


הסמג"ד אנקווה: לחיים לחיים! חיילים יקרים, 
חודש אדר!!!

את  אוהב  כך  כל  אני  וואו!  מזרחי:  המג"ד 
הרבי  של  שיחות  מלאאא  עליו  יש  אדר,  חודש 

והתוועדויות, זה חודש גדוש בשמחה!

חייב  אתה  המג"ד,  יווווו..  אנקווה:  הסמג"ד 
לשמוע סיפור מרתק ששמעתי אתמול..

אתה  פעם  שוב  אויש,  מזרחי:  המג"ד 
והסיפורים שלך?! כבר הסכמנו שהסיפורים שלך 

משעממים..

סליחה?!?!  אנקווה:  הסמג"ד 
שלי  הסיפורים 

מספר  אני  מדבר,  אתה  מה  משעממים?! 
הסיפורים הכי טוב בקעמפ, אתה יכול לשאול 
שזכו  אלו  לפחות  בעצמם,  החיילים  את 

שאתוועד עם הסיירת שלהם.

אולי  נראה,  בא  ספר,  טוב  מזרחי:  המג"ד 
השתפרת מאז הסיפור האחרון שסיפרת לי, 

באותו לילה שהיינו חיילים באותה סיירת..

טוב.  תקשיב  קיצע'ר,  אנקווה:  הסמג"ד 
שמער'ל  להם  שקראו  ילדים  שני  היו  פעם 
ובער'ל, הם היו ילדים מאוד חסידיים. פעם 
אחת הם יצאו מבית הכנסת באמצע התפילה, 
הלכו למחסן של סבתא של שמער'ל, שם הם 
להם  עפו  הם  כך  עליה,  ולחצו  מכונה  ראו 

מעל לכל הדורות עד ש..

כתוב  היה  לא  זה  תגיד,  מזרחי:  המג"ד 
ראו  הם  שאז  שעבר,  החודש  של  בעלון 

אנשים עצובים בגלל שנה מעוברת, 
בסוף הם הגיעו לישיבה הגדולה 

בעולם – חח"ל צפת!

הסמג"ד אנקווה: מה באמת?! 
איזו פאדיחה! חבל.. עד שהיה 

לי סיפור מעניין.

מעניין..  מזרחי:  המג"ד 
כשקוראים  לחשוב,  אפשר 
להלחם',  ב'ממשיכים  זה  את 
מאיך  מעניין  יותר  הרבה  זה 

שאתה מספר את זה.

נו..  טוב  אנקווה:  הסמג"ד 
מהסיפור  המסר  מה  אבל 
שאתה  או  יודע?  אתה  הזה, 
את  רק  שקוראים  מאלה 

הם  המסר,  וכשמגיע  הסיפור 
הופכים דף?

המג"ד מזרחי: בטח שאני יודע.. אהה.. אם 
אנחנו רוצים להיות.. אהה.. כאילו, ז'תומרת.. 
אהה.. טוב נו, אני לא זוכר, אולי תאמר אתה?

הסמג"ד אנקווה: אז ככה, אני לא יודע מה 
היה  זה  שאם  בטוח  ואני  בעלון,  כתוב  היה 
כתוב, זה הכי נכון! המסר שאני למדתי הוא 
כזה: הרבי שליט"א עומד להתגלות בכל רגע 
ומכל  הנוראה  מהגלות  כולנו,  את  ולגאול 
הצרות. הרבי עוד רגע מגיע, ואנחנו בטוחים 
בעצמו  שליט"א  הרבי  כך  כי  כך,  אכן  שזה 
אמר, ואם הרבי מגיע עכשיו לגאול אותנו,  !!

יש  אם  גם  חזק!  זה  וואו  מזרחי:  המג"ד 
עניינים בלתי רצויים בשנה מעוברת, אותנו 
עוד  שהרבי  יודעים  אנחנו  מעניין,  לא  זה 
עוסקים  אנו  ולכן  אותנו,  וגואל  רגע מתגלה 
רק בחלק המשמח שבזה, ולא בעניינים הלא 

רצויים.

בא  נכון!  הבנת  יפה!  הסמג"ד אנקווה: 
נרקוד.. הרבי מתגלה!





מספר דקות של ריקודים סוערים חלפו 

נמשך  הפרסי  השטיח  ולפתע  הם,  גם 

ומספר  במהירות  הרוקדים  רגלי  מתחת 

חיילים נפלו על רצפת הבהט. הדבר עורר 

מהומה. בפרט מצד העובדה שמענדי שם 

לב אליה - היו אלו שני חיילים, הבעיה היא 

אפשרה  לא  עורר  שהמאורע  שהמהומה 

לשים עליהם עין.

היה ברור שצריכים כאן כח חזק בשטח 

נצפה  שם  מהגנרליה,  הוזעק  ויוספי   -

הצוות  שאר  עם  יחד  סוערים  בריקודים 

הבכיר )מי שלא ראה את מנהל הלימודים 

ריקוד  לשליחות  חבריו  את  מלמד  מזרחי 

תימני - לא ראה ריקוד תימני מימיו(... 

מנהלי  את  והעמיד  פיקוד,  תפס  יוספי 

חריגה  תזוזה  כל  על  לתצפת  הלימודים 

בשטח. מענדי הועמד על הגג, יוסי מאחורי 

הבימה של קריאת התורה, ושולם מאחורי 

מזרון הקפיצים שכה חיבב...

