֶ ֵלב  י  ְמּתִ ׂשַ ְלֶבעָרֶל'ה.  י  ִהְתָקַרְבּתִ
ה  ּמָ ינוּ". ּכַ ית ַחיֵּ ְכָתב מוָּזר "ּבֵ תוּב ּבִ ַהחֹוֶבֶרת ּכָ
ַהחֹוֶבֶרת  ַמִהי  ְלָהִבין  י  ִהְצַלְחּתִ לֹא  יִתי,  ּסִ ּנִ ׁשֶ

ָנה ְוַהּמוָּזָרה. ׁשָ ַהיְּ

ר:  ֶהְסּבֵ ּבְ וָּפַתח  ִלְפִליָאִתי,  ֵלב  ם  ׂשָ עָרֶל'ה  ּבֶ
ֵעיֵני  ּבְ ִליָט"א  ׁשְ י  ָהַרּבִ ֶאת  ָרִאינוּ  ֶהם  ּבָ ִנים  ּשָׁ "ּבַ
ית  'ּבֵ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ בוַּע ָעלֹון  י ׁשָ יֹוֵצא ִמּדֵ ר, ָהָיה  ׂשָ ּבָ
ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ִמּכָ ְמֹפָרט  יֹוָמן  ָהָיה  ָעלֹון  ּבֶ ינוּ'.  ַחיֵּ
ִקּצוּר  ם  בוַּע. ָהָיה ׁשָ ׁשָ אֹותֹו  ּבְ נוּ  ָקְדׁשֵ ַחְצרֹות  ּבְ
ִניִנים  ּפְ ִהְתַוֲעדוּת,  ּבְ ָאַמר  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ת ַהּדֹוָלִרים, ְועֹוד ָועֹוד". ֵמֲחֻלּקַ

י, ַאְסָפן  ּלִ "ָלַאֲחרֹוָנה, ָמָצא ַאַחד ַהֲחֵבִרים ׁשֶ
ה  ל ֶהָעלֹון ַהּזֶ ִזים ׁשֶ ה ַאְרּגָ ּמָ ם, ּכַ ָידוַּע וַּבַעל-ׁשֵ

עָרֶל'ה. ַחת", ָאַמר ּבֶ ְגִניָזה ִנּדַ ּבִ

ְמַעט.  ּבֹו  ן  ְלַעיֵּ ֶהָעלֹון  ֶאת  ִלי  יׁש  ִהּגִ הוּא 
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מענדל'ה ובערל'ה

5

ֲאִריְך  ַהּתַ ַעל  י  ְטּתִ ִהּבַ
ַער: "ב־ט  ּשַׁ ִהְתנֹוֵסס ּבַ ׁשֶ

"א". ָנׂשֵ ר ה'ּתִ ִאיָּ

ׁשוּב  ָנַבר  עָרֶל'ה  ּבֶ
ֶאת  ְוהֹוִציא  ז,  ַאְרּגָ ּבָ
ָעָליו   – ָפָניו  ּלְ ׁשֶ ֶהָעלֹון 
ֲאִריְך  ַהּתַ ָרׁשוּם  ָהָיה 

י ְמַעט  ְפַדְפּתִ ר". ּדִ "כ"ה ִניָסן־ב ִאיָּ
ַעם  ַמְעּתָ ּפַ ַאל: "ׁשָ חֹוְברֹות ָהֵאּלוּ, וֶּבעָרֶל'ה ׁשָ ּבַ

"א?" ָנׂשֵ ל כ"ח ִניָסן ּתִ יָחה ׁשֶ ַעל ַהּשִׂ

ַטח", ָעִניִתי. - "ּבֶ

עָרֶל'ה. ַאל ּבֶ ם?" ׁשָ י אֹוֵמר ׁשָ "ָמה ָהַרּבִ

ַמְסִמיק  ָעִניִתי,  זֹוֵכר"...  לֹא  "ֶאְמְמ... 
ה. ִמּבוּׁשָ

יַח  ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ָנה ָהַרּבִ "א, ּפָ ָנׂשֵ כ"ח ִניָסן ּתִ "ּבְ
י ָזַעק: ֵאיְך  יָחה ֲחִריָפה ְמאֹד. ָהַרּבִ ׂשִ ַלֲחִסיִדים ּבְ
ֶאת  ְלָהִביא  ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ִלְהיֹות,  ָיכֹול 
ֲאַנְחנוּ  לוּת?!  ּגָ ּבַ ִנְמָצִאים  ֲעַדִין  ֲאַנְחנוּ   – יַח  ָמׁשִ

ֵדי ְלָהִביא אֹותֹו!" ִבים ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ּכְ ַחיָּ

יָחה ַהֲחִריָפה.  "ַהֲחִסיִדים ִנְבֲהלוּ ְמאֹד ֵמַהּשִׂ
י  ן ָהַרּבִ וֵּ ם ִהְתַיֲעצוּ ְוִנּסוּ ַלֲחׁשֹב – ְלַמה ִהְתּכַ ּלָ ּכֻ
ַלֲעׂשֹות,  ַאר  ִנׁשְ אֹותֹו  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ַמהוּ  יָחה?  ּשִׂ ּבַ

ינוּ? ֲעַדִין לֹא ָעׂשִ ׁשֶ

ת  ָפָרׁשַ ּבְ ת,  ּבָ ַהּשַׁ ִהְתַוֲעדוּת  ּבְ בוַּע.  ׁשָ "ָעַבר 
ֶרְך  רוּרֹות ֶאת ַהּדֶ י ּבְ ְזִריַע־ְמצָֹרע, הֹוִדיַע ָהַרּבִ ּתַ
יַח.  ָמׁשִ ֶאת  ְלָהִביא  ִהיָרה  ְוַהּמְ ה  ּלָ ַהּקַ ָרה,  ׁשָ ַהיְּ
ה  ֻאּלָ ַהּגְ ִעְנְיֵני  ִלּמוּד   – הוּא  ׁשוּט  ַהּפָ ְתרֹון  ַהּפִ

יַח. ׁשִ וֶּמֶלְך ַהּמָ

צוּ  ִהְתַקּבְ  – ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ד  יָּ ּמִ ׁשֶ ּמוָּבן,  "ּכַ  
ְוֲחְברוּתֹות  עוִּרים  ְלׁשִ ַהֲחִסיִדים 

ַהְפָסָקה.  ְללֹא 
ְסָפִרים,  ְתחוּ  ּפָ
ים  ִחּדוּׁשִ ְתבוּ  ּכָ
ְוהֹוִציאוּ  וֵּבאוִּרים 
ְסָפִרים  רֹות  ֶעׂשְ
יַח  ָמׁשִ ִעְנְיֵני  ּבְ

ה. וְּגֻאּלָ

י,  ּלִ ׁשֶ יָבה  ׁשִ יְּ ּבַ ם  "ּגַ
ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ  – ְצַפת  ּבִ יָבה  ׁשִ ַהיְּ
ִמיִמים'  ּתְ 'ּתֹוְמֵכי  יבֹות  ְיׁשִ
י  ִמּדֵ עוּ  ִנְקּבְ  – ֵבל  ּתֵ ַרֲחֵבי  ּבְ
ְמֻיָחִדים  עוִּרים  ׁשִ ה  ּמָ ּכַ יֹום 
ם  ה", ִסיֵּ יַח וְּגֻאּלָ ִעְנְיֵני ָמׁשִ ּבְ

ה. עָרֶל'ה ֶאת ַהְרָצָאתֹו ָהֲאֻרּכָ ּבֶ

ׁש  ַמּמָ ָלנוּ  ֵיׁש  "ָאז  י.  ֲעְלּתִ ִהְתּפַ ֱאֶמת?!"  "ּבֶ
ה?   ֻאּלָ ּלֹוֲחִצים ָעָליו וְּמִביִאים ֶאת ַהּגְ ְפּתֹור, ׁשֶ ּכַ

ִבים ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה!" ֲאַנְחנוּ ַחיָּ

ִעְנְיֵני  ְתִאים ִליָלִדים, ּבְ ּמַ ׂש ֵסֶפר ׁשֶ ִניִתי ְלַחּפֵ ּפָ
ָפִרים  ַהּסְ ַעל  ִהְמִליץ  עָרֶל'ה  ּבֶ ה.  וְּגֻאּלָ יַח  ָמׁשִ
ַבר ַמְלכוּת ִליָלִדים".  ַבר ַמְלכוּת ַלּנַֹער", אֹו "ּדְ "ּדְ

ִקיָקה. ׁשְ י ִלְלמֹד ּבִ ד ְוִהְתַחְלּתִ י ִמיָּ ַתְחּתִ ּפָ

לֹוֵמד  ה  ַאּתָ ה  "ָלּמָ עָרֶל'ה.  ּבֶ ָקָרא  "ֵהיי!"  
לֹא  ָלֶהם  ַהִאם  ָך,  ּלְ ׁשֶ ַהֲחֵבִרים  ִעם  ַמה  ְלַבד? 
ְלִחיַצת  ּבִ ָכה,  ּכָ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶאת  ְלָהִביא  יַע  ַמּגִ

ְפּתֹור?!" ּכַ

י. ְמּתִ ה צֹוֵדק"... ִהְסּכַ ַעם ַאּתָ ס! ׁשוּב ּפַ "אוּּפְ

ַמְלכוּת'  ַבר  ַה'ּדְ עוּר  ׁשִ ח  ִנְפּתַ ְלָמֳחָרת,  ד  ִמיָּ
י. ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ּבַ

ֶכם  ּלָ ׁשֶ ַלֲחֵבִרים  ַהִאם  ִלים?  ַחיָּ ֶכם,  ִאּתְ וַּמה 
ַעל  ִלְלֹחץ  ֻמְזָמִנים  ם  ַאּתֶ יַע?...  ַמּגִ לֹא  ה  ּתָ ּכִ ּבַ

ְפּתֹור! ַהּכַ



שעת לילה מאוחרת. אני מסיים את לימודי 
בדרך  בצפת,  הקדושה  בישיבתנו  החת"ת 
פלאפון,  שיחת  מקבל  אני  לפתע  לפנימיה. 
שעה  "עוד  מפחיד:  קול  בוקע  ומהמכשיר 
חנות  ליד  אתה  דקות,  וחצי  ושלוש  ועשרים 

התשמישי קדושה... ברור?!"

"אבל מי"... נסיתי לומר...

ושלוש  ועשרים  שעה  עוד  אבל!  שום  "בלי 
וחצי דקות!" חתך אותי הקול המפחיד.

ליבי צנח באחת. מי זה יכול להיות בשעה כל 
כך מאוחרת?

במחשבה שניה, נזכרתי מיד, אין ממה לפחד. 
רק  פחד  לנו  להיות  שצריך  אומר  המשפיע 
מהרבי! יראה מכך שתיכף הוא מתגלה ורואה 
אותנו... הסרתי את שאריות הפחד מלבי הקט 

ונכנסתי לחדרי שבפנימיה.

לפעום  החל  ולבי  נכנסתי,  רק 
במהירות... בחדר עמדו שני אנשים, 
עם משקפי שמש גדולות. אחד 
בגלל  לראות  הצלחתי  לא 
החושך, והשני פשוט סינוור 

אותי עם פניו הלבנות.

קרא  טוב",  "תשמע 
חלחלה  מעורר  בקול 

בחושך.  אותו  רואים  שלא  זה  ההוא,  המפחיד 
"החלטנו שהשנה תהיה קצין", אמר ולא הוסיף.

"אבל"... אמרתי, "אני בכלל לא רוצה"...

"בלי שום אבל!!!" אמר השני, המפחיד יותר. 
"אתה חייב! לא הגעתי להתייעץ איתך! ברור?!"

אני, כמו חסיד אמיתי שלא מתפעל, המשכתי 
להתעקש. "לא!!! לא רוצה! נקודה".

וכל  מסדר,  כבר  היה  ברירה!  לך  אין  "אבל 
החיילים מחכים לקצין שלהם!"

כאן כבר התעוררתי משנתי. "מה?"... "איפה 
אני... מי אתם... מה אתם רוצים ממני?"

מסתכל  אני  למציאות...  חזרתי  לאט  לאט 
היום  מאוחרת.  ממש  שהשעה  ורואה  בשעון, 

הראשון של מלחמת ופרצת.

שני  יותר,  ולא  פחות  לא  רוכנים,  מעלי 
בחיים!  שהכרתי  ביותר  המפחידים  המח"טים 
אל- 'מברוק  האמיתי  בשמו  או  רחמים,  ברוך 
רחמן' – האיש שלא רואים אותו בחושך. ויעקב 
ברון-וואסר  'יענקל  האמיתי  בשמו  או  לרנר, 

יוסף-בטיטו-יצחק-שווילי לרנרוביץ''.

•

חבריהם  בפי  נקראים  הם  כך  הדור',  'ליצני 
אחד  ליד  שעובר  בישיבה  משגיח  אין  לישיבה. 
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מהם, ולא שולף חיוך רחב.

אז איך הגיעו זוג הליצנים לתפקיד כה קשוח? 
אתם בטח שואלים. בשביל זה, קצת היסטוריה:

שלנו  המח"טונים  היו  נ"ח,  קעמפ  מאז 
הששון  בהפצת  לדורותיהם,  הקעמפים  אלופי 

והשמחה בסביבתם הרחבה.

מיוחדת  מקצועיות  גילה  הקטן,  יענקל'ה 
במלחמות מים. כאשר הגיע מפקד לשפוך עליו 
כוס מים, יענקל'ה היה מגיע עם נטלה. המפקד 
משוכלל.  מים  רובה  עם  יעקב   – נטלה  עם 
עם  יעקב   – משוכלל  מים  רובה  עם  המפקד 
זרנוק מכבי אש... תמיד ידו של יעקב היתה על 

העליונה.

למראה  בקעמפ  נחרדו  תשס"ח,  בשנת 
קלטו  שלפתע  עד  לשטח...  שהגיעה  כבאית 
את יעקב, עם חיוך של ניצחון, עומד ומשפריץ 

לכל עבר. 

למפקדים,  בלהציק  התמחה  ברוך  וברוך... 
מנקי  עמג"דים,  מג"דים,  מח"טים,  לגנרלים, 
שירותים ועוד ועוד. כאשר התיישב מישהו על 
כיסא – ברוך, כמו ברוך אמיתי, היה מושך את 

הכיסא אחורה.

אלו  לשלושה:  התחלק  הקעמפ  בכללות, 
שברוך התעלל בהם בעבר, אלו שברוך באמצע 
יתעלל  הוא  שבהמשך  ואלו  בהם,  להתעלל 

בהם...