שולם 
ואכן,  סוף.  לזה  יעשה  בלבו שהוא  החליט 
ריקודים,  של  נוספות  דקות  מספר  כעבור 
לארון  ניגש  החיילים  אחד  את  זיהה  הוא 
הראשי.  ה'שלטר'  את  מוריד  ו..  החשמל 
עליו  וקפץ  מאוחר  שיהיה  חשש  שולם 
ממקום המסתור, לופת אותו בחוזקה בשתי 
ידיו. כעת שם לב שמעולם החייל ה'ברנש' 
)אוו, זה כינוי ממש טוב למחוצף הזה( לא 
ניגש לארמון שלו, כעת הוא הרגיש 

פגוע לגמרי.

לגמרי מהנאום  צרוד  שולם שהיה 
המרגש דלעיל, החליט להעביר אותו 
לטיפול שורשי של מענדי ויוסי. אחרי 
התוועדות איתם, הוא לעולם לא יחזור 
המוביל  המסדרון  בפתח  מעלליו.  על 
ביותר  המהודר  הלימודים  למשרד 
בפרס, הרגיש שתי זוגות עיניים עוקבות 
אחריו. והוא לא טעה. פרשנדתא ודלפון 
הגיעו לשחרר מידיו את אספתא, אותו 
שולם הספיק להכיר בדרך. לאחר מאבק 

קצר צלח שולם גם משימה זו.

מיד כשהגיעו הרביעייה למשרד, קיבל 

יעשה  הוא  שהפעם  החליט  שולם 
שהאלמוני  שלישית  פעם  כבר  סוף.  לזה 
להם  ומחרב  זה  את  להם  עושה  המרושע 
מאחורי  הסתתר  הוא  התוכניות.  את 
שמנהלי  )זה  עליו  האהוב  הקפיצים  מזרון 
עם  יחד  תורנות  עליו  עושים  הלימודים 

מנהלי הפעילות(, ו.. תפס אותו.

•••

על  מידע  קיבל  כשמענדי  התחיל  הכל 
הטובה  שהדרך  מהנשיא,  חדשה  בשורה 
לשמוח  היא..  המן  גזירת  את  לבטל  ביותר 
ולרקוד על כך שהיא כבר התבטלה! כמובן 
שיוסי לא שמר את המידע המיוחד בסוד, 
שולם  ויוסי.  לשולם  אותו  לספר  רץ  הוא 
בקפיצותיהם(,  תמיד  )המשתבחים  ויוסי 
קפצו כמנהגם לגובה רב - הם יעשו ריקודי 
יביאו  וביחד  הקעמפ,  חיילי  לכל  שמחה 

לביטול הגזירה!

מענדי לא בזבז זמן, הוא נטל עט והחל 
דברים  רשימת  הסודי,  בפנקסו  לכתוב 
שהדבר  כמובן  המיוחד.  לערב  הנצרכים 
דגלי המשיח,  היו  הראשון שרשם לעצמו 
מרדכי.  של  מדרשו  בבית  רוקדים  עמם 
כשסיים שאל אותו שולם האם זכר להביא 
להנעים  )שולם(  הוא  יוכל  בו  מיקרופון, 

לחיילים בקולו העורב.

כמים,  נשפך  המשקה  הגיע,  הערב 
הציציות עם פתיל התכלת שעליהם עברו 
מרדכי'  'נווה  וקמפוס  החולצה,  למעל 
של  דקות  כעשר  אחרי  ושמח.  צהל 
לפתע  החיילים  נעמדו  סוערים,  ריקודים 
נכנסו  הלימודים  מנהלי  במקומותיהם, 
המום  עמד  סעדיה  והמפקד  להיסטריה, 

מכך שניתקו לו את כבל האורגן.

נשארו  לא  הלימודים  שמנהלי  כמובן 
אדישים, ושולם פתח עם גרון ניחר )כזכור 
- הכבל נותק(, בנאום ארוך על גודל מעלת 
וכו',  כשקשה  אפילו  והשמחה,  הריקוד 

והריקודים המשיכו )כמעט( כמתוכנן.

ה'צוות הטכני' המקצועי שנבחר בקפידה 
לקעמפ אורו של משיח ג'תרפפ"ו, סידר את 
העניין במהירות ומיודענו - המפקד סעדיה 
- המשיך לנגן על הקלידים ביתר שאת וביתר 

עז.



את  והושיב  השּושני  בחיוכו  יוסי  אותם 
כולם להתוועדות סוערת. מענדי, שהובא 
במיוחד מכפר נידח בארץ ישראל שיוסד 
את  להכיר  חייב  היה  היהודי,  מרדכי  ע"י 

הקבוצה שהתנחלה במשרדו.

)מתוך  אחים,  ששלושתם  מסתבר 
אביהם  ע"י  שנשלחו  ושניים(  מאתיים 
כל חלקה טובה  להרוס  - במטרה  - המן 
בקעמפ. "בתור אגגיים חמודים, תעשו כל 
שביכולתכם כדי שחיילי מרדכי לא יעשו 
את המוטל עליהם. רק כך נוכל לממש את 

רצוננו", הסביר אביהם - המן.

שליחות  הגיעה  שכעת  הרגיש  מענדי 
חייו, הוא החל לחזור להם על כל השיחות 
של מרדכי, על כך שביטול הגזירה קרוב 
מאוד, על כך שהחיילים יעשו את זה, ועל 
כך שסופו של.. בעצם לא משנה, העיקר 

חיילים - הצטרפו כבר לשורותינו!

קיבל  אותם  במשלים  חסך  לא  יוסי 
שניאור,  מהסמג"ד  רב  מאניקעס  תמורת 
ותיאר להם בלהט אש את הגאולה הקרובה 

יותר מתמיד.