השניים גדלו וגדלו ואיתם – גדלו התעלולים. 
לרסן  שחייבים  הוחלט,  ע"ד  קעמפ  לקראת 
את השניים! המוצא היחיד היה, לתת להם את 

התפקיד הכי רגוע ורציני שיש.

ובאתכפיא  למח"טים,  השניים  נבחרו  כך 
להתאפק  הצליחו  לשבח,  וראויה  אמיתית 

ולהשקיט את מזגם הסוער.

התאספו  המאוחרות,  בשעות  לילה,  מידי 
הצוות הבכיר למג"דיה, שם פרקו זוג המח"טים 
את המרץ העודף שהצטבר במשך כל שעות 
ומים,  כריות  במלחמות  התחיל  זה  האיפוק. 
ו'קולע'ס' בשמחת  המשיך בריקודים חסידיים 
הגאולה האמיתית והשלימה, ולקינוח – מערכון 
כמה  הליצנים־מח"טים.  שני  בביצוע  מגלגל 
 – במערכון  לצפות  שניסו  הסוררים  חיילים 
הורחקו משם במהירות, עם זרנוק מים מרענן.

של  המערכונים  כמו  "אין 
קצת  להכניס  כדי  המח"טים 

הקשה  בקעמפ  שמחה 
אחד  סיכם  והמתיש", 
הקשוחים.  המג"דים 
המים  למלחמות  "מחכים 

אבל  ע"ה...  קעמפ  של 
 – יעקב   – הפעם 

של  ידם  תיזהר! 
החסידים תהיה 

על העליונה".

7



8

לכבוד מערכת 'ממשיכים להלחם', תשע"ה.

לאחר בקשתכם הדחופה להמציא לידכם מספר 
נוסף של דפים מתוך יומני, ביקשתי מאחי הסמג"ד 
לביתי  שהבאתי  בקרטונים  שינבור  קופצ'יק,  ינון 
מתוך  נוספים  שרידים  שם  ויחפש  הקעמפ,  לאחר 

היומן.

הדפים כבר התמלאו אבק, אולם החוויות – לא 
נשכחו.

והנה  ינון הקליד את כתב היד הצפוף,  הסמג"ד 
הוא לפניכם:

•

יום שלישי כ"ג מנחם־אב. 02:30 לפנות בוקר.

"אביחי, קום", הרגשתי טפיחה על שכמי.

אחי מענדי הגיע להעיר אותי. הרמתי את הראש, 
והעפתי מבט לשעון. השעה מאוחרת.

באוטובוסים,  הגדודים  שיבוץ  את  לסיים  צריך 
ולכתוב את הסדרי יום של כולם. נשמע פשוט? 
לא, ממש לא. צריך לדאוג לאיזון בין כמות 
החיילים שמגיעים למסלול אופניים, לבין 
החיילים שעל סירות הטורנדו. 
כמות  תהיה  שלא  לדאוג 
גדולה מידי של חיילים 
ולוודא  מקום,  בכל 
זמן  נשאר  שגם   -
לאכול  לכולם 

ארוחת צהריים.

לאחר חצי שעה של עבודה מרוכזת, יכולתי לברך 
על המוגמר. הטבלאות היו מסודרים טיפ-טופ. עכשיו 

נשאר רק לשלוח אותם להדפסה, וללכת לישון.

לחצתי "הדפס", וחכיתי... 

"לא יכול להיות!" פלטתי לעצמי. הסיוט של כל 
גנרל. בדיוק עכשיו, החליטה המדפסת לשבות.

ניסיתי שוב ושוב, אבל מסתבר שהמדפסת ממש 
השינה  בשעות  להתחשב  מוכנה  ואינה  אכזרית, 

הקצרות שאוזלות במהירות.

"הגנרל  במירס.  בכיתי  כמעט  מאירי"...  "הגנרל 
מאירי, בבקשה, תענה"...

"אני עייף"... שמעתי פיהוק גדול, ולאחריו – דממת 
אלחוט.

לגנרל  להצטרף  החלטתי  אותי.  שכנע  הפיהוק 
לישון...  והלכתי  הקעמפ,  יושבי  לכל  כמו  מאירי, 
העקשנית  והמדפסת  נס,  יתרחש  שבבוקר  קיוויתי 

תתפשר לאור המצב הלחוץ.

ורשמתי  מהמזרון,  קפצתי  שנרדמתי,  לפני  רגע 
פתק למזכיר שי מרקוביץ':

"המדפסת לא עבדה. אשמח אם תטפל בבעיה 
ותדפיס סדרי-יום. הטיול צריך לצאת ב-10:00". 

•

את הבוקר הזה, נראה שלא אשכח בחיים.

לי  היו  לתפילה,  הכניסה  רגע  עד  הקימה  מרגע 
עשרים דקות בלבד - בהם הייתי צריך להוריד את 
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בין  קורי השינה מהעיניים )בכל זאת, אני מסתובב 
החיילים...(, לטבול במקווה, להניח תפילין, להספיק 
לקרוא פרק תניא, ולרוץ ל-770 של שמ"ש. ובדרך, 

אסור לשכוח - מירס דחוף למזכיר: 

"הדפים מודפסים???"

תפילת שחרית 'קעמפיסטית' הכניסה אותי ל'מצב 
שליחות'. לא חושבים על העייפות. קדימה, עבודה!

להניח  רצתי  מהתפילה,  השחרור  לאחר  מיד 
תפילין דרבנו-תם, ומשם למסדר יציאה. 

מגיע  ואני  לטיול,  קצרות  הנחיות  הפסוקים,   12
לשחרר את הסיירות.

אבל אז, קיבלתי הודעה במירס. "אנחנו משחררים 
את מת"ן ודק"ל לאוטובוסים. חכה עם שמ"ש, כדי 

שלא יהיה בלגן בכניסה לאוטובוסים".

מאחל לכם לא לחוות את זה אף פעם. לעמוד מול 
גדוד של מאה חיילים - ולאלתר בשניה איך מעבירים 
'מריחה'  שירגישו  בלי  הבאות,  הדקות  עשר  את 

מיותרת.

אלוף  כבר  אני  בקעמפים,  שנים  לאחר  אבל 
באילתורים. ו... איך לא, הזמנתי את מנהל הפעילות 

ינון לנג, ל'תכנית בוקר' מפתיעה.

"למה הכנסת אותי לבוץ הזה?!" הוא סינן לעברי... 
אבל פקודה זו פקודה. הוא נאלץ למצוא מה לעשות, 

ואני, בינתיים, הסתובבתי וחייכתי לעצמי.

•

"הגנרל קופצ'יק, האם שומע?". 

אוף! עד שהכנתי לעצמי כוס קפה.

המג"ד  של  השלישית  הקריאה  הייתה  זו  אבל 
רחימי, אז נאלצתי לענות לו. 

"שומע, מה קרה?!"

חייל  לנו  "חסר 
שאר  כל  באוטובוס. 
האוטובוסים כבר יצאו. 

מה עושים?"

לי  ושלח  לשלום,  "סע 
את השם שלו", עניתי.

כבר  יצאו.  כבר  האטובוסים  כל 
תכננתי לנוח, עד שאצא עם נהג הקעמפ לשטח. 

אבל, איך סיכמנו? 'מצב שליחות'. 

פתחתי את הרשימות, ובדקתי באיזה חדר החייל 
הזה ישן.

שתי קומות טיפוס בפנימיה של דק"ל, והנה החייל 
מולי. ישן שינה עמוקה.

"זאבי )שם בדוי(", ניסיתי להעיר אותו. לאחר כמה 
וכשראה  העיניים,  את  פקח  הוא  כושלים,  נסיונות 

אותי - קפץ בתדהמה. "הגנרל!"...

מדדתי לו חום. מסכן, ממש לא מרגיש טוב.

יכול  לא  אני  לגנרליה,  ותגיע  תתארגן  "אוקיי. 
להשאיר אותך לבד בקמפוס".

הכנתי לו כדור אקמול, וכוס שוקו חמה – פינוק 
מאת צוות המטבח לחייל שלא מרגיש טוב, ועפנו... 

צריכים להספיק להגיע לנמל בעכו בזמן.

• 

הצליח  לא  קופצ'יק  הסמג"ד  ההמשך  דף  את 
שלי  היד  כתב  אבל  לכם,  לספר  שכחתי  לפענח. 
הסמג"ד  מצרים.  חרטומי  של  היד  בכתב  מתחרה 
הבטיח לשלוח את זה בהזדמנות הראשונה ל-770, 
על מנת שאפענח את הכתב בעצמי. מקווה שזה 

יגיע לפני שהעלון הבא יצא לדרך...

בהצדעה, הגנרל קופצ'יק - 770

לחיילים היקרים!
בעוד זמן קצר ניפרד מעל דפי העלון. רגע לפני הסיום, החיילים מוזמנים לשלוח את שאלותיהם השונות 
עבור הגנרלייה – כאשר הגנרל קופצ'יק הרביעי יענה להם במדור הבא. את השאלות ניתן לשלוח לכתובת 

המייל: 770sbs@gmail.com. – לציין: "שאלות עבור הגנרל קופצ'יק".
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יוסקה מהסיפור, שלא  "אתם רואים? ממש כמו 
התייאש והתעקש עד המטרה – גם אנחנו, חייבים 
להתמסר לקיום רצונו של נשיא הדור ולהביא את 

הגאולה"...

המפקד סיים את הסיפור המרתק, וכולנו 
התחלנו לנגן את ההמנון 'עם תרמיל'...

הדשא  כר  על  לאחור  נשענתי 
הנרחב. בעוד שפתי מנגנות, החלו 
אני  כן,  המחשבות:  במוחי  חולפות 
חייל בקעמפ! נשמתי נבחרה, זכיתי 

להיוולד בדור הגאולה.

דווקא כאן, במירון, קרוב כל כך לקברו 
של רשב"י ושל כל גדולי ישראל הטמונים באיזור – 

ניתן לחוש ביתר שאת את פעולת הדורות הקודמים, 
ולהרגיש את מעלת דורנו...

מירון, שנת ג'תת"ק בערך.

"ַרִּבי ַאָּבא, ָּדְכֵריָנא ַמאי ָאַמר ָלן ַרָּבָנא ַרְּׁשִּב"י ַּכד 
ְּבַההּוא  זּוָטא,  ְּבִאְדָרא  ִּדיֵליּה  ִּבְמִתיְבָתא  ָיְתֵבי  ֲהֵויַנן 
מה  הנך  זוכר  אבא,  ]=רבי  ִמָּנן?"  ְּדִאְּסַּתֵלק  יֹוָמא 
אמר לנו רבינו רשב"י כאשר ישבנו בישיבתו במקום 
הסתלק  הוא  שבו  היום  באותו  הקטן,  התאספותנו 

מאיתנו?[ שאל רבי חייא את חברו רבי אבא.

"ָּדְכֵריָנא. ֲהָדא ָאַמר ָלָנא: ְּבַחד ְקִטיָרא ִאְתַקַּטְרָנא 
ְלִהיָטא,  ֵּביּה  ֲאִחיָדא,  ֵּביּה  הּוא.  ְּבִריְך  ְּבֻקְדָׁשא  ֵּביּה 
ֵּביּה ִאְתַדָּבַקת. ָהִכי ָאַמר ָלָנא ַרָּבָנא ַוֲהַדר ִאְּסַּתֵלק. 
ָּדְכֵריָנא ְּדָכל ַההּוא יֹוָמא ְנֵפיְלָנא ַעל ַאְרָעא 
ּוְגֵעיָנא" ]= זוכר הנני. כך הוא אמר לנו: 
בקשר אחד התקשרתי בו, בקדוש-
אנו  בו  מאוחד,  אני  בו  ברוך-הוא. 
להוט, בו אני דבוק. זה מה שאמר 
זוכר  הסתלק.  כך  ואחר  רבינו  לנו 
אני שכל אותו היום נפלנו על הארץ 

ובכינו[.

שני התלמידים התעטפו בשתיקתם. זכרון 
אותו היום עדיין היה טרי וחד במוחם. האש שהקיפה 
את הבית כל אותו היום, דרשתו האחרונה של רבם... 
כאשר בפסוק "כי שם ציוה ה' את הברכה", הסתלק 

במילה "חיים".

יתומים היינו בלי אב. זו הייתה התחושה של כל 
הדור.

רבי שמעון, שגילה את סודות פנימיות התורה... 
אותו שלחו לרומי, כאשר היו צריכים מישהו ש'מלומד 

מגיש:
ש. דרומי
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בניסים'. מי שהעיד שהוא יכול לפטור את העולם 
כולו מן הדין – אותו רבי שמעון נסתלק לבית 

עולמו.

אלא  לנו  נותר  לא  נלך?...  ואנה  נבוא  אנה 
משה  אמר  שעליו  הזוהר,  רשב"י,  של  ספרו 
רבנו לרשב"י: "בהאי חיבורא דילך, דאיהו ספר 
]=בזה  ברחמים"  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזוהר, 
החיבור שלך, שהוא ספר הזוהר, יצאו מן הגלות 

ברחמים[.

של  אורה  הקדוש,  והזוהר  רשב"י  של  אורו 
פנימיות התורה, ימשיך להאיר בארץ הגליל עוד 

שנים רבות. עד הבאת הגאולה השלימה...

צפת, שנת ה'רח"צ.

היו  בחדר  שעמדו  הרבנים  וחמישה  עשרים 
חשיבות  את  חשו  כולם  למאוד.  עד  רציניים 
המעמד ואת גודל השעה. הם עומדים לחדש 

את מעמד הסמיכה בעם ישראל!

ה'סמיכה' החלה בימות משה רבינו, שסמך 
את שבעים הזקנים והתיר להם להורות 

דור,  בכל  מאז,  בישראל.  הוראה 
תלמידיהם,  את  החכמים  סמכו 
התורה  העברת  נמשכה  וכך 

מדור לדור.

כך עד שהגיעה מלכות רומי 
הרשעה, שאסרה את ה'סמיכה'. 

באכזריות  הרגו  אף  הרומאים 
העז  כאשר  בבא,  בן  יהודה  רבי  את 

לסמוך חמישה תלמידים. כך נקטעה המסורת 
המפוארת...

פסק  על  מסתמכים  בעודם  כאן.  הם  והנה, 
הם  הסמיכה!  את  לחדש  הולכים  הרמב"ם, 
יוכל  הוא  בירב.  יעקב  רבי  את  יסמיכו  עכשיו 
יסמכו  והם  תלמידים,  עוד  ולסמוך  להמשיך 
בעקבותיה,  הסמיכה.  תחודש  וכך   – ועוד  עוד 
תחודש הסנהדרין, שהקמתה מחדש מבשרת 

על התקרבות הגאולה!

אולם מה רבה הייתה אכזבתם, כאשר הגיע 
אליהם מכתבו של רבה של ירושלים, רבי לוי בן 
חביב. הוא הודיע שהוא מתנגד חריפות למהלך, 

ואשר על כן, אין לסמיכה כל תוקף.

כנראה שעדיין לא הגיע הזמן...

צפת, שנת ה'ש"ל.

צפת.  סמטאות  את  מילאה  ההמונים  לוויית 
שפופי ראש הלכו האנשים אחר מיטתו של גדול 

הדור, המקובל רבי משה קורדובירו.

אברך צעיר הגיע בדיוק באותו היום מקהיר 
שבמצרים לצפת. בעוד צרורו על שכמו, הצטרף 

לחולקים כבוד אחרון לצדיק הנשגב.

כיצחק  התברר  ששמו  הצעיר,  ראה  לפתע 
לוריא, שמשהו לא בסדר.

"אל תוסיפו ללכת", פנה אל תלמידי הרמ"ק, 
שעל  האש  "עמוד  הלוויה.  מסע  את  שהנהיגו 
לכם  אל  מלהתקדם.  חדל  רבינו  של  מיטתו 
לחפש מקום אחר! כאן איווה לו הצדיק מקום 

להיטמן". 

החליפו  הנאמנים  התלמידים 
מה  בדיוק  זה  מהירים.  מבטים 
הלך  בטרם  להם  אמר  שרבם 
אותו  שאלו  כאשר  לעולמו! 
בהנהגת  מקומו  את  ירש  מי 
להם  ענה  הקדושה,  החבורה 
ויאמר,  בלווייתו  כי האדם שיבוא   –
שהוא רואה עמוד אש מעל מיטתו, הוא 

זה שיחליפו.

חבורת  למנהיג  הקדוש  האר"י  הפך  כך 
המקובלים בצפת.

תורת  את  האר"י  לימד  שנתיים  במשך 
ויטאל  חיים  לרבי  ובמיוחד  לתלמידיו,  הקבלה 
כעבור  מדמשק.  שהגיע  המובהק  תלמידו   –
שנתיים הסתלק האר"י, לאחר שהורה לתלמידיו 
אין  כבר  לגאולה,  בהתקרבנו  שלנו,  שבדורות 
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לימוד  על  הגבלות  שום 
"בדורות  התורה.  סודות 

מותר  האחרונים  אלו 
ומצווה לגלות זאת החכמה".

צפת, י"ב שבט ה'תשל"ו.

המוני  וגעשה.  רעשה  הקודש  ארץ  כל 
חסידים נהרו לשדה התעופה. שם נערכה, במעמד 
אנשי ציבור, קבלת הפנים לשלוחי הקודש של הרבי 

מלך המשיח שליט"א.

הרבי  הודיע  כסלו,  בי"ט  לכן,  קודם  חודשיים 
לארץ  מיוחדים  שלוחים  עשרים  לשלוח  כוונתו  על 
בירושלים,  העתיקה  לעיר  יגיעו  חלקם  הקודש. 
מנוחתם  איזור  צפת.  הקודש  לעיר  לגליל,  וחלקם 
של הרשב"י והאריז"ל, משם יאירו השלוחים את כל 

הצפון באורו של משיח.

הרבי התעניין בכל פרטי השליחות. הוא בחר את 
השלוחים בעצמו, על פי תנאים מיוחדים. הוא שלח 
מענטליק,  מרדכי  הרב  ב-770,  הישיבה  ראש  את 

כשלוחו האישי ללוותם בימי ההגעה לארץ.

כשהגיע מועד צאתם מ-770, יצא הרבי בכבודו 
ובעצמו ללוות את השלוחים, במעמד מיוחד שהותיר 

את רישומו העמוק בנוכחים.

בתנופה  נפתחה  לצפת,  הגיעו  השלוחים  כאשר 
כהכנה  בעיר,  והחסידות  היהדות  הפצת  חדשה 
לביאת המשיח – כפי שהורה המשלח. הם הניחו את 
היסוד לקרית חב"ד המפוארת בצפת, ולכל הפעילות 

החב"דית בצפון.

קבוצת  הרבי  השלוחים, שלח  הצלחת  בעקבות 
שלוחים נוספת שנה לאחר מכן – בשנת תשל"ז, וכן 

שנתיים לאחר מכן – בשנת תשל"ח.

צפת, שנת ה'תשל"ז.

היתה  בחורים  עשר  חמישה  שמנתה  הקבוצה 

נרגשת. סוף סוף, קמה 
חב"דית.  ישיבה  בצפת 
כאן, בעירם של הבית יוסף 
והאר"י, מוקמת ישיבת תומכי 
שתלמידיה  ישיבה  תמימים. 
הנגלה  תורת  את  בלימודם  ישלבו 
ותורת הנסתר. שילחמו באלו אשר חרפו את 

עקבות המשיח, ויפעלו את ביאת המשיח.

הם היו בטוחים – הישיבה הזאת עוד תגדל, ותהיה 
ישיבת חב"ד הגדולה ביותר בעולם!

ל'כינוס  השלוחים  התאספו  תשמ"ז,  בשנת 
מיוחד  למכתב  זכו  אז  הישיבה.  בהיכל  השלוחים' 
כל  בו מסביר הרבי  מהרבי מלך המשיח שליט"א, 
חסידי  "ישיבת   – הישיבה  של  ומילה משמה  מילה 

חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק ת"ו".

הקודש,  "עיר  צפת:  אודות  הרבי  כותב  וכך 
המפורסמת במעלות שבה, ובפרט בנוגע להגאולה 

אליה קוינו כל היום ומצפים, שאז תבנה ותכונן".

רחובות, שנת ה'תשע"ד. 

הלכתי עם אבא, מנסה להדביק את קצב רגליו 
המהירות. כמו בכל שבת, אנו צועדים למספר בתי 
כנסת –להקהלת קהילות, כהוראת הרבי שליט"א. 

לחזור בפניהם שיחה של הרבי.

הגענו לבית הכנסת המרוקאי. מסתבר שהקדמנו 
מעט והמתפללים היו באמצע לשורר פיוטים. בעודי 
נותן מנוחה לכפות רגלי היגעות, היטיתי אוזן לשמוע 

אל הרינה ואל התפילה.

ֶאל ָּגִליל ֶאל ָּגִליל ֶאל ָגִּליל.

ַאְׁשַרִיך ֶאֶרץ ַהָגִּליל. 

ָּכְמָהה ַנְפִׁשי ָלְך ַהָגִּליל. 

ֶאל ְגּדֹוַלִיְך ַצִּדיִקים. 

ֶאל ְקדֹוַׁשִיְך ְּתִמיִמים. 

ָמֵגן ִצָּנה ֵהם ַעל ַאִחים. 

ַחִּיים ֵהם ְבּתֹוֵכנּו. 

ַמְרִוים ֶאת ִצְמאֹוֵננּו:
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חשבתי על המילים. כל כך הרבה צדיקים היו 
במהלך הדורות באיזור הגליל, המקום הזה ממש 
ספוג באורו של משיח. והנה, אני עומד עוד מעט 
לנסוע לקעמפ 'אורו של משיח' במירון. גם אנחנו 

הופכים להיות חלק מהשרשרת...

מירון, שנת ה'תשע"ד.

כבר  כולם  האש-לילה.  נגמר  קום!  "מענדי, 
הדשא...  על  כאן  נרדמת  לישון.  לחדרים  הלכו 

מה, אני עד כדי כך משעמם?!" 

פקחתי את עיני. המפקד שולם עמד מעלי ועל 
פניו החיוך הנצחי. מה? כל זה היה חלום? את כל 
התמונות הללו מכל הדורות, פשוט חלמתי? זה 

היה כל כך מוחשי...

שולם  המוזר.  החלום  על  למפקד  סיפרתי 
הקשיב בעניין.

"מעניין", העיר בחיוך רחב, "מאיפה אתה יודע 
ישראל, בשביל  גדולי  על  פרטים  כך הרבה  כל 
צריך  היה  הכתב  אפילו  הרי  עליהם?  לחלום 
את  כתב  שהוא  לפני  מחקר,  עבודת  לעשות 

הכתבה הזו"...

 "אבל", המשיך המפקד בעוד קולו מתלהט, 
חוליה'  'עוד  לא  אנחנו  לזכור!  חייב  "אתה 
ובפרט  דור הגאולה,  בשרשרת הדורות. אנחנו, 
חיילי הקעמפ – הם אלו שחותמים ומסיימים את 

התהליך, ומביאים את הגאולה!"

•

הייתי  המפקד,  הנחרצים של  דבריו  בעקבות 
את  לכתבה  להוסיף  חייב 

לפני  הסיום,  קטעי 
אותה  ששלחתי 

למערכת:

הגליל, שנת ה'תשע"ה.

– "אתגלי מלכא  בדיוק כמו שהבטיח רשב"י 
משיחא בארעא דגליל" )=התגלה מלך המשיח 

בארץ הגליל(.

– לשם  הופיע פתאום מטבריה  הנביא  אליהו 
הוא מגיע מידי יום ביומו כדי לבשר על הגאולה. 
הרשב"י,  ציון  של  עפרו  פתאום  ננער  ממירון 
הקבלה, שקמו  חכמת  וגדולי  האריז"ל  עם  יחד 

מקברותיהם בצפת.

שהתגלה  המשיח  מלך  אל  הצטרפו  כולם 
בביתו שבברוקלין, ושיירת הגאולה המשיכה אל 
ירושלים עיר הקודש, שם התנוסס בגאווה בית 

המקדש השלישי...

אם יש לכם בבית שטר של 200 ₪, תוכלו 
לבקש מההורים שיתנו לכם לקרוא את השורות 
הקטנות והצפופות שבצידו האחורי. נראה אם 
תצליחו לפענח את הכתב הקטן, ואת המילים 
הספרותיות הגבוהות של זלמן שז"ר )הפרזידנט 

של מדינת ישראל, וחסיד 
נלהב של הרבי(.

הציורית,  בלשונו 
חובת  את  שז"ר  מתאר 
כל  של  לגאולה  הציפיה 
הקודש  עיר  ואת  יהודי 
הציפיה  שם  צפת, 
ביתר  מורגשת  לגאולה 

שאת.
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שמואל גרינברג – א'

אהרון זלמנוב - א' 

מנחם אדלר - א 

זושא שניאור זלמן ריבק - ד' 

מוישי רייכמן - ז' 

אביתר משה שלם – ז'

ישראל אריה לייב יעקבי – ז'

יצחק יוסף היימן – ח'

מנחם מענדל דרוקמן – ח'

שמעון הרשקופ – י'  

מנחם מענדל איטח -  י'

יהושע טל - י"א

מנחם מענדל הצופה - י"ב

יעקב גולדשטיין - י"ב

שמואל נגר - י"ד

דוד מלכא -  ט"ו

בן משה גורן – ט"ו  

מנחם מענדל נחשון – ט"ו 

חיים עזרא זלמנוב - י"ז

דויד טובי - י"ט 

ישראל מאיר הלל - כ' 

שניאור זלמן אנקווה - כ"ב

יוסף יצחק חוצינסקי - כ"ב 

מענדי בן משה – כ"ג

נפתלי גרוענברג - כ"ג 

זלמן גורליק - כ"ג 

אורון כהן - כ"ג

ישראל חלק - כ"ד 

יעקב ישראל מזרחי - כ"ד 

מנחם מענדל עמרני - כ"ד

גבריאל פניגסט אברהם - כ''ד 

משה זלמן הולצברג - כ"ד 

מנחם מענדל הראל - כ"ה

מנחם מענדל חמו - כ"ה 

יצחק  מענדל טולוצ'ינסקי - כ"ה 

ינון טובי - כ"ו 

חיים אברהם צבי ליפשיץ - כ"ו

מנחם מענדל ממן - כ"ח 

נתנאל מרדכי חכימיאן - כ"ח

  מפקדים:

דוד אקסלרוד – כ"ח

מוישי נוטיק – כ"ה

פיצ'ה כהן – כ"ה

שאער י"י – ט'

מ.פ. יחידה מוטי גרוזמן – י"ח

לרגל יום הולדתי, החלטתי 
לברך ברכת המזון בכוונה 

 ומתוך הסידור
החייל יצחקי היימן
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לחיים לחיים!

המשיח,  מלך  הרבי  של  חסידים  חיילים 

חיילי היחידה המובחרת!

בעוד כמה שבועות, החיילים – אלו שטרם 

לישיבת  להכנס  עומדים   – לישיבה  נכנסו 

השם,  את  להחליף  עומדים  תמימים.  תומכי 

מ'חיילי צבאות השם' לשם המיוחד – 'חיילי 

הרבי,  אומר  דוד,  בית  חיילי  על  דוד'.  בית 

עקבות  שחרפו  ב'אלו  להלחם  שתפקידם 

משיחך'.

מה זאת אומרת? מהי המלחמה הזו?

קרוב  הכי  בזמן  נמצאים  כשאנו  עכשיו, 

את  לקרר  שמנסים  אנשים  ישנם   – לגאולה 

נאו',  'משיח  לצעוק  שיפסיקו  ההתלהבות. 

ולדבר על הגאולה בכל הזדמנות...

חיילים, תמימים – יש לנו תפקיד! להסתובב 

ולדבר על הגאולה. לצעוק בכל מקום ש'הנה 

זה בא'. להכין את העולם להתגלות של הרבי. 

אנחנו, חיילי בית דוד, קיבלנו על זה אחריות 

לא  בכל הכח.  ונילחם  נבצע אותה  ואנחנו   –

ניתן לשום דבר לקרר את האש הבוערת. 

קדימה, סומכים עלינו, אנחנו חייבים!

 ממשיכים להלחם,

מבצעים את 'השליחות היחידה'!



אחח... התגעגעתי, מתגעגע, ועוד אתגעגע.

חיילי היחידה הם לא סתם חיילים )ברצינות!(. 
משאר  יותר  המבוגרים  אצל  הדברים,  מטבע 
חלק  אחר...  במקום  שאין  בגרות  יש  הקעמפ, 
מהיחידה כבר נמצאים ב'תומכי תמימים', והחלק 

השני – יכנס לשם עוד מעט.

אתכם  לשוחח  בבקשה  לי  תנו  כן,  על  אשר 
בצורה קצת יותר בוגרת. לפנות אליכם בשאלה 

החשובה ורבת-המשקל –

במילים פשוטות, למה בעצם אנחנו כל שנה 
נרשמים ל'אורו'? למה כל שנה מתאמצים בשביל 
העניין הזה – כדי שכולנו נתקבץ למקום אחד, 
נהנה, נצחקק, נטייל, נלמד – ואחר כך נמשיך 

באותה שגרה???...