במשך  שישן  ושולם  הגיע,  כבר  הבוקר 
ב'נץ'  להתפלל  התעורר  ההתוועדות,  כל 
בעיניו  הסתכל  הוא  בקודש.  כמנהגו 
כלל  שההתוועדות  לב  ושם  דלפון  של 
קץ  מזמן  שכבר  יוסי  עליו,  השפיעה  לא 
אספתא,  של  העניין  חסרות  בשאלותיו 
חושב  מענדי  גם  האם  קצר,  בירור  ערך 
כמוהו תוך כדי ששולם ממטיר עליהם אש 

וגפרית.

הם הגיעו למסקנא פה אחד שאין עם מי 
לדבר, ובמעמד חגיגי ורב רושם תלו אותם 
לכיכר.  הגיע  מרדכי  שגם  כמובן  בכיכר. 

והריקודים? המשיכו בכל התוקף!



הוא  מלמעלה  ישרות,  בשורות  עמדו  הקעמפ  חיילי  מעל מאות  קופחת  השמש  ביותר,  המרהיבים  המחזות  אחד  והרכות, היה  העדינות  עיניהם  את  מסנוורת  החיילים,  של  הוא הנקודה, הגנרלים יצאו והמח"ט אלפנביין קיבל את המיקרופון הגנרל סיים את נאומו, היום בעז"ה נצא לטיול, אבל זו לא בטח כבר הבנתם.. מדובר במסדר בוקר. ראשם  תפקידו  עכשיו  לעשות,  עליו  מה  היטב  ידע  הוא  'ציור פניו' משוחררים, סיירת 'להביא לשחרר את הסיירות לארגון התיקים לטיול.לידו,  צווח 'אוקי חיילים! סיירת  שמדברים!!!'  חיילים  פה  יש  למה  משוחרר...  מאף משיח'  מפחד  לא  אני  טוב,  לי  תקשיבו  קב"ע  'גדוד  הביתה!!!', סיים המח"ט אלפנביין את נאומו המחריד ושחרר אחד, אם תמשיכו להתנהג כך לא אהסס להעיף את כל הגדוד המח"ט, 
את כל שאר הסיירות.

•••
למג"דיה  נכנס  מישולובין  התיישב על הכיסא בלי יכולת לדבר.הוא, או שמא עצבני על סף בכי.. הוא נסער כולו, פניו אינן מסגירות אם צוחק המג"ד 

המח"ט  עם  משהו  לעשות  פיו, 'חייבים  את  פצה  הוא  סוף  סוף  'אני הזה',  סביבו,  התקבצו  המג"דים  היינו צוות  נורמאלי!  לא  זה  לכם,  והוא.. אומר  הטיול,  לפני  במסדר  צווחו הוא.. הוא.. הוא איים שיעיף את כל עכשיו  'מהההה?!'  הביתה!!!',  כל המג"דים באחת, כאילו תכננו את הגדוד 
זה מראש.

לא  זה  משהו!  לעשות  היום 'חייבים  גבול!  כל  עבר  הוא  פשוט, 

בערב נתיישב לאסיפה..', כך סיכמו חבר המג"דים ופנו לעיסוקיהם.
•••

האסיפה,  את  חיים  הגנרל  פתח  להתחיל',  אפשר  הגיעו  כולם  המח"ט 'יופי  וסבוך,  חשוב  מאוד  בנושא  לדון  בכדי  עכשיו  כאן  'התאספנו 
הגנרלים, אלפנביין.' צמד  עם  חשובה  לאסיפה  המג"דים,  צוות  להם  ישבו  'אני חושב שכרגע זו לא בעיה, כל עוד והמקרה חזר על עצמו רק פעם כך 

שוב!', כך חתם הגנרל שולם את האסיפה, וחבורת המג"דים התפזרו להם אחת, אפשר להתמודד, אם זה יקרה שוב... נצטרך לטפל בעניין וניפגש 
לגדודיהם.

•••
הם השתתקו באחת, מבטי כולם הופנו לעבר הדלת, הם שמעו רחש שוב 24 דקות לאחר מכן..', פתח הגנרל חיים את האסיפה החשובה.הקודמת, בה החלטנו שנשב שוב רק אם יחמיר המצב, והנה אנו יושבים 'אני לא מאמין ששוב התיישבנו, פרק זמן ממש קצר חלף מאז אסיפתנו 

שעל הם אמנם לא רצו אבל זה קרה, המח"ט אלפנביין נכנס לחדר האסיפות. צעדים מתקרבים.. בדיקט  עיניהם  את  ותקעו  בחזרה,  מבטם  את  הורידו  הנוכחים 
של שקט, 'אם עוד פעם אחת תעשו כך אסיפות מאחורי הגב שלי, אני 'שמעתי את כל מה שאמרתם..' הוא התחיל לדבר לאחרי שתי דקות השולחן.

המתח 'בטח אתה לא תהסס להעיף את כולנו מהקעמפ..', פלט הגנרל חיים, לא אהסס ל...'. אווירת  הנוכחים,  מפיות  פרץ  צחוק  של  זרם  חחחח..  השתחררה, המח"ט אלפנביין התיישב.פפפווווו 
•••

האסיפה,  בתום  במבוכה  אלפנביין  המח"ט  לעצמו  הרהר  'לעולם לא אחזור על הטעות הזו, אני מבטיח לעצמי שאני אף פעם לא 'ידעתי', 
חחח, ברור שהוא לא הולך להיות עוד מח"ט, הוא כבר בקבוצה!הולך להיות עוד מח"ט.'