)שלא  תשובות  הרבה  יש  הזו  לשאלה 
תזיק...  לא  להורים,  מנוחה  קצת  נשתעמם... 
חברים  להכיר  המיץ...  את  למפקדים  להוציא 
בכמה  רוצה  הייתי  אבל  וכו'...(  וכו'  חדשים, 

מילים להעביר לכם את התשובה שלי.

פשוט,  חייל  אריה.  על  לכם  אספר  כן,  לפני 
שנתבקש  מה  כל  עשה  הוא  נאמן.  פטריוט  אך 
במהירות ובצייתנות, וכל חלומו היה להביע את 

נאמנותו לצבא, ולמולדת...

האויב.  קוי  מול  בחזית,  נלחם  שלנו  אריה 
שרקו  כדורים  במערכה,  נפלו  הקרובים  חבריו 
סביבו, אך אריה שלנו לא נתן לכאבים ולרגשות 
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מה יש לחייל ב'יחידה' שאין לאף אחד אחר? | וכיצד ישמור אריה שלנו 
על רוח קרב איתנה וחסרת-פשרות? | המפקד היקר, פה מפיק מרגליות, 

דובי וישנפסקי – משוחח עם החיילים הבוגרים בגובה העיניים



להכריע אותו. הוא נלחם ללא חת, בחירוף נפש, 
וקצר נצחונות מזהירים.

נקרא  ביחידה,  ארוכות  שירות  שנות  לאחר 
אריה לבצע את משימת חייו. המשימה הראשונה 
 – )!(. אך למרבה ההפתעה  בתוך מדינת אויב 
אריה שלנו, הלוחם המהולל, נחל כישלון חרוץ 

ולא צפוי...

נעלמה  לאן  הכישלון.  לסיבת  נשאל  אריה 
למען  שלו  האדירה  המוטיבציה  היכן  החיות, 
המפקדים,  ידע...  לא  עצמו  הוא  אך  המולדת. 
שלא הבינו מה השתבש, שלחו את אריה לתקופת 

ריענון – אולי החופשה תיטיב עמו.

היינו  אנחנו  לחופשה?  לצאת  אפשר  לאיפה 
שלנו,  אריה  אך  להנאות...  אולי  זאת  מנצלים 
שם  ההיסטוריים,  במקומות  לטייל  העדיף 

מולדתו קמה לתחיה.

תחילה ביקר ב"עמק הביצה", מקום שם סבו 
לחם עד מוות. לאחר מכן ב"הר המנוקב", שם 
הוכרז על הקמת המולדת. הוא המשיך אל "שדה 
הנשרים", שם היה 'נאום ההשבעה' של פלוגתו, 

כאשר היה חייל טירון.

מוני,  נזכר בדבריו של המפקד הנערץ,  הוא 
שהעביר לחיילים את רוח הלחימה. 

כמו משום מקום, דמותו של מוני השתקפה 
חלום,  ומתוך  המסנוורת.  מהשמש  עיניו  מול 
קולו הרועם של המפקד  שמע אריה שלנו את 
האויב  הוא  רצון,  כח  חוסר  "חיילים!  הנערץ: 
מראות  והאדישות  הרצון  חוסר  ביותר!  הגדול 
על אובדן דרך, על כך שהרפינו מהמטרה! אסור 

לאבד את המטרה!!!"...

אריה התעורר מהחיזיון, וההכרה הכתה 
כנראה  הסיבה!  זו  זה!  זהו  כברק..  בו 
השירות הממושך שחק אותו, וההתמסרות 

המוחלטת שלו למטרה – פגה...

ניתן  כיצד  השאלה.  במוחו  נקרה   – איך??? 
להחזיר את אותו מרץ? את כח הרצון העז שהניע 
אל  הישר  אותו  שדחף  הטובים,  בזמנים  אותו 

הניצחון?!

השאלה מזדקרת, עומדת ונצבת גם מולנו –

חיילים! אנחנו כאן בשביל מטרה אחת ויחידה 
– להילחם בחירוף נפש בגלות המרה.

אך כיצד, באמת, נשמור על רוח הקרב, על 
הניצחון  את  להביא  וההתמסרות  הדביקות 
בנו,  יבער  תמיד  הענין  איך  משיח?  להביא   –

וכהלשון הידועה – "שיהיה בנו את הנקודה"? 

למשך  כולנו  נפגשים  זה,  בשביל  בדיוק 
רבת  בחיות  עצמנו  את  מטעינים  שבועיים. 
זה  שה-כ-ל   – לשני  אחד  ומזכירים  עוצמה, 
שטויות. הדבר היחיד שיש לנו בעולם זה הרבי 
לו  לגרום  בשביל  הכל  נעשה  ואנחנו  שליט"א, 
בקעמפ,  שואבים  שאנו  הכוחות  עם  רוח.  נחת 
נילחם בשיא המרץ על מנת להביא את התגלותו.

זהו חיילים. הזמן טס, הצעירים מתבגרים. עוד 
רגע אתם בישיבות, ועוד שתי רגעים – תהיו גם 
אתם מפקדים בקעמפ, ותכתבו טורים מעוררי 
רציתי  רק  אז  להלחם'...  ב'ממשיכים  השראה 

הזו,  הנקודה  את  לכם  ה להזכיר  ת ו א
נשכח  ולא  בקעמפ  קיבלנו 
לעולם: אנחנו כאן בשביל 
ולהביא  לנצח,  להילחם, 

את ההתגלות!
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חיילים! אריות שלנו!
 לעולם, לעולם, אל תשכחו שאתם יהודים.

אל תשכחו את הנקודה!



פרנסיסקו,  בסן  קטנה  בעיירה  התחיל  הכל 
אליה היגר הארגנטינאי רודריגו מרטינס הנודע 
על   – אודותיו  התהלכו  אימים  סיפורי  לשמצה. 
ריב  בעקבות  מרילוסוס,  בעיירה  שדות  הצתת 
אותו  בזכות  העיירה.  אותה  של  הפטרון  עם 

הריב, רודריגו שלנו ברח לסן פרנסיסקו...

אך בארגנטינה, כל פטרון שמכבד את עצמו 
נוקם ביריביו. הפטרון החליט  לא נח עד שהוא 
לשים פעמיו לעבר סן פרנסיסקו, על מנת לסגור 

את החשבון עם יריבו, רודריגו מרטינס.

באותו הזמן, בצידו השני של הגלובוס, החליט 
לו בחור עגלגל וחייכן העונה לשם שניאור ערד, 
י"א  לקראת  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי  לטוס 

בניסן.

הוא  ונרגש.  נרעש  המטוס  אל  הגיע  שניאור 
תפס את מקומו, אכל ארבעה סטייקים, שתה 3 

ליטר מים והחל לתפוס תנומה...

ההודעה:  לשמע  בבהלה  התעורר  לפתע, 
כהן!  פיצ'ע  הקברניט  כאן  יקרים,  "נוסעים 
אנו  המנועים.  באחד  בעיה  התגלתה  לצערנו, 

נאלצים לבצע נחיתת חירום בסן פרנסיסקו"...

כל  כמו  אך  מההודעה,  הופתע  שניאור 
"כנראה  שליט"א.  ברבי  מבטחו  את  שם  חסיד 

שנשלחתי לכאן בהשגחה פרטית", אמר לעצמו.

ב'מבצע  מיד בצאתו מהמטוס, פתח שניאור 
תפילין' בקרב העוברים ושבים. לפתע, ראה מולו 

חב"דניק עם כיפת 'יחי' בקוטר שני מטרים...

"וואוווו!" צעק שניאור, "איזה כיף לראות פה 
חב"דניקים! מי אתה?"

"אני הקברניט של המטוס, פיצ'ע כהן".

"וואו, איזה כיף שאתה כאן איתי... כמה זמן 
יקח עד שיסדרו את הבעיה?"...

"לא יודע", הפטיר לעברו פיצ'ע. "בעזרת ה' 
בהקדם האפשרי. אבל עד אז, נוכל קצת לטייל 
אתה  מה  יהודים...  נמצא  אפילו  אולי  באיזור. 

אומר?"

"כמובן!" צעק שניאור, "בא נצא!"

העיר,  בכיכר  מטיילים  החלו  ושניאור  פיצ'ע 
לאחר  רק  ושבים.  העוברים  בין  יהודים  ולחפש 
חצי שעה מתישה, נעצר לידם אדם ואמר: "אני 

יהודי, קוראים לי רודריגו מרטינס".

"נפלא! ומה אתה עושה כאן?" שאל שניאור.

"אהה, סיפור ארוך... לא משנה... אבל אולי 
תגיעו לבית שלי, ונתחיל שיעור תורה?"...

ופתחו  המציאה,  על  קפצו  ושניאור  פיצ'ע 
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בלימוד מעמיק בביתו של רודריגו.

סיכם  אומר",  שהרבי  מה  בעצם  זה  ..."אז 
שניאור בסיום הלימוד. "וואוו, זה באמת מעניין", 

התפעל רודריגו. "אין כמו הרבי מלובבי"...

הפטרון  ביתו  לתוך  פרץ  שניה,  באותה 
הארגנטינאי. "הנה אתה, רודריגו!" צעק בחיוך 

שטני. "כמה חיכיתי לרגע הזה!"

ושניאור עמדו המומים. שניאור, ברוב  פיצ'ע 
 – ובלעו  הפטרון,  של  לעברו  התקרב  בהלתו, 

הישר אל מעמקי בטנו המטופחת...

בפרץ  כולם  נתקפו  שקט,  של  רגע  לאחר 
לי  "תגיד  הלחץ.  כל  את  ששחרר  אדיר  צחוק 

שניאור, מאיפה התעוזה הזאת?" שאל פיצ'ע.

בזכות  הכל  זה  שטויות...  תעוזה?  "אהה,   -
הישיבה בצפת. שם גדלתי, שם למדתי להתמסר 
אפילו  במצוקה,  שנמצא  ליהודי  לדאוג  לזולת, 

במחיר של מסירות נפש"...

גמלה  הרגע,  באותו  והתפעם.  שמע  פיצ'ע 
חברות  את  לעזוב   – בלבו  הנחושה  ההחלטה 
התעופה והטיסות, ולקבוע את מקומו בין ספסלי 
הישיבה בצפת. שם יוכל לשקוע בתורה ועבודת 

ה', מתוך התקשרות לרבי מלך המשיח.

וכך היה - פיצ'ע עבר ללמוד בישיבה בצפת.

לאחר זמן מה, הבחינו מנהלי הישיבה שפיצ'ע 
הינו בחור מוכשר, חסיד אמת... ובעצם... כליל 

כמנהל  לכהן  כבוד  אחר  מינוהו  הם  המעלות. 
חדר האוכל בישיבה.

באותה העת, לא היה בכל צפת מאושר יותר 
הטוב  חברי  כיף!  איזה  "וואו,  ערד.  משניאור 
כמה  לאכול  אוכל  כעת  מטבח!  מנהל  פיצ'ע 
שאני רוצה!" ואכן, שניאור אכל ואכל ואכל, עד 

שהיה על סף פיצוץ...

שניאור  נתקף  הזמנים',  'בין  ימי  בהתקרב 
אולי  בקעמפ?  מפקד  בתור  אעשה  מה  חרדה. 
כל  על  יהא  מה  אוכל...  מספיק  יהיה  לא  שם 

הקילוגרמים שטיפחתי בעמל כה רב?!...

לפיצ'ע  "אציע  רעיון.  במוחו  נצנץ  לפתע, 
להיות מפקד איתי בקעמפ! פיצ'ע ידאג לכמויות 

אוכל, והכל יבוא על מקומו בשלום"...

הקורצת,  ההצעה  על  מאוד  עד  פיצ'ע שמח 
והשניים החליטו לשרת יחד ביחידה המובחרת.

לב  שמה  העת  באותה  הצער,  למרבה  אך 
הנהלת הישיבה למלאי האוכל ההולך ומידלדל... 
ושניאור  שפיצ'ע  למסקנה  הגיעו  בירור,  לאחר 
הקעמפ,  לפני  שבוע  וכך,  בכך.  האשמים  הם 

פוטר פיצ'ע מתפקידו...

אין  שניאור התאכזב קשות. אך את הנעשה 
המפקדים  מצמדי  אחד  לו  נוצר  וכך  להשיב, 
בתולדות  פעם  אי  שהיו  ביותר  המוצלחים 

הקעמפ הגדול בעולם – 'אורו של משיח'!
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 – צעיר  חייל  בגילכם.  אז  הייתי 
של  אורו  בקעמפ   – 'טייס'  וקצת 

משיח.

ביום הראשון, יצאתי לקעמפ חמש 
והתחלתי  ההסעה,  צאת  לפני  דקות 
והגדרות,  העמודים  על  קפיצות  לערוך 
למקום,  הגעתי  ספורט...  ליום  להתאמן 
וגיליתי שאני החייל היחידי. פספסתי את 
לנסוע  התחלתי  ברירה.  אין  ההסעה... 

בטרמפים לקעמפ.

מעמד  בסיום  לקעמפ  הגעתי 
כבר  ההתחלה  את  התחיילות... 

פספסתי.

קמו  כשכולם  בבוקר,  למחרת 
דקות  רק  התעוררתי  אני  מוקדם, 
המסדר.  תחילת  לאחר  ספורות 
דברים  פספסתי  פעם  שוב  אוף... 

טובים.

 – הקעמפ  כל  לי  'הלך'  כך 
איחורים  'מריחות',  המון  עם 

ופספוסים.

והצמחתי  גדלתי  שנים,  עברו 
ימי  הגיעו  והנה  חביב...  זקנקן 
ההכנות לקעמפ. ניגשתי לאברהם 
טוב  הכי  המפקד  דרמנקוב, 
להיות  לו  והצעתי  בקעמפ, 

מפקד איתי.

הוא  הבנתי,  היסס.  אברהם 
בוודאי חושש לקחת מישהו חסר 
אחריות כמוני. אולי אגיע לקעמפ רק ביום 
האחרון... "תעשה טובה, אברם", התחננתי 
אליו. "בעזרת ה', אצליח להיות מפקד רציני".

רק הגעתי לקעמפ ומיד התחלתי לעבוד בשיא 

רצתי  מהמזרון,  קפצתי  הראשון  בבוקר  המרץ. 
למקוה ומשם בזריזות לרחבת המסדרים. הרחבה 
היתה ריקה. הסתכלתי על השעון - 5:00 בבוקר! 