קיום הוראותיו

מסיבות שבת

יחידה כללית

חלוקת דולרים

אם עדיין 
לא הייתה 
לכם שבת, 

התקשרו 
עכשיו 

למפקד 
ואל תנתקו, 

עד שהוא 
מבטיח גם 
לכם שבת!
גוט שבת!

להגיש בפניכם, במערכת, החלטנו תמונות ייחודיות בעקבות הצפה של 
במהלך השנה.סיירת' שהתקיימו מלא על 'שבתות הקוראים, סקר 

אות בספר התורה 
צפת
חלוקת דולרים
רמת אביב

מבצע אהבת 
ישראל 
אבן יהודה
מסיבות שבת
כפר חב"ד
יחידה כללית
 בית דגן

מבצע תורה 
 צפת
קיום הוראותיו
 שדרות

הנחת תפילין בבית משיח

שבת בקהילה
בפעם השניה

אבשלום  )שמחים(  החסידים  החיילים  חגגו  החודש 
שי' מעטוף ושניאור זלמן שי' אופן, הנחת תפילין 
המקדש  ב'בית  שהו  ושניאור  אבשלום  חיינו.  בבית 
בלימוד  הרף  ללא  ניצלו  אותם  ימים,  כשבוע  מעט' 
שיחותיו הקדושות של הרבי שליט"א, בפרט שיחות 
בבית  הסתובבו  הם  השבוע  במשך  מלכות'.  ה'דבר 

וחיות  כוחות  מהקירות  ושאבו  חיינו 
יהפוך  הם  איתם  כולה,  השנה  למשך 
התלמוד  כל  את  )וגם  כיתתם  את 
לזירוז  לאות  ללא  ויפעלו  תורה(, 
מלך  שליט"א  הרבי  של  התגלותו 
האמיתית  בגאולה  כל,  לעין  המשיח 

והשלימה!

משגרת  להלחם'  'ממשיכים  מערכת 
ברכות  אלפי  ולשניאור,  לאבשלום 

ואיחולים מקרב המקלדת, שיגדלו להיות חסידים של הרבי שליט"א, ולא 
ינוחו לרגע עד התגלותו בפועל ממש!

ביתר עלית, ירושלים, גילה, תורת אמת, בית שמש, 
כוכב  הדר,  הר  גמזו,  בנימין,  גבע  אל,  בית  אדם, 
מעלה  נקופה,  בית  מושב  עלית,  מודיעין  יעקב, 
אדומים, מעלה אפרים, קרית ארבע, תל ציון.. כולם 

היו שם!

יום שישי בצהריים, ברחבת הכניסה לתלמוד תורה חב"ד בבביתר עלית 'תפארת מנחם', התקבצו ובאו 
בהמוניהם חיילי קעמפ 'אורו של משיח', כשחיוך רחב נסוך על פניהם וארשת התרגשות 

חגיגית אופפת אותם, מניחים הם את המזוודות בצד )הרי לא זה העניין, באנו לחגוג 
שבת עם הקעמפ( ורצים בזריזות לשרשרת החיול שזה עתה פתחה את שעריה.

במהלך השבת ליוו שני מנהלי הפעילות היקרים, יוסי ששון ומענדל אוריאן, את 
החיילים לאורך כל הדרך. הם טרחו ויגעו רבות בשביל שלנו תהיה את השבת 
המוצלחת ביותר, שבת מצחיקה, מרוממת, חסידית וסוחפת, שבת שאסור 

לאף חייל לפספס.

שימו לב! עקבו בדריכות אחרי הפתעותיה של מערכת 'ממשיכים להלחם'. מי 
יודע, אולי השבת הבאה תהיה בעירכם?



העמגדי"ם. המפקד וולוולה 

הוציא מכיסו את הנשק – המשקה, שהצליח 

להכריע גם את ספקותיו האחרונים של לוי.

היפים,  הימים  את  לי  מזכיר  זה  "איי.. 

פעם  מידי  יושבים  היינו  שם  בקעמפ, 

בענייני  ולהתעורר  קצת  להתוועד  בלילות, 

דיומא.." פתח העמג"ד לוי את דבריו, "כן" 
לשבת  תענוג  "פשוט  לירון,  המפקד  השיב 
יחד, אחרי שהחיילים כבר ישנים, להתוועד 
על הרבי שליט"א ועל השליחות המיוחדת 
הגאולה  "הבאת  עלינו..",  הטיל  אותה 
משפיע  השלים  והשלימה",  האמיתית 

החבורה, המפקד ולולה.

"טוב, חייבים לסיים איתם זריז, ולהתקדם 
לשפם  מתחת  דוד  המפקד  לחש  הלאה..", 
בקצב  מרדים  ניגון  החל  הוא  לו,  שאין 
עיניהם של  ושמורות  ביותר, אט אט  איטי 
השומרים נעצמו, והם שקעו בשינה עמוקה.

הראשי,  השער  את  פתחה  הרביעייה 
לכיוון  בלאט  התקדמו  חרשים  ובצעדי 
קיוו  שם  הבניין,  של  הצדדית  הכניסה 
ללא  המיוחל,  אל המשרד  להיכנס בבטחה 

אף מוקש בלתי צפוי.

"עצרו!", הלחיץ המפקד שושן את כולם, 
"זכרו! מטרת בואנו הנה, היא לברר את פשר 
הם  הגנרלים",  של  במשרדם  הדולק  האור 
המשיכו בדרכם ופתחו את הדלת הצדדית 

בעדינות.

היטב,  נשמעה  הצירים  חריקת  לצערם, 
על  ובישרה  במהירות  ריצדה  פנס  אלומת 
בליבם  לקיר,  נצמדו  הם  שומר.  של  בואו 
מידי.  מפחיד  במונע  יתקלו  לא  כי  קיוו 
ללא  ולולה  המפקד  צרח  "אימאלההה!", 
אומר  הרבי  תדאג,  אל  תדאג,  "אל  קול, 
שצריכים לבטוח בקב"ה, ו...", קפץ המפקד 
אותו,  להרגיע  בניסיון  נחש,  כנשוך  לירון 
ולולה  הזדעק  הבנתי..!",  לירון!  די  "טוב, 

והם נצמדו לקיר בחרדה איומה.

השומר חלף על פניהם מבלי משים, הם 
נכנסו חרש לבניין ועלו לקומה השלישית.

כבר  'הוא  שושן,  פקד  אחרי..",  "בואו 

רחוב ירושלים 770, צפת עיה"ק 
תובב"א.

לילה חשיכה. ארבע צלליות דקות 
השמור  המבנה  לעבר  חרש  פסעו 

של  המשרדים  בניין   – בצפת  ביותר 
מעמדות  להלחם'.  'ממשיכים  מערכת 

סבח  לוי  העמגדי"ם  של  האבטחה 
אור  אלומות  נשלחו  אפרים,  בן  ומענדי 

כמו  המבנה,  קירות  על  מרקדות  פנסים, 
מחפשות אחר הצלליות.

ארבעת הצלליות - שמאוחר יותר יתגלו 
"מלך  סיירת  של  המסורים  כמפקדים 
מיידנצ'יק,  וולולה  שושן  משה   – המשיח" 
"מבצע  סיירת  של  הקדושים  ומפקדיה 
)ליפא  ולירון  אלפנביין  דויד   – תורה" 
אברהם( שווארץ – כלל לא חששו מפנ)ס(

לכך  מוכנים  היו  הם  העמגדי"ם,  של  יהם 
מראש  הוטמן  משקה  בקבוקון  מראש. 
בכיסו של משפיע הצלליות הנודע – וולולה 
מיידנצ'יק. הם יעשו פארבריינגען קטן עם 
חסידי  פתגם  יאמרו  היקרים,  העמגדי"ם 
חסידי  ניגון  שושן,  לנשמה מהמפקד משה 
דוד  מנגן  הבעל  עם  לבבות  מעורר  בקול 
יומית  הלכה  ישמעו  אפילו  הם  אלפנביין, 
מאת הרב לירון ומשם, הדרך לבילוש כבר 

הרבה יותר קלה...

סבח.  לוי  העמג"ד  בבהלה  קפץ  "היי!", 
מתקרבים  חשודים  ארבעה  רואה  "אני 
השניצל  באמצע  לי  תפריע  "אל  לבניין!", 
תירס", השתיק אותו מענדי בן אפרים. "אם 
הגנרל יוספי היה שומע את מה שאמרת, זה 
היה השניצל תירס האחרון שהיית מקבל". 
"לא... לא...", התחנן מענדי, "בבקשה ממך! 
יוספי  הגנרל  את  עכשיו  לי  תזכיר  אל  רק 
וצעקותיו". "אז בא איתי עכשיו לתפוס את 

החשודים!", 

לוי  אמר-צעק 

בריצה,  מיד  ופתח 

מנסה  מענדי  כשהעמג"ד 

להשיג אותו.

פה?!",  עושים  אתם  מה  להבין  "אפשר 

שאל לוי, "מה זאת אומרת?!", ענה המפקד 

משה שושן בשיא הפשטות, "באנו להתוועד 

יספיקו לחשוב פצח  ולפני שהם  איתכם!", 

המפקד דוד בניגון 'הידיעה עוברת' כשהוא 

ושני  המפקדים  שלושת  את  אחריו  סוחף 



מבצע  של  בעיצומו  בצבא  שאנחנו  בטוח 
מסוכן', הרהר לעצמו לירון, אך מיד ביטל 
את מחשבתו, 'ה' ירחם, אנחנו רק בצבא של 
והתעורר  במחשבתו  פסק  שליט"א',  הרבי 
כשקלט שחבריו אינם סביבו. הם התקדמו, 

אך הוא היה שקוע בהרהורים.

לירון הביט לימינו ולשמאלו, תר בעיניו 
למקומם  אותו  שיוביל  מזהה,  סימן  אחרי 
של חבריו, תוך כדי שהוא ממלמל 'אמר רבי 
בנימין הכל בחזקת סומין עד שבא הקב"ה  
שקיבל  קבלה  זו  עיניהם..',  את  והאיר 
מסבתו, בכל פעם שאמר משפט 
מבוקשו  את  מצא  זה, 

לאלתר.

המשיכו  בינתיים 
לאורך  השלישייה 
הצר  המסדרון 
כשבסופו  והאפל, 
החדר  נמצא 
כבר  לירון  המיוחל. 
להצטרף  הספיק 
לפתע  אליהם. 
הם  נפתחה.  הדלת 
להם  הצטופפו 
הדלת  מאחורי 
בתקווה  בדממה, 
ישים  לא  שאיש 

לב אליהם.

חבורת מג"דים 
עמדו שם ודיברו 

ביניהם, 
הם דיברו 

נראה  היה  זה  אך  ומעניין,  חם  נושא  על 
הן  לישון,  פורשים  הם  קט  רגע  שבעוד 

השעה כבר מאוד מאוחרת.

שבו  "שבו,  פיצ'ע,  הסמג"ד  אמר  לפתע 
ליבי  להתוועד,  ונמשיך  בואו  חברים,  שוב, 
אומר לי שלא מספיק מה שנאמר עד כה..", 

וחבר המג"דים התיישבו שוב.