וואו... יש עוד שעתיים לישון...

כך היה במשך כל היום – הגעתי הראשון לכל 
מקום, דאגתי לסיירת בכל מה שצריך. 

איך  בפליאה.  לעצמי  חשבתי   – קרה?!  מה 
השתניתי כל כך, איך נהייתי כה נמרץ ואחראי?!

חשבתי  חייל,  בתור  הבנתי.  מחשבה,  אחרי 
לי  לגנרל...  או  למפקד  טובה  זו   – בזמן  שלהגיע 
עצמי, לא היה אכפת לשמור על הזמנים. רק כשאני 
אני   – אחריותי  על  שלימה  שסיירת  ויודע  מפקד, 
פשוט חייב להיות אכפתי ואחראי. זו לא טובה לאף 

אחד, זה ענין אישי שלי!

שהרבי  מה  בדיוק  שזה  קלטתי,  פתאום  ואז 
שליט"א מלך המשיח דורש מאיתנו.

להביא  האחריות  את  העביר  הרבי  ניסן,  בכ"ח 
למישהו  טובה  עושים  לא  אנחנו  אלינו.   – משיח 
אחר. להביא משיח, זה ענין אישי שלנו. ובשביל זה 

אנחנו נעשה הכל!

בתלמוד  גאולה  לחבורת  להצטרף  רק  לא 
כל  הגאולה.  לזירוז  טובה  פעולה  עוד  או  התורה, 

החיים שלנו אמורים להיות רק בשביל זה.

אני נזכר במילות ההמנון: "לי חייב להיות אכפת, 
כוחי,  בכל  משיח  להביא  אחת,  נקודה  רק  לחיות 

לעשות כל שביכולתי"... 
כן! נחליט ביחד לעשות 

כל שביכולתנו לפעול 
ההתגלות.  את 
לנו,  אכפת  זה 
זו  שלנו,  ענין  זה 

אחריותנו!

יצחק ליפש מדבר
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ְּכַחָּיל ֶנֱאָמן ֵמָאז ּוִמֶּקֶדם ַּבֶּקעְמּפ ַהִּנְצִחי – 'אֹורֹו ֶׁשל 
ָמִׁשיַח', ּוְכחֹוֵבב ֻמְׁשָּבע ֶׁשל ִמְבָצִעים ְלסּוֵגיֶהם, ִמְפַלס 

ִהְתַרְּגׁשּוִתי ָהַלְך ְוָגַבר ְלַמְרֵאה ַהּמֹוָדָעה ַהַּסְסּגֹוִנית.

ִּבְתִמימּות  ִהַּגְעִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ָּבִהיר,  ֶאָחד  ְּביֹום  ָהָיה  ֶזה 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִּבְקִהָּלֵתנּו ַהַחַּב"ִדית ַהִּנְפָלָאה ֶׁשִּבְדרֹום 
ָהָאֶרץ. ִּתְכַנְנִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ְקָצת ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם. ִּבַּקְׁשִּתי 
ֵמַהְּיָלִדים  ְוֶׁשֶקט  ַּבְּתִפָּלה,  ִרּכּוז  ְקָצת  ִלי  ֶׁשִּיֵּתן  ִמֶּמּנּו 
ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ּוַמְפִריִעים... ֹלא ָחַלְמִּתי ֶׁשָּכל ַהְּיָלִדים ִיְהיּו 

ֲעסּוִקים ָּכל-ָּכְך, ְועֹוד ִּבְדָבִרים ִחּיּוִבִּיים ָּכֵאּלּו!

ַסְקָרנּוִתי,  ֶאת  ֶׁשָּמְׁשָכה  ַהִּצְבעֹוִנית  ָהֲעָנק  מֹוָדַעת 
ִהְכִריָזה ְּבַגֲאָוה: "לֹוְמִדים", "ְמַבְּצִעים", "זֹוִכים"... ָהִייִתי 

ַחָּיב ְלָהִבין ַעל ָמה ְּבִדּיּוק ְמֻדָּבר.

הּוא  ֲאָבל  ֶהְסֵּבר,  ּוִבַּקְׁשִּתי  ַהְּיָלִדים  ְלַאַחד  ָּפִניִתי 
ְּבחֹוֶבֶרת  ְנֻעּצֹות  ָהיּו  ֵעיָניו  ְּבַמָּבט.  ֲאִפּלּו  ִזָּכה אֹוִתי  ֹלא 
ַמֲאַמר  "ָידּוַע  ְּבַלַהט:  ְלַעְצמֹו  ָחַזר  ְוהּוא  ַהִּפְתָּגִמים, 

ַרּבֹוֵתינּו ֲאֶׁשר 'ָמִׁשיַח ְמַנֵחם ְׁשמֹו'... ְוַגם 'ֶמעְנְּדל'"...

נּו, ִמי ֲאִני ֶׁשַאְפִריַע ְלֶיֶלד ָחִביב ִלְלמֹד ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל 
ָמִׁשיַח... ִנִּסיִתי ֶיֶלד ַאֵחר, ַאְך ַּגם הּוא ָהָיה ָעסּוק. "ֶרַגע, 
ֲאִני ַחָּיב ִלְתּפֹס אֹוָתם ַּבּמֹוֵקד ַהֶּטֶלפֹוִני", ָאַמר ְוִהְצִמיד 

ְלָאְזנֹו ֶאת ַמְכִׁשיר ַהֶּפֶלאפֹון.

ִמי יּוַכל ָלֵתת ִלי ֶרַקע ַלִּמְבָצע ַהְּמַסְקֵרן? ָקָראִתי 
ִמַּמֲעַמֵּקי ִלִּבי ַלה'... ְוַהְּיׁשּוָעה ָאֵכן ִהִּגיָעה.

"ֵיׁש ְלָך ַמָּזל", ָּפָנה ֵאַלי ַההּוא ִעם ַהֶּפֶלאפֹון, "ַהּמֹוֵקד 
ָּתפּוס. ְּכמֹו ָּתִמיד ְּבֶעֶצם"...

ָּכְך ָזִכיִתי ְלַכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ֶחֶסד, ָּבֶהן ֶנֱחַׂשְפִּתי ְלַאַחד 
ַהִּמְבָצִעים ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ְּבִהיְסטֹוְרָיה.

•

ּוְלַׁשֵּנן  ִלְלמֹד  ַהַחָּיִלים  ָזכּו  ָׁשבּועֹות,  ְׁשֹלָׁשה  ְּבֶמֶׁשְך 
ֶאת  ֶׁשִהִּקיָפה   – ְמֻיֶחֶדת  חֹוֶבֶרת  ִמּתֹוְך  ִׂשיחֹות  ִקְטֵעי 
ֵמַהַחָּיִלים  ַרִּבים  ּו"ְגֻאָּלה".  "ָמִׁשיַח"  "ַרִּבי",  ַהּנֹוְׂשִאים 
ָזכּו  ֶׁשֹּלא  ַלִּכָּתה,  ַחְבֵריֶהם  ִעם  ַהִּפְתָּגִמים  ֶאת  ָלְמדּו 

ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֶּקעְמּפ – ְוָזכּו ִּבְנֻקּדֹות נֹוָספֹות.

ּוְגֻאָּלִתיֹות,  ֲחִסיִדּיֹות  ְמִׂשימֹות  ְׁשַלל  ִּבְּצעּו  ַהַחָּיִלים 
ֲחֻלַּקת  ִּבְתמּוָנתֹו,  ִהְסַּתְּכלּות  ָלַרִּבי,  ְּכִתיָבה  ֵּביֵניֶהן: 

ַּכְרִטיֵסי ָמִׁשיַח ַוֲחָזַרת ִׂשיָחה ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת.

ִּדְּוחּו ַהַחָּיִלים  ְוִׁשּנּון ַהִּפְתָּגִמים,  ַעל ִּבּצּוַע ַהְּמִׂשימֹות 
ַּבּמֹוֵקד ַהֶּטֶלפֹוִני ַהְּמֻיָחד. ִאם ֹלא ַּדי ְּבָכְך – ֶחְלָקם ִקְּבלּו 
ִׂשיַחת ֶּפַתע ֵמַהּמֹוֵקד, ִנְׁשֲאלּו ְׁשֵאלֹות ַעל ַהחֶֹמר, ְוָזכּו 

ְּבִנּקּוד נֹוָסף.

ַחד-ַּפֲעִמית  ַהְפָּתָעה'  'ְמִׂשיַמת  ֻּפְרְסָמה  ָׁשבּוַע  ִמֵּדי 
ֵמֶהן,  ַאַחת  ַרב.  ִנּקּוד  ִנַּתן  ָעֶליָה  ִּבְלַבד,  ַהּיֹום  ְלאֹותֹו 
ְלֵקרּוב  ַהּיֹום  ָעׂשּו  ֶמה  ְיהּוִדים  ְׁשֹלָׁשה  ִלְׁשאֹל  ְלָמָׁשל: 

ַהְּגֻאָּלה, ּוְבִמְקֵרה ַהּצֶֹרְך – ַלֲעזֹר ָלֶהם ִלְמצֹא ַרְעיֹון...

ַהַחָּיל  ִסֵּכם  ַמְפִּתיַע",  ִחּדּוׁש  ֲעבּוֵרנּו  ָהָיה  "ַהִּמְבָצע 

ַהִּדּוּוִחים  ֵהֵחּלּו   – ַלָּנִׂשיא'  'ַמָּתָנה   – ִניָסן  לי"א  ַהֲהָכָנה  ִמְבַצע  ֶׁשל  ִסּיּומֹו  ִעם 
ִלְזֹרם ְּבֶׁשֶטף ֶאל ֻׁשְלַחן ַהַּמֲעֶרֶכת • ַּכְרִטיֵסי ָמִׁשיַח, ַּבְקּבּוֵקי ַמְׁשֶקה, ְמטֹוִסים, 
ֶעְׂשרֹות ַטְּלָּפִנים ְוַאְלֵפי ַחָּיִלים... ֻּכָּלם ִהְצָטְרפּו ְלַמָּתָנה ֲעָנִקית ָלַרִּבי • ַּכָּתֵבנּו 

ְמַנֵחם ַהְּגִריִזי ֵמִביא ֶאת ִרְׁשֵמי ַהַהְצָלָחה ֵמַהֶּׁשַטח
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ֶׁשֹּלא  ָחֵבר  ֵמִאיר,  "ְלָמָׁשל  ַהְּכֶנֶסת.  ִמֵּבית  ַהֶּנְחָמד 
ִלי  ָאַמר   – ַהחֹוֶבֶרת  ֶאת  ָלַמְדִּתי  ִאּתֹו  ַּבֶּקעְמּפ,  ָהָיה 
ְּבִהְתַּפֲעלּות ְּכֶׁשִּסַּיְמנּו: 'ָּתִמיד ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַּקָּבַלת ַהַּמְלכּות 
ְוַהְכָרַזת ַה'ְּיִחי' – ֵהם ַהְמָצָאה ֶׁשל ֲחִסיִדים. ַאף ַּפַעם ֹלא 

ָיַדְעִּתי ֶׁשָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו אֹוֵמר ֶאת ָּכל ֶזה'".

ַהִּמְבָצע",  ְּבִעְקבֹות  ִהְׁשַּתֵּניִתי  ֲאִני  "ַּגם 
ֹלא  ֵכן  "ִלְפֵני  ְּבִהְתַלֲהבּות.  ִהְמִׁשיְך 
ֵהַעְזִּתי ִלְפנֹות ַלֲאָנִׁשים ָּבְרחֹוב ְסָתם 

ֶׁשִחַּלְקִּתי  ַרק  ֹלא   – ְוַעְכָׁשו  ָּכְך. 
ָמִׁשיַח,  ַּכְרִטיֵסי  ֲעָׂשָרה 
ְלַחֵּלק  ִהְמַׁשְכִּתי  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא 

יֹוֵתר"...

•

ָהִייִתי  ַהְּתמּוָנה,  ְלַהְׁשָלַמת 
ַחָּיב ְלָהִציץ ְלִמְׂשְרֵדי ַהִּמְבָצע.

ֹלא  ְמִׂשיָמה  ָהְיָתה  זֹו 
ָּדחּוס  ָהָיה  ַהִּמְׂשָרד  ַקָּלה. 

ֶׁשָאֲחזּו  ְּבַטְּלָּפִנים,  ְלִהְתַּפֵּקַע  ַעד 
ֲאֵליֶהם  ְוִהְתַקְּׁשרּו  ַחָּיִלים  ֶׁשל  ְצפּופֹות  ְרִׁשימֹות 

ְּבאֶֹפן ִאיִׁשי, ְלַוֵּדא ֶאת ִהְׁשַּתְּתפּוָתם ַּבִּמְבָצע.

"ֶזה ַמְצִליַח?" ָׁשַאְלִּתי ַּבֲחָׁשׁש-ָמה. "ֹלא ָּכל ַהְּיָלִדים 
ְלהּוִטים ָלֶׁשֶבת ְוִלְלמֹד ִּבְׁשעֹות ַהְּפַנאי"...

"ַמה ָּקָרה ְלָך?!" 'ָנַזף' ִּבי ַּבֲחִביבּות ַאַחד ָהעֹוְבִדים. 
ַהָּדָבר  ָמִׁשיַח'!  ֶׁשל  'אֹורֹו  ַהֻּמְבֶחֶרת,  ַּבְּיִחיָדה  "ְמֻדָּבר 
ֶאת  ְלָהִביא  הּוא  ַמֲעְיֵניֶהם,  ְּברֹאׁש  ֶׁשעֹוֵמד  ַהָּיִחיד 
ֵמַחָּיֵלי  ְּכ-78%  ַּבִּמְבָצע  ִמְׁשַּתְּתִפים  ָּכֶרַגע,  ַהִהְתַּגּלּות. 

ַהֶּקעְמּפ, ִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן!

"ְוַאל ִּתְׁשַּכח, ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִמְבָצע ַמָּמׁש ֹלא 'ַּבָּׁשַמִים'! 
ְּפׁשּוטֹות  ּוְמִׂשימֹות  ְלָׁשבּוַע,  ְקָצִרים  ִּפְתָּגִמים  ַּכָּמה 

ֶׁשֲאִפּלּו ַאַח"ְלִניִקים ְיכֹוִלים ְלַבֵּצַע ְּבַקּלּות".