רביעיית המפקדים הציצו בחשש, הם גילו 
את המוזר מכל. חבר המג"דים והסמג"דים 
מנהל  ישב  שבמרכזו  שולחן,  סביב  ישבו 
מצליף  והוא,  אקסלרוד,  יוסי  הלימודים 
בהם ללא הרף, "תמימים! עוד מעט פורים, 
מה גם שאנו נמצאים בתוך ימי ההכנה ליום 
הולדתו של הנשיא – הרבי שליט"א! יש לנו 
את כל הסיבות לשמוח, בואו ונפצח בריקוד 

חסידי.."

עד  בריקודים  פצחו  הם  אדוננו.."  "יחי 
אור הבוקר.





בקעמפ  היה  חסידי  מפקד  )י( 

סימה  בן  שמואל  ושמו  הבוגרים 
בן פורטונה בן מגדילנה למשפחת 
פינטו: אשר הגלה מקעמפ הצעירים 
עם הגולה אשר הוגלתה עם המ"פ 
ויקם  )יא(  באב:  תשעה  ביום  מאיר 
המפקד שמואל מתוך הקהל ויזעק 
זעקה גדולה ומרה: )יב( ויבוא בתוך 
המסדר וישם שק ואפר ויצעק אל 
עלתה  זה  מדוע  )יג(  הגנרל:  עבר 
על דעתך כזו מחשבה להכריז כזו 
נותנים  היו  אם  הלא  )יד(  הכרזה: 
מצהיר  הייתי  ההחלטה  את  בידי 
שאני אכריז אך הכרזה אחת בלבד 
ויאמר  )טו(  הכל:  הוא  הרבי  והיא  
לו הגנרל שולם אם מזרע החסידים 
אתה לך אל נינווה וכה תדבר: )טז( 
לך אל קעמפ הצעירים ולמד לקח 
את הגנרל יוספי לבל יחשוב שהוא 
החשוב מבין כל החשובים: )יז( אם 

רווח  הזאת  בעת  תחריש  החרש 
ואתה  אחר  ממקום  יבוא  והצלה 
וכל הסיירת שלך לא תקבלו יותר 
ויוסף  )יח(  קולה:  קוקה  של  פחיות 
אם  אלפנביין  המח"ט  ויאמר  עוד 
כן אשקול שלשה עשר  לא תעשו 
אל  ואביא  מאניקס  שטרות  אלף 
)יט(  הגנרל ואעיף את כל סיירתך: 
ויאמר שמואל אל הגנרל שולם לך 
כנוס את כל החיילים אשר בקעמפ 
תאכלו  ואל  עלי  וצומו  הבוגרים 
שלושת  סודה  תשתו  ואל  במבה 
)כ(  כן:  אצום  וחיילי  אני  גם  ימים 
ובכן אלך אל קעמפ הצעירים אשר 

לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי: 

נדדה  ההוא  בלילה  )א(  ב'  פרק 

שנת יוספי ויאמר להביא את ספר 
השכחונות וימצא כתוב אשר הגיד 
המפקד שמואל על מנהל הפעילות 
יד  לשלוח  ביקש  אשר  ששון  יוסי 

ויהי בימי  )א(  פרק א'          
הגנרל  הוא  בעולם  הקשוח  הגנרל 
ועד  הרצוג  מנווה  המולך  יוספי 
ומאה  ועשרים  שבע  שבע,  באר 
קילו-מטרים: )ב( בימים ההם כשבת 
הגנרל יוספי על הכיסא המסתובב 
אשר בגנרליה המסוכנת: )ג(  בשעה 
לכל  משתה  עשה  בלילה  שלוש 
מג"דיו וסמג"דיו והסמג"ד גורן חיל 
הפיקוד של אורו של משיח הסניף 
עושר  את  בהראותו  )ד(   המרכזי:  
ורעדת  אימת  ואת  מלכותו  כבוד 
מנהל  גידלו  אשר  ואת  חייליו 
מעל  כיסאו  את  וישם  הלימודים 
שמונים  רבים  ימים  אהוביו,  כל 
ומאת יום: )ה( חור גדול בגרב אחוז 
בו  נתקע  הוא  שבטעות  במסמר 
בדרך למסדר על גלילי הברזל ליד 

המגרש. מזרוני זהב וכסף על רצפה 
עם הרבה נמלים ויי"ש מלכות רב 
בקעמפ  גם  )ו(  המשיח:  המלך  כיד 
חצר  גדול  במשתה  עשו  הגדולים 
ושם  הארמון  ליד  אשר  הקוצים 
עמד המ"פ יוסי וחילק 'לחיים' לכל 
מי שהסכים לקבל: )ז( ביום השביעי 
כטוב לב הגנרל ביי"ש אמר למג"ד 
אל  ויתקשרו  יועציו  ולכל  מזרחי 
הגנרל של קעמפ הגדולים ויחייבו 
אותו לומר 'הגנרל יוספי הוא גנרל 
חיים  הגנרל  וימאן  )ח(  העשור': 
לעשות זאת ויבקש חיים את הגנרל 
שולם להחליפו בתפקידו:  )ט( ולא 
זאת  לעשות  שולם  הגנרל  יכול 
אדומות  בפנים  החיילים  אל  ויצא 
שבע  באר  והעיר  הבבלי  כסלק 

צהלה ושמחה:

בעולם  ממש  לאו  בעולם:  הקשוח 
הוה  בדורו  איבערט  הגנרל  דהרי  קאי 
בדרך  הכוונה  אלא  כמה  פי  קשוח 
גוזמא: הכיסא המסתובב: הידוע בכינויי 
'הכיסא החשמלי' עקב כך שכל היושב 
המלווה  חסידי  בניגון  פוצח  מיד  עליו 
גורן:  והסמג"ד  חשמלית:  בגיטרה 
הטעם שנכתב בנפרד יש לומר, משום 
בקשיחותו  כולם  כנגד  שקול  שהיה 
במירס:  שצילם  התמונות  ובכמות 
להדיא  נכתב  כך  המרכזי:  הסניף 
גבי בהיר בתמונה שנשלחה  שחור על 
גידלו  המשיח:  מלך  שליט"א  לרבי 

זה  מרבותי  שמעתי  הלימודים:  מנהל 
מי  יודע  ואיני  יוסי  הלימודים  מנהל 
רבי  אמר  הברזל:  גלילי  תיק"ו:  מהם. 
בקעמפ  הייתי  אני  פיזם  בער  שלום 
אלו,  גלילים  בו  היו  ולא  הצעירים 
כנראה הכוונה לגלילי השוקולד שהיה 
וחילק  רעבונו:  בזמן  נוהג לאכול  יוספי 
לחיים: כמובן שלא עבר אף אחד מהם 
כולם  זאת  ובכל  המשקה,  גזירת  על 
השתכרו. זה אחד הניסים שנעשו שם: 
בכל  חסידי  הכי  היינו  העשור:  גנרל 
עשר השנים האחרונות. וי"א הכי נמוך:

היו  שבשבת  לי  נראה  מגדילנה:  בן 
עם  למיגדולנה:  שמה  את  מחליפים 
הגולה: ונקרא המסע ההוא בשם גולה 
המנהל  מידי  התגלגל  שבדרך  משום 
רבבות  ווישנפסקי  מאיר  הפעילות 
רבבות של שטרות מאניקס והגיע לידיו 
של המח"ט אלפנביין ושמועה שמעתי 
כי משם התעשר בעושר רב: הרבי הוא 
הכל: זוהי סיסמתו של קעמפ ע"ח ויש 
ויש  שהיו  הקעמפים  כל  של  אומרים 
באמריקה  הקעמפים  של  אף  אומרים 

ואלו ואלו דברי אלוקים חיים: ואעיף את 
כל סיירתך: כן היה דברו בכל עת אשר 
חפץ, ועוד שמעתי כי רצה לגזור כן על 
כל גדוד קב"ע, עד שבה המג"ד איציק 
סודה:  תשתו  ואל  כעסו:  את  והעביר 
אמר המג"ד פיצ'ע גזירה זו קשה מכולם 
הניסים:  כל  באו  בה  שעמדו  ובשכר 

ספר השכחונות: עוף השמים גילה לי 
באוצר הספרים  יוספי  כותב  זה  שספר 
לשלוח  ביקש  משנתיים:  למעלה  כבר 



המחרידה,  הזעקה  בחלל  נשמעה  אתה?!",  "איפה 
ש)עדיין(  בפלאפון  שם,  אי  קולות  בקולי  מהדהדת 
נמצא אצלי רק בחלומות של הלילה, וכל פעם שאני 
אני מתעורר,  סוף מקבל את הפלאפון בחלום,  סוף 
הקול  פעם.  עוד  עליו  לחלום  עיניים  בכליון  ומצפה 
שנשמע הפעם בפלאפון - וזה דווקא לא היה חלום, 
המהולל  סמג"דו  גורן,  מענדי  של  העורב  קולו  היה 

של גדוד מת"ן.

)שם  להלחם'  'ממשיכים  העיתון  עורך  "מענדי, 
בינתיים  מהבוקר,  עוד  אותך  מחפש  כמובן!(  בדוי 
מרוב  עפרונות  שלושה  לכרסם  הספיק  כבר  הוא 
דימיתי בליבי, שמדובר בעוד אחת  לחץ!". בתחילה 
אולם  שלו,  המפורסמות  המתיחות  של  רבות  מיני 
פניו מלאות החמאה שהזכירו לי את המן מהמגילה, 
לא הותירו לי הרבה מה להסס. "אוייש, לא חבל על 
יצליח להתמודד עם  'אורו'  איך  ובכלל  העפרונות?! 
קרה  כבר  מה  תמהתי  ובליבי  הרהרתי,  נזק?!"  כזה 
לעורכנו המהולל, שהחליט להמיר את ארוחת הבוקר 
לומר  העזתי  לא  בפה  אך  עפרונות.  בקופסת  שלו 

יוספי  ויאמר  )ב(  יוספי:  במלכות 
מי בחצר ויאמרו עבדי יוספי אליו 
המפקד שמואל ויאמר יוספי יבוא 
ויאמר  )ג(  שמואל:  המפקד  ויבוא 
על  אם  יוספי  הגנרל  אל  שמואל 
לפניו  הדבר  וכשר  טוב  הגנרל 
להחליף  ייכתב  בעיניו  אני  וטוב 
את הגזירה: )ד( כי נמכרנו אני וכל 
חיילי הקעמפ לגזירותיך האיומות 
ושירת  המפחידים  ופרצופיך 
'מלך המשיח' המרתיעה שלך: )ה( 
נמכרנו  וטכני  לצוות מטבח  ואילו 
הצר  הפתח  אין  כי  החרשתי 
הגזירה  בנזק  שווה  המטבח  של 
ממך:  עלינו  שניחתה  האיומה 
עם  איטיב  היטב  אמרת  ואתה  )ו( 
עצמך ויכריז הגנרל חיים כי 'יוספי 
שכחת  מהר  וכה  )ז(  הכל':  הוא 
בתחילת  הנלהבות  הכרזותיך  את 
הקעמפ אשר הרבי הוא הכל ואנו 
זה  מיהו  יוספי  ויאמר  )ח(  בדאים: 