ְּגלּוִיים  ְּבִנִּסים  ַהָּצפּוף,  ַלִּמְׂשָרד  ְלִהְׁשַּתֵחל  ִהְצַלְחִּתי 

)ַאֲחֵרי ַהּכֹל – חֶֹדׁש ִניָסן, חֶֹדׁש ַהִּנִּסים(. ֶאת ַהִּמְׂשָרד 
ִמְּלאּו ֲהמֹוֵני ְּפָרִסים: אֹוַפַּנִים, ִסְפֵרי 'ְּדַבר ַמְלכּות', ָמטֹוס 
ַקל ְלִטיָסה ִּבְׁשֵמי ָהֶאֶרץ, ַּבְקּבּוֵקי ַמְׁשֶקה ְועֹוד ְּפָרִסים 
ָלרֹב. ַּכָּמה ְמַפְּקִדים ָאְרזּו ֶאת ֵמאֹות ַהְּתׁשּורֹות, ֶׁשְיֻחְּלקּו 

ְּכַׁשי ִאיִׁשי ְלָכל ַחָּיל.

ַעל  ַלֲענֹות  ַהְּמַפְּקִדים  ֵמַאַחד  ִּבַּקְׁשִּתי 
ִהְסִּכים  ְלִׂשְמָחִתי, הּוא  ַהְּקָצרֹות.  ְׁשֵאלֹוַתי 
ַעל  ֶּפה  ְּבַעל  ֶׁשִּנְבַחְנִּתי  ִלְפֵני  ֹלא   –
"ֵיׁש  ַּבִּמְבָצע:  ַהִּמְׁשָּפִטים  ַאַחד 
ִנְכָנס  הּוא  ְוֵאין  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַרִּבי 

ְּבַהְגָּבלֹות ַהֶּטַבע"... 

ִּבְׁשִביל  ַּתִּגיד,   •

ָמה ִנְמָצִאים ַּבְקּבּוֵקי 

 – ַה'ַּמְׁשֶקה'? 

ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו.

ְמאֹד.  ָּפׁשּוט 
ִמְתַוֲעִדים  ַהְּמַפְּקִדים  ֲאַנְחנּו 
ַהִהְתַוֲעדּויֹות  ִיָּפְתחּו   – ּוְבָקרֹוב  ַיַחד, 
ֶׁשִּמְסָּפרֹו  ַּבֶּטֶּלֶמֶסר  ַהֶּטֶלפֹוִני,  ַּבּמֹוֵקד  ַּגם 

ְיֻפְרַסם ְּבָקרֹוב. ַה'ְּלַחִּיים' ָּכאן ֶזה ַרק ַהָּפִתיַח.

• ּוַואּו! ּוַמה עֹוד ַאֶּתם ְמַתְכְנִנים?

ַעל  ְלַסֵּפר  ָאסּור  ַלִּתְקׁשֶֹרת.  ֹלא  ֶזה  ֶּבֱאֶמת,  נּו 
אּוְּפס...  ַּתּמּו...  ג'  ִלְקַראת  ַהָּבא,  ַלִּמְבָצע  ַהַהְפָּתעֹות 
ַרף  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ַנְצִליַח  ְּבַוַּדאי  ֲאָבל  ְמַגֶּלה.  ֹלא  ֲאִני 

ַהִהְׁשַּתְּתפּות, ִמ-80% ְל-100%!

• נּו, ְלָפחֹות ֲחִׂשיָפה ְקַטָּנה...

ַהְּפָרס  ֶאת  ַהַחָּיִלים  ֲעבּור  ְלַהִּׂשיג  ִהְצַלְחנּו  ּוְבֵכן, 
ַהִּנְכָסף, ֲעבּורֹו ֵהם ִהְׁשִקיעּו ְוִהְתַאְּמצּו ָּכל ָּכְך... ְּבִקּצּור, 
ִהְצַלְחנּו ְלָהִביא סֹוף סֹוף ֶאת ַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א!
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94. מנחם מענדל פיכמן

95. יעקבי פישר
96. ישראל גד פלדיני

97. מנחם מענדל שילו קופצ'יק
98. משה ישראל דוד קופצ'יק

99. שניאור זלמן קורנט
100. יהודה לייב קנדל

101. מנחם מענדל קפלן
102. אלישע רביבו
103. בן ציון רביבו

104. לוי יצחק רוזנבלט
105. מנחם מעדל רוזנבלט
106. משה אהרון רויטמן

107. זושא שניאור זלמן ריבק
108. מאיר רייכמן
109. מוישי רייכמן

110. לוי יצחק שוורץ
111. יוסף יצחק שיפראן

112. דוב בער שנהב
113. איתן צבי שפיגל

 אופני הרים
 1. מנחם מענדל כהן

 טיסה בשמי הארץ
2. אברימי אקסלרוד, חיים שאול לוין

 דבר מלכות לנוער
3. שניאור זלמן סילברמן

הגרלת הענק - 113 פרסים
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שמשון פויזנר

א' ְּדרֹאׁש-חֶֹדׁש ִאָּיר תשל"ה

ִהְתַוֲעדּות  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמה  חֶֹדׁש,  רֹאׁש  ְּבֵליל 
ַהִּנּגּון  ְּבֶאְמַצע  ָהַרִּבי  ְלֶפַתע  ִהְפִסיק   – ִּפְתאֹוִמית 

"ֲאָנא ַעְבָּדא", ּוִבֵּקׁש ֶׁשְּיַנְּגנּו ֶאת ִנּגּון ַהַּמֲאָמר.

 – ְּבִדּיּוק   9:00 ּוְבָׁשָעה  ִּבְׁשעֹונֹו,  ִהְסַּתֵּכל  ָהַרִּבי 
ַהַּמֲאָמר!  ֶאת  ְוִהְתִחיל  ָּבֶאְמַצע,  ַהִּנּגּון  ֶאת  ִהְפִסיק 
ָּדָבר ֶזה ָהָיה ִּבְלִּתי ִׁשְגָרִתי ַלֲחלּוִטין. ַהֲחִסיִדים ֵהִבינּו 

ֶׁשּקֹוֶרה ָּכאן ַמֶּׁשהּו ְׁשֵמְיִמי.

ָהַרִּבי  ִּדֵּבר  ַהִהְתַוֲעדּות,  ְּבֶהְמֵׁשְך 
ֶאת  ָלֵתת  ֶׁשרֹוִצים  ֵאּלּו  ֶנֶגד  ְׁשִליָט"א 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – ַהַּׁשֶּיֶכת ְלַעם ִיְׂשָרֵאל – 

ַלּגֹוִיים.

ְמֻאָחר יֹוֵתר ִהְתָּבֵרר, ֶׁשְּנִׂשיא ַאְרצֹות 
ַהְּבִרית ָהָיה ָאמּור ָלֵׂשאת ְנאּום ְּבָׁשָעה 
ִלְמִסיַרת  ִלְקרֹא  ּובֹו  ְּבִדּיּוק,   9:00
ְׁשָטִחים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְּבפַֹעל, ָקְרָתה 
ַּתָּקָלה ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון – ְוַהָּנִׂשיא ַהָּנבֹוְך 

ֶנֱאַלץ ְלַדֵּבר ַעל נֹוֵׂשא ַאֵחר...

ב' ִאָּיר תנש"א

ְּבִׂשיַחת  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ְּדִריָׁשתֹו  ְלַאַחר 
ְמִׁשיַח  ֶאת  ְלָהִביא  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ַלֲעׂשֹות  ִניָסן,  כ"ח 
ִצְדֵקנּו – ֶהְחִליטּו ֲחבּוַרת ַעְקָׁשִנים, ּוְברֹאָׁשם ר' ָּדִוד 
ַנְחׁשֹון ְור' ָאִבי ַטאּוב, ְלַהְחִּתים ַרָּבִנים ַעל ְּפַסק-ִּדין 

ֶׁשָהַרִּבי ְׁשִליָט"א הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

ְּכֵדי ֶׁשַהֲחִתימֹות ִמָּכל  ֵהם ָעְבדּו ִמָּסִביב ַלָּׁשעֹון, 
ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ַיִּגיעּו ִּבְמִהירּות. ְלַאַחר ָּכל ַהַּמֲאָמִצים, 
ּוְכֶׁשָהַרִּבי  ַלִּמְקֶוה,  ַּבְּכִניָסה  ִאָּיר  ב'  ְּבבֶֹקר  ֶנֶעְמדּו 

ַהְּפַסק-ִּדין,  ֶאת  לֹו  ִהִּגיׁשּו  ַלִּמְקֶוה  ִהִּגיַע  ְׁשִליָט"א 
ָעָליו ֲחתּוִמים ֲחִמָּׁשה ַרָּבִנים.

ְמִאירֹות:  ְּבָפִנים  ְוָאַמר  ַהְּפָסק  ֶאת  ָּבַחן  ָהַרִּבי 
"ִייַׁשר ּכַֹח! ִייַׁשר ּכַֹח!"

ט"ו ִאָּיר תנש"א

ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  הֹוִדיַע  ִמְנָחה,  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר 
"ַמֲאַמר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְיַחֵּלק  ַמֲעִריב  ֶׁשַאֲחֵרי 
ָּכזֹו  ֲחלּוָקה   – ְּגמּוָרה  ַהְפָּתָעה  ָהְיָתה  זֹו  ֲחִסידּות". 

ִּבְסָתם יֹום חֹול.

ָהָיה   – ִּבְמֻיָחד  ֶּׁשִהְפִּתיַע  ַמה 
ָהַרִּבי:  ִחֵּלק  אֹותֹו  ַה"ַּמֲאָמר" 
ַמְלכּות",  "ְּדַבר  ְּבֵׁשם  ֻקְנְטֵרס 
ְּבִעְנְיֵני  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִמִּׂשיחֹוָתיו 
ֲחַסר  ָהָיה  ֶזה  ּוָמִׁשיַח.  ְּגֻאָּלה 
ֻקְנְטֵרס  ְמַחֵּלק  ָהַרִּבי   – ַּתְקִּדים 
ָּכְך  ַעל  ְּבֶעֶצם,  ֵמִעיד,  ֶׁשְּׁשמֹו 

ֶׁשהּוא הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח...

ֶׁשָהַרִּבי  ִסְּפרּו,  ָּדָבר  יֹוְדֵעי 
ִּבֵּקׁש ְלַחֵּלק ַּדְוָקא ֶאת ַהֻּקְנְטֵרס 
ְּבַמְתֻּכְנּתֹו  ְוֹלא   – זֹו  ְּבכֹוֶתֶרת 
ְּגֻאָּלה  ְּבִעְנְיֵני  ִׂשיחֹות  "ִלּקּוֵטי  חֹוֶבֶרת  ַהְּמקֹוִרית, 
ּוָמִׁשיַח". ְוזֹאת ַלְמרֹות ֶׁשְּבַמֲהדּוַרת ַה'ְּדַבר ַמְלכּות' 

ָנְפלּו ְׁשִגיאֹות ַרּבֹות...

ָהַרִּבי,  עֹוֵדד  ֶזה  ְּביֹום   – ִהְסִּפיק  ֹלא  ֶזה  ָּכל  ִאם 
ֶאת  ְּבִויֵדאֹו,  ָהִעידּוד  ּתַֹעד  ָּבּה  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם 
ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  "ְיִחי  ַהִּׁשיָרה 

ְלעֹוָלם ָוֶעד".
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מירון, ל"ג בעומר תשע"ד. 

לפנות  וחצי  שלוש   – המאוחרת  השעה  למרות 
בוקר – העליה לציון הרשב"י נראית כמו שוק מרכזי. 
מאות אלפי אנשים, עשרות דוכנים למכירת תשמישי 

קדושה, רמקולים רועמים מכל פינה ופינה.

במרכז ההמולה, ניצבת בגאון 'כיכר המשיח' – בה 
בעולם  הגדולה  מהישיבה  התמימים  במרץ  פועלים 
בצפת. דגלי המשיח והשלטים מעטרים את הכיכר, 
את  משמש  בה,  המוקם  קודש'  ה'אגרות  ומאהל 
רבבות היהודים, הכותבים לרבי מלך המשיח ורואים 

נסים ונפלאות.

שלומפער  למויש  פשוט  יהודי  פונה  "סליחה", 
"שמעתי  בקעמפ.  ביותר  החביבים  מהמפקדים   –
זה  איפה  מליובאוויטש,  לרבי  כאן  לכתוב  שאפשר 

בדיוק?"

פי  על  לכתוב  לך  אעזור  ועכשיו!  כאן  "ממש 
לך  כל,  "קודם  בחיוך.  שלומפער  עונה  המנהגים", 

ליטול ידיים"...

•

הגנרל חיים מאירי הגיע זה עתה מביתו שבקריית-
גת לדוכן האגרות, לאחר 5 שעות נסיעה באוטובוס.

איך אפשר  בנסיעה, היתה השינה רחוקה ממנו. 
הקעמפ  מתחיל  וחצי  חודש  כשעוד   – להירדם 
בקמפוס בדרום, ולפי התחזיות – טפטוף הטילים לא 
הולך להיפסק בקרוב... חייבים להעביר את הקעמפ 

למקום אחר, ופתרון לא נראה באופק.

חיים עצמו, הסתובב ברחבי הארץ ותלה מודעות: 
משיח',  של  אורו  ל'קעמפ  המתאים  קמפוס  "נאבד 
למספר  התקשר  אנא  כזה,  קמפוס  מצאת  אם 
055.6739.541 – והשתתף בהגרלה על פחית קולה 

באדיבות פנחס הקיוסקאי".

הצפון,  מרחבי  את  וסרקו  לאוויר  הועלו  מסוקים 
חיילים.  בניסיון למצוא שטח המתאים לאכלס 600 
הצפון,  שבילי  בין  הסתובבו  נמרצים  מפקדים  שני 
רכובים על אופניים – בניסיון למצוא בין השיחים איזה 

קמפוסון קטן.

אבל פתרון הולם לא נראה באופק!

יתחוללו  "ֶרּב־ִׁשיֶמען"  אצל  במירון  אולי  יודע,  מי 
הישועות.

•

ליהודי  קוראים  התברר,  כך,   -( ואבי  שלומפער 
היקר(, כבר סיימו לכתוב. הם אפילו הספיקו לשלוח 
הרבי,  של  מהתשובה  ולהתפעל  המכתב,  את 

שדיברה לליבו של אבי. 

המתאים",  הבחור  אתה  ואולי  עזרה,  צריך  "אני 
למויש שלומפער. "הענין הוא כזה. פנה אבי בידידות 
אחראי  אני 
קמפוס  על 
הצפון,  באיזור 
מעוניין  והייתי 

אריאל דקל
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לך  יש  הקרוב.  הזמנים'  ב'בין  השטח  את  להשכיר 
רעיון למישהו שרוצה"...

ליהודי,  טובה  לעשות  באמת  שהשתוקק  מויש, 
קימט את מצחו בריכוז. קמפוס? מי צריך קמפוס? 
לאחר חצי דקה, נענע בראשו בשלילה. "לא, אני לא 

מכיר... מצטער".

אבי היקר המשיך לדרכו, ונבלע בין ההמונים...

רק יצא האיש, וחיים מאירי המיוזע נכנס למאהל 
אל התמימים שהתגודדו  פנה  "חבר'ה",  ה'אגרות'. 
איפה  רעיון,  יש  זאת  בכל  אולי  "למישהו  במקום, 

הקעמפ  יתקיים 
השנה?"

איזה  "וואו!!! 
קרא  הייתי!"  טיפש 
בזעזוע.  שלומפער 
הזדמנות  "פספסנו 
לקמפוס  מצויינת, 
במחיר  מעולה 

מציאה"... 

המבצע  נפתח  שניה,  באותה 
הצבאי הגדול ביותר שידע הקעמפ. 

שם המבצע: 'אבי הנעלם'.

מסר  הנבוך  שלומפער  מויש 
לבוש  אבי  לו:  הידועים  הפרטים  ה את  צ ל ו ח ב

ברגע  לבנה.  כיפה  חובש  חומות,  מכנסיים  ירוקה, 
האחרון, נזכר בעוד סימן חשוב: "הוא מגמגם"... 

רמה  ביד  ניהל  ריבק,  צביקי  הטכני,  הצוות  איש 
את מבצע החיפוש. אלפי פתקים הופצו ברחבי ההר: 
ירוקה  בחולצה  לבוש  אבי,  בשם  אדם  מצאת  "אם 
ומכנסיים חומות, חובש כיפה לבנה, והוא מגמגם – 
ובכך   ,055-6739-541 למספר  בדחיפות  התקשר 

תזכה לקרב את הגאולה".

ידיעה  פורסמה  ברדיו  החדשות  מהדורות  בכל 
אודות אדם בשם אבי, 
לובש מכנסיים חומות 
וכיפה  ירוקה  חולצה 
והוא מגמגם.  לבנה, 
התבקש  הציבור 

למסור כל מידע בנושא למשטרה.

לכל  בנושא.  עורבו  במירון  המשטרה  כוחות  גם 
הושמעה  אבי,  של  קלסתרונים  חולקו  השוטרים 
קלטת המחקה את גמגומו של אבי, וגם חולקו כיפות 
לבנות כמו של אבי. הכל במטרה למצוא את האיש 

הנעלם. 

וכמויות  המאמצים  המבצעים,  כל  אחרי  אבל 
רק  נמצא   – הנעלם'  'אבי  על  שנשפכו  הכספים 
ביער  חום, בצד אחד המנגלים  זוג מכנסיים בצבע 

הסמוך.

הרמקולים  קראו  לב!"  שימו  יקרים  "אורחים 
"אם  מירון.  הישוב  של  הראשיים 
אתה אדם בשם אבי, הלובש חולצה 
ירוקה ומכנסיים חומות, חובש כיפה 
מגמגם,  גם  ואתה  לבנה 
לשכור  רוצים  אנחנו 
פנה  שלך!  הקמפוס  את 
בזריזות למאהל 'אגרות 

הקודש'"...

דקותיים,  חלפו  לא 
נשמעה  רמה  וגערה 
בחלל המאהל: "רוצים 
אין   – עסקים  לעשות 
לדעת  צריכה  המדינה  כל  למה  אבל  בעיה. 
קורץ  בעודו  מעושה,  בכעס  אבי  שאל  כך  מזה?!" 

לשלומפער...

איפה הקמפוס? כמה מקומות יש בו? יש דשא? 
מטבח? – אבי פשוט 'הופצץ' בשאלות.

"אתם פשוט יכולים לבוא איתי ולראות", ענה אבי 
עיר  במירון   – כאן  ממש  "הקמפוס  השאלות.  לכל 

הקודש"...

בהתפעלות,  ריבק  צביקי  קרא  "ֶרּב-ִׁשיֶמעֶנען!" 
כאשר נכנסו כל הפמליא בשערי הקמפוס האגדי.

מאז, לא הפסיקה קריאת הקודש "רב-שימענען" 
הקריאה  הפכה  בהמשך  מירון.  בחלל  להדהד 
לראות  שזכה   – הקעמפ  של  המרכזית  לסיסמתו 
ישועות ונפלאות, בזכות רבי שמעון בר יוחאי ובזכות 

מלך המשיח.



יודע למה, אבל כל הקעמפ רבתי עם  לא 
משרד הפעילות. 

אני  הראשון.  ביום  הבמה  על  התחיל  זה 
חיילים  כמויות  הפתיחה,  כינוס  את  מצלם 

נרגשים שהגיעו היום לקעמפ, איזה יופי!

מיד  רד  המצלמה,  עם  שם  אתה  "היי, 
מהבמה!" אני שומע קול חלול מאחורי. 

הוא  הזה  שהקול  בטוח  הייתי  ת'אמת, 
לפחות של גנרל. אבל אני מסתובב ורואה את 

המ"פ ינון לנג מביט בי כועס ורוגז. 

מקרה  שזה  חשבתי  אם 
הבאים  בימים  חולף, 

הבנתי שהמטרה של 
הפעילות,  משרד 
את  לי  להרוס  היא 
ממש  הרוח!  מצב 
לא הבנתי את זה, 
ונפגעתי עמוקות. 

מדוכדך  פניתי 
 – היחידי  לחברי 

זלצמן,  ישראליק 
ושטחתי בפניו את בעייתי. 

כנראה  שישראליק דיבר איתם, 
כי מאותו יום, הם הפסיקו בהתהגות המוזרה 

שלהם. אבל עדיין הייתי פגוע.

חייל  בצילום  מרוכז  בעודי  הורים,  ביום 
בן  אחיו  עם  בכדור  המשתעשע  נחמד, 
על  מונחות  ידיים   – לבקר  שהגיע  השנתיים 
עיניי בחוזקה, חוסמות את הראייה. קול מוזר 

לך  שאומר  עד  איתי  "תלך  מאחרי:  נשמע 
לעצור".

במסדרונות  נגרר  אני  עצומות,  בעיניים 
המרתף  קומות  של  והאפלים  הארוכים 
ההוראה  שמגיעה  עד  הקעמפ.  ומחילות 

"עצור!"

ומגלה  לאור,  מתרגל  בעיניי,  ממצמץ  אני 
את עצמי בתוך משרד הפעילות. מולי ניצבים 
וינון, כשהם אוחזים שלטים  מחייכים שרגא 
כמה  מודבקים,  שעליהם  ענקיים,  לבנים 
צילמתי!  שאני  התמונות  מרגש... 

מודפסות!

ינון  אמרו  "סליחה"... 
"סליחה"...  ושרגא. 
שהסתיר  בועז,  גם  אמר 
כל  הראייה  את  לי 
אחחח,  לכאן...  הדרך 
ישראל'  'אהבת  איזה 

חסידית!

שהמצלמה  לפני  רגע 
לבכות,  התחילה  שלי 
המחווה  את  לצלם  הספקתי 

של משרד הפעילות.

•

להגיע  מתבקש  אתה  משה,  "הצלם 
במהירות לשער היציאה מהקעמפ", המירס 

שלי מצרצר.

ג'יפ  בשער.  מתייצב  אני  לגמרי,  מתנשף 
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שאעלה  שם  ממתין 
בשעטה  ופורץ  עליו, 

בשבילי העפר. 

אנחנו  לאן  "סליחה, 
שואל  אני  נוסעים?" 
בדאגה את הנהג. "אני 
לצלם  להספיק  צריך 

את המסדר הגדול!"

מחייך   - הוא 
בערמומיות, וכמובן 

– שותק.

שעה  חצי  אחרי 
בשדה  נסיעה, 
מחכה  פתוח, 
מטוס קטן במנועים 
אז  רק  דולקים, 
פה.  פוצה  הנהג 
נעימה"...  "טיסה 
הוא אומר, ומסמן לי 

לעלות. 

מספר  אחרי 
שומע  אני  דקות 

"תכין  לאוזני:  הצמודות  באוזניות  הטייס  את 
מגיעים".  אנחנו  מעט  עוד  המצלמה,  את 
מוכנה  נשלפת,  המצלמה  במיומנות 

לצילום...

פסוקים  שאגות  שומע  אני  מרחוק  כבר 
לצלם  אפשר  שאי  חבל  לי,  )תאמינו  אדירות 
הכי  המראה  את  רואה  אני  ואז  קולות...(. 
הרבי  חיילי   - בחיי  שראיתי  ויפה  מרגש 
שליט"א שבקעמפ 'אורו של משיח' עומדים 
התמונה  לרמטכ"ל.   הצדעה  במסדר 

שלפניכם היא ממעוף המטוס.

•

גזוז,  לא  דשא  כר  על  רחוק,  לא  במקום 
המירס  כששוב  אפור,  במצנח  צונח  אני 

משה,  "הצלם  אלי:  מדבר 
חבר'ה  של  קבוצה  פה  יש 
שההורים שלהם לא הגיעו. 
איזה  להם  תעשה  בוא 

תמונה לפיצוי"...

רצתי בשמחה לנחם את 
אלא  האומללים,  החיילים 
שאז גיליתי מיהם החבר'ה 
שמתגעגעים להורים... לא 
פחות ולא יותר – המג"דים!

מגיע  להם  גם  טוב, 
פיצוי...

•

כואב.  כבר  שלי  הראש 
ההפתעה המרגשת, נסיעה 
מירון,  בשמי  טיסה  פרועה, 
די,  מהירה.  ריצה  זה  ואחרי 
אני  להיום,  מספיק  צילמתי 
כרית  על  ראש  להניח  הולך 

נחמדה.

מתוך שינה, אני שומע את 
משיח'  של  'אורו  מקהלת 
יחד  צעדנו  "בשמחה  המפורסם:  בשיר 
התקדמנו ללא פחד"... כל כך נעים לשמוע 

את השיר. אחריו מגיע עוד שיר, ועוד אחד.

אבל  מוזר,  נשמע  משהו  הזה,  הזמן  כל 
אני לא מצליח לזהות מה מוזר. עד שנפל לי 
האסימון – שמעתי רק את המקהלה, אבל לא 
היו צלילי מוזיקה ברקע. כאילו, כאילו קבוצה 
של חיילים יושבים סביב מדורה ושרים לבד, 

בלי מוזיקה.

לחלון  מתחת  שממש  וגיליתי  התעוררתי, 
להתוועדות  סיירת  לה  התיישבה  חדרי, 
חסידית סביב "על-האש" מעלה עשן וריחות. 
"הלילה הזה כבר לא אשן", חשבתי לעצמי 

בעודי מניף את המצלמה אל החלון.
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בועז: וואו, אתם קולטים מה זה? כבר חודשים 
ארוכים שלא זכינו להתוועד עם החיילים במדור 

'ביפ'...

בהתרגשות  כולי  מפעים!  ממש  פייבל: 
מהענין...

ינון: די בועז, תעביר נושא. פייבל מתחיל 
הדמעות,  יתחילו  רגע  ועוד  להתרגש, 

טישו וכל זה...

בואו  נושא.  עברנו  אוקיי,  בועז: 
נשוחח קצת על פסח שני המתקרב.

שני  "פסח  התכוונת  ינון: 
המתרחק". למיטב זכרוני, פסח שני 

כבר עבר.

"לא  "עבר"...  משנה,  זה  מה  בועז: 
עבר"... הרי זה בכלל לא חשוב. כמו שנאמר: 

שלמדנו  מה  זה  בדיוק  פארפאלן!"  קיין  "ניטא 
אפשר  תמיד   – אבוד  דבר  "אין  שני.  בפסח 

לתקן!"...

פייבל: אפשר לתקן? באמת?! אפילו אם לא 
כתבנו בממשיכים להלחם כבר מאז חנוכה?

ינון: אפשר לתקן? באמת?! אפילו אם ב'רדיו 
היה  הוא  אבל  אותי,  לחקות  ניסה  פייבל  אורו' 

נשמע כמו פינגווין זקן?

בועז: די, לא לריב! אפשר לתקן 
וזהו!

כדאי  בהחלט  אז  לתקן,  אפשר  אם  פייבל: 
שנפצה את החיילים – על החודשים הארוכים 
אולי  ה'ביפ'.  התפרסם  לא  בהם  והמשמימים 
ממשרד  השראה  מעורר  אישי  שי  להם  נשלח 

הפעילות.

הפתעה  להם  נשלח  מצויין!  רעיון  ינון: 
מרגשת שתזכיר להם את ל"ג בעומר, 
תפוח  אולי  שמעון...  ורבי  מירון 
ומפוחם ממדורת ל"ג  אדמה שרוף 

בעומר...

בועז: מה איתך?! מה הקשר בין 
תפוח אדמה לרבי שמעון? זה סתם 
רשב"י  החולצה.  את  להם  ילכלך 

נמצא בכלל בתהלוכות!

ינון: אז נשלח מזכרת מהתהלוכה. אולי 
ארטיק נמס ודביק בטעם פלסטיק...

פייבל: די! אני פשוט מזדעזע מהזלזול שלך 
בארטיק של תינוקות של בית רבן. דורות שלמים 
של 'צאן קדושים' גדלו על הארטיק החסידי של 
תהלוכות ל"ג בעומר! ארטיק בטעם של אחדות 

אמיתית, יחד כל ילדי ישראל להבאת הגואל!

פייבל צודק, זה באמת ארטיק חסידי,  בועז: 
של אחדות וגאולה. אבל בכל זאת, אולי אפשר 
הדביק  הנוזל  בלי  רק   - אחדות  קצת  לעשות 

הזה... כדאי משהו יותר קליל ונוח.

פייבל: נו, ומה בפיך?

מהפעילות  מזכרת  חייבים  לדעתי,  בועז: 
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בציון  בעומר,  בל"ג  התמימים  של  העוצמתית 
של רשב"י. אולי שלט "יחי המלך המשיח" אדום 
על צהוב בוהק. אולי דגל משיח ענק, מטר וחצי 
על שלוש כמו שיש שם במירון. עכשיו אני נזכר 
חשמל,  עמוד  על  שעברה  בשנה  טיפסתי  איך 

ותליתי את הדגל הכי ענק במירון...

עם  תחרות  עשית  איך  גם  נזכר  אני  ינון: 
הדגל, מי עף יותר מהר ברוח. נראה לי שניצחת 

בסוף...

פייבל: הגזמתם, דגל משיח ענק לכל חייל?! 
הקבצנים  גדול  אפילו  עתק!  סכומי  יעלה  זה 

ב-770 לא יצליח להתרים סכום כזה!

בועז: נו, לא חייבים דגל, אפשר גם דגלון.

ינון: מצויין. נגיד לחיילים לתלות את הדגלון 
האחים  של  בפליימוביל  חשמל  העמודי  על 

הקטנים.

חב"ד  'בית  שיפתחו  מדהים!  פייבל: 
את  שיפרסמו  פליימוביל'. 

של  לחבר'ה  הגאולה  בשורת 
הפליימוביל...

בלי  נו,  טוב.  ינון: 
שטויות. חייבים למצוא 
מזכרת  אחר...  רעיון 
היקרים  לחיילים  נצח 

בעומר,  ל"ג  ברוח   –
רשב"י, מירון וכל זה.

חבר'ה,  אהה!  בועז: 

אתם קולטים? זה רעיון!

פייבל: יפה, רעיון טוב.

ינון: בדיוק! רעיון מצויין.

בועז: נכון, אבל לא שמעתם את הרעיון...

ינון: ובכן...

בועז: החיילים של אורו הם בחורים רציניים. 
עם כל הכבוד שרחשתי מאז ומעולם למדורות, 
שלנו  החיילים   – הענק  ולתהלוכות  למירון, 
רק  למצוא  אפשר  רשב"י  שאת  מזמן,  הפנימו 

במקום אחד ויחיד...

פייבל: בדיוק, בועז! מילים כדרבנות!

ינון: אכן כן, חיילים! יש לנו רשב"י, והוא נמצא 
כאן ב-770. הרבי שליט"א, הרשב"י של הדור 

שלנו!

ולפגוש  לבוא  נפשכם  חשקה  ואם  פייבל: 
אותו, קדימה – קנו כרטיס טיסה!

פינה  תישאר  תמיד  בליבנו  בועז: 
האהוב  ולקמפוס  למירון  חמה 
כאן,  אנחנו  אבל   –
צמודים  לזוז.  בלי 
ולרבי.  לרשב"י 
ואם אתם מגיעים 
אלינו,  צלצלו   –
קבלת  לכם  ונארגן 
חצוצרות  עם  פנים 

בשדה התעופה...
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ֹלא ַרק ִמי ֶׁשָהָיה ַּבֶּקעְמּפ, ְוֹלא ַרק ַחָּיֵלי ִצְבאֹות 

ְירּוָׁשַלִים  ֵאזֹור  ָּכל   – ְּבֶעֶצם  ֵּביָתר,  ּתֹוָׁשֵבי  ָּכל  ה'. 

ְּב'ַׁשָּבת  ֶׁשִהְתחֹוְלָלה  ַהַּמְהֵּפָכה  ֶאת  ִהְרִּגיׁשּו  ֻּכּלֹו, 

ַחָּיִלים  ְלֵמָאה  ָקרֹוב  ִעִּלית'.  ֵּביָתר   – ַהֶּקעְמּפ  ִעם 

ְוַהְּסִביָבה,  ִצּיֹון  ֵּתל  ִעִּלית,  ֵּביָתר  ִמירּוָׁשַלִים,   –

ְּבִסיַמן  ְלַׁשָּבת  ֱאֹמר  ָּפָרַׁשת  ְּבַׁשָּבת  ִהְתַאְספּו 

'הֹוְפִכים ֶאת ָהעֹוָלם'.

ִמְנָחה,  ִּבְתִפַּלת   – ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ְּפִתיָחָתּה  ִעם 

ֻהְרְּגָׁשה   – ּוָפַרְצָּת'  ּוְב'ִמְלֶחֶמת  ֶהָעְצָמִתי  ַּבִּמְסָּדר 

ִהְמִׁשיְך  ֶזה  'אֹורֹו'.  ַחָּיֵלי  ֶׁשל  ַהְּלִחיָמה  רּוַח  ֵהיֵטב 

ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת ּוְבֶעֶצם, ְּבָכל ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת, ְּבַחּיּות 

ּוִב'ְׁשטּוֶרעם'.

ִּבְסכּוֵמי  ָהֲעִלּיֹות  ִנְמְּכרּו  ַהּתֹוָרה,  ְקִריַאת  ִלְפֵני 

ֶעְׂשרֹות  ָמִׁשיַח,  ַּכְרִטיֵסי  ֲחֻלַּקת ֵמאֹות  ָעָתק – ֶׁשל 

ֲעִלַּית  ָהְיָתה  ַהּכֹוֶתֶרת,  ֻּגַּלת  ָועֹוד.  ְּתִפִּלין  ֲהָנחֹות 

ְּגֻאָּלה  ִׁשעּוֵרי  ֶעְׂשרֹות  ְּתמּוַרת  ֶׁשִּנְמְּכָרה  'ַמְפִטיר', 

ּוָמִׁשיַח ֶׁשִּיְתַקְּימּו ְּבַתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה.

ְּבָצֳהֵרי ַהַּׁשָּבת ִהְתַאְספּו ֻּכָּלם ִלְפִעילּות ְמַרֶּתֶקת, 

ִל'ְגֻאָּלִתִּיים', ַּבֶּדֶרְך ַלֲהֹפְך  ָּבּה ָהְפכּו ֲהמֹוֵני ֲחָפִצים 

ֶאת ָהעֹוָלם.

יֹוֵצאת  ִמְנָחה,  ְלַאַחר 

ַרָּבִתית  'ַּתֲהלּוָכה'  ַלֶּדֶרְך 

ֵּביָתר.  ִּבְרחֹובֹות 

ַהִּסְסָמאֹות,  ַהִהְמנֹוִנים, 

ַה'ְּיִחי'  ְוַזֲעקֹות  ַהְּפסּוִקים 

ְּבָכל  ֵהיֵטב  ְמַהְדֲהִדים 

ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכִזִּיים  ָהְרחֹובֹות 

ָהִעיר.

חֹוֵתם  ַהַּׁשָּבת  ֶאת 

ְסִביב  ַהִּסּיּום.  ַּבאְנֶקעט 

צֹוִפים  ֲערּוִכים,  ֻׁשְלָחנֹות 

ַהְּמֻיָחד  ַּבִּויֵדאֹו  ַהַחָּיִלים 

ּוְבַמַעְרכֹון ְמַגְלֵּגל, ָׁשִרים ֶאת 

ָלַרַמְטָּכ"ל  ּוְמַּדְּוִחים  ּכֹוְתִבים   – ְוָהִעָּקר  ַהִהְמנֹוִנים 

ַהִּמְצַטְּיִנים,  ַהַחָּיִלים  ַהּטֹובֹות.  ַהַהְחָלטֹות  ַעל 

ֶׁשִהְצִליחּו ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהָּפֶזל ֶׁשל ִמְׂשַרד ַהִּלּמּוִדים 

ּוְפָרִסים  'ַמְהְּפָכן'  ְּתעּודֹות  ְמַקְּבִלים  ַהַּׁשָּבת,  ֶׁשל 

ְמֻיָחִדים.

ָנִחים  ֹלא  ִּתְסַּתֵּים.  ְוֹלא  ִהְסַּתְּיָמה  ֹלא  ַהַּׁשָּבת 

ּוַמְמִׁשיִכים ְלִהָּלֵחם ַעד ֹּבא ַהְּגֻאָּלה...

 ַחָּיֵלי ֵאזֹור ְירּוָׁשַלִים
ָהְפכּו ֶאת ָהעֹוָלם

עד מתי?!
עם סגירת הגליון, התקבלה הידיעה המזעזעת על פטירתו בטרם עת, של הרה"ח

הרב בועז לרנר ע"ה

 בשם כל חיילי וצוות קעמפ 'אורו של משיח', אנו שולחים את תנחומינו לבניו
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י ֵאֶליָך.  ְעּתִ ְעּגַ ה ִהְתּגַ ּמָ ִוד, ּכַ ים־ּדָ יֹוֵסף־ִיְצָחק: ַחיִּ
ַסח... ל ּפֶ ים' ׁשֶ ַמּנִ 'ֵבין ַהּזְ ָהִייָת ָחֵסר ִלי ּבְ

ִליָט"א? י ׁשְ ֵאיְך ָהָיה ֵאֶצל ָהַרּבִ

ַמה  ֵמִבין  לֹא  ה  ַאּתָ יֹוֵסף־ִיְצָחק,  ִוד:  ים־ּדָ ַחיִּ
יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ֵאֶצל  יף  ּכֵ ׁש  ַמּמָ ָהָיה   . ִפְסַפְסּתָ

ִמיּוּת וְּברוָּחִניּוּת! ַגׁשְ ֶפַסח, ּבְ ּבְ

ה ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְהיֹות  ּמָ יֹוֵסף־ִיְצָחק: וַּואוּוּו..ּ. ּכַ
י... ָך, ֵאֶצל ָהַרּבִ ִאּתְ

ר  ה ִסּפוִּרים ְלַסּפֵ ַטח ֵיׁש ְלָך ַהְרּבֵ ּבֶ
.770- ָרה ּבִ ּקָ ה ׁשֶ ָלנוּ, ִמּמַ

ֵיׁש  צֹוֵדק,  ִוד:  ים־ּדָ ַחיִּ
ר.  ה ְמאֹד ִסּפוִּרים ְלַסּפֵ ַהְרּבֵ
ֲהלוַּכת ַל"ג  נוּ ָקָצר, ּתַ ַאְך ְזַמּנֵ
עֶֹמר ַמְתִחיָלה עֹוד ְמַעט...  ּבָ

הוּ ָקָטן. ר ְלָך ַמּשֶׁ ֲאַסּפֵ

ֶאת  יר  ַמּכִ ַטח  ּבֶ ה  ַאּתָ
ִליָט"א.  י ׁשְ ִהְנִהיג ָהַרּבִ ֲהלוּכֹות' ׁשֶ ַה'ּתַ

ָנה,  י ׁשָ ֶמת ִמּדֵ ְתַקיֶּ ּמִ עֶֹמר ׁשֶ ֲהלוַּכת ַל"ג ּבָ לֹא ּתַ
ַהֲחִסיִדים  ַחג.  ָכל  ּבְ ֶמת  ְתַקיֶּ ּמִ ׁשֶ ֲהלוָּכה  ּתַ א  ֶאּלָ
ל  ׁשֶ יָחה  ׂשִ ַלֲחזֹר  ִעיר,  ּבָ ֶנֶסת  ַהּכְ י  ְלָבּתֵ הֹוְלִכים 
י  ָהַלְכּתִ ֲאִני  ִלים.  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ֶאת  ַח  ּמֵ וְּלׂשַ י  ָהַרּבִ

כוָּנה ְמאֹד ְמאֹד ְרחֹוָקה! כוַּנת 'ִסי-ֵגייט' – ׁשְ ִלׁשְ

ֶרֶגל? ה ְזַמן ָהַלְכּתָ ּבָ ּמָ יֹוֵסף־ִיְצָחק: ְרחֹוָקה? ּכַ

עֹות, ָהלֹוְך ְוָחזֹר ִל-770!... ִוד: 6 ׁשָ ים־ּדָ ַחיִּ

ָהַרְגַלִים?  ְלָך  ֲאבוּ  ּכָ ְולֹא  ָמה,  יֹוֵסף־ִיְצָחק: 

ה... ׁש ָקׁשֶ ַמע ַמּמָ ִנׁשְ

ָרה. ַמע ַמה ּקָ ִוד: ֶרַגע, ׁשְ ים־ּדָ ַחיִּ

ַאְך  ֶנֶסת,  ַהּכְ י  ּתֵ ִמּבָ ֶאָחד  ל  ׁשֶ ְלִפְתחֹו  ְענוּ  ִהּגַ
לֹו,  יר  ְלַהְסּבִ ינוּ  ִנּסִ ֵנס...  ּכָ ּנִ ׁשֶ ָרָצה  לֹא  אי  ּבַ ַהּגַ

ָבר. ְכֵנַע אֹותֹו, ֲאָבל – ׁשוּם ּדָ ְלׁשַ
ה"... ֶרְך ֲאֻרּכָ י, "ָהַלְכנוּ ּדֶ ְנּתִ ב", ִהְתַחּנַ ה ַחיָּ "ַאּתָ

אי. ּבַ ַאל ַהּגַ ם?" ׁשָ ְעּתֶ "ֵמֵאיפֹה ִהּגַ
 – יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ִמ-770,  ְענוּ  "ִהּגַ

אִוויְטׁש", ָעִניִתי לֹו. יוּּבַ י ִמּלִ ָהַרּבִ
ֶהֶלם! הוּא לֹא ֶהֱאִמין  הוּא ָהָיה ּבְ
ִלְמקֹומֹות  אֹוָתנוּ  ׁשֹוֵלַח  י  ָהַרּבִ ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ּבִ ְרחֹוִקים,  ְך  ל-ּכָ ּכָ
הוּא  ְיהוִּדי...  עֹוד  ַח  ּמֵ ְלׂשַ
ְמָחה,  ׂשִ ּבְ אֹוָתנוּ  ִהְכִניס  ד  ִמיָּ
ֵריֶכם!  "ַאׁשְ ֲעלוּת:  ִהְתּפַ ּבְ ְוָקָרא 
ִלים  ַחיָּ ִלְהיֹות  ִכיֶתם  ּזְ ׁשֶ ֵריֶכם  ַאׁשְ
ּדֹוֵאג ְלָכל ְיהוִּדי  יַח, ׁשֶ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ׁשֶ

עֹוָלם!!!" ּבְ

יֹוֵסף־ִיְצָחק: וַּואוּ, ֵאיֶזה ִסּפוּר ְמֻיָחד...
ּפוּר ִלְגדוּד  ִעְקבֹות ַהּסִ ָך ּבְ ּלְ ֶסר ׁשֶ נוּ, ָאז ַמה ַהּמֶ

ָיד ָרָמה? עְמּפ ּבְ הֹוִביל ֶאת ַהּקֶ ַאַח"ל, ׁשֶ

ל  ׁשֶ ִלים  ַהַחיָּ ֲאַנְחנוּ,  רוּר.  ּבָ ֶסר  ַהּמֶ ִוד:  ים־ּדָ ַחיִּ
הוִּדים  יַח – ְצִריִכים ָלֶלֶכת ְלָכל ַהיְּ ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ָהַרּבִ
יַח וְּלָהִכין  ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ר ָלֶהם ַעל ָהַרּבִ דֹוֵרנוּ, ְלַסּפֵ ּבְ

ׁש! ד ַמּמָ ֶכף וִּמיָּ ְהֶיה ּתֵ ּתִ ּלוּתֹו, ׁשֶ אֹוָתם ְלִהְתּגַ
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