ואיזהו אשר מלאו ליבו לעשות כן 
)ט( באשר  כי לא אני אמרתי זאת: 
מקושר  וחסיד  נהייתי  חדש  אדם 
לרבי שליט"א מלך המשיח הנני: )י( 
לרבי  בזאת להתמסר  ואני מחליט 
אחרי  יום  בכל  ולהכריז  הסוף  עד 
הכרזת הקודש ג' פעמים הרבי הוא 

הכל וחמת המלך שככה:

הגנרל  נתן  ההוא  ביום  )א(  ג'  פרק 

חדר  את  הלימודים  למשרד  יוספי 
על  לפעול  יוכלו  למען  הגנרליה 
כראוי  לרבי  להתקשר  החיילים 
ושמחה  צהלה  שושן  והעיר 
ושמחה  אורה  הייתה  לחיילים 
מעשר  יותר  פתוח  היה  והארמון 
דקות וכולם יכלו לקבל ארטיק לא 
נמס: )ב( כי קעמפ אורו של משיח 
עם  וגדול  שליט"א  לרבי  מסור 
מלא חיילים ורצוי לכל אחיו דורש 
התגלות לעמו ודובר 'דבר מלכות' 

לכל זרעו:

פעילות  את  להשמיע  תכנן  כאשר  יד: 
ארבע  בשעה  הגנרל  באוזני  הבוקר 
חובת  בפרק  היא  ומעשיה  בבוקר 
האחריות: שירת 'מלך המשיח': בשעה 
את  מתחיל  התפילה  את  פותח  שהוא 
אות  וזהו  אלו  ממילים  ה'יחי'  שירת 
חיילים  ומעיף  מסוכן  נהיה  שהוא 
הפתח הצר של המטבח: אמר  הביתה: 
המ"ל שמולביץ לא היה ולא נברא אני 
בעצמי נכנסתי שם כמה פעמים להביא 
הפתעות לחיילים ועברתי בקלות רבה: 

אדם חדש נהייתי: מאז סיפור המגילה 
מלכות'  ה'דבר  שיעור  את  יוספי  מוסר 
יותר מעשר דקות:  בוקר:  בישיבה בכל 
אמר המ"פ מענדל, מעולם לא בא דבר 
אך  המגילה,  מבסיפור  חוץ  לפועל  זה 
שמעתי שבגאולה האמיתית והשלימה 
ויהיה  ברצף,  שעה  לרבע  אפילו  יפתח 
שלם  סט  בגודל  גירוד  כרטיסי  שם 
דורש  'פיענוחים':  מלכות  דבר  של 
הלימודים  למנהל  הכוונה  התגלות: 
'אני  עצמו   על  שאמר  ליפש  שולם 
גאולה!' להביא  מתעקש  שולם 



זועק:  כשהוא 
יעשה  "ככה 
ובצד  לאיש..." 
כרכשתא  עומד 
מהמלך  שנשלח 
שהמן  לראות 
מספיק  צועק 
הפסיק  לא  הוא  חזק, 
לומר להמן, "לא שומעים! יותר בקול!". כמה 
לומר  המשיך  הוא  הגרון,  את  הוציא  שהמן 
התברר  בסוף  חזק.  יותר  להיות  צריך  שזה 

שכרכשתא בכלל חרש...

לפתע נשמע קול מחשיד. מקומה רביעית 
על  המן  של  בתו  פאדיחא  זרקה  שם,  אי 
את  שלה:  הישנים  כל המשחקים  את  אביה 
ואפילו  המיושן  הפאזל  את  המורכב,  הלגו 
הצווחני  קולה  ואת...  הצולעת,  הבובה  את 
כשהמן  מרדכי!"  לך,  "מגיע  ברקע:  נשמע 
הרים את ראשו והיא ראתה שזה הוא, מהר 
קפצה לאסוף את המשחקים, כדי שהוא לא 
יעניש אותה ויחרים לה את הצעצועים שלה. 
לדאבונה זה היה קצת גבוה, עוד לפני שהיא 
נשמתה  הצעצועים,  את  לאסוף  הספיקה 
עלתה לה למעלה מעלה, גבוה. )טוב, לפחות 
היא לא תסבול את הבושות על העץ, עם כל 

האחים שלה(.

עם  למשתה  המן  נלקח  ראש  וחפוי  אבל 
שאמור  מהמגילה  שזכרתי  ואני,  אסתר, 
דורש  ש.  את  סחבתי  'אקשן',  שם  להיות 
מהר  ורצנו  מלח,  כנציב  המום  שעמד 
לארמונו של אחשוורוש. בנסיון למצוא מקום 

סביב  סובבנו  שם,  קורה  מה  לראות  שנוכל 
כלומר  החלון.  על  טיפסנו  ולבסוף  הבניין 
שעמד  הזעיר,  דורשצ'יק  על  טיפסתי  אני 
לא  היה  שראיתי  ומה  סבלנות.  חסר  למטה 
אחר מאשר... מה שחזו עיני הבהירות! והרי 
הדברים לפניכם ככתבם וכלשונם, בכל שנה 

ושנה:

אחשוורוש יושב כולו עצבני, הוא צועק על 
המן: "אוווף! תמיד אתה גונב לי את המוצץ 
שלי!" והמן שניסה לפייס את המלך, רכן על 

רגליו וכמעט בכה: "אני מוכן 
אסור  פעם:   500 לכתוב 
אף  לעכברוש!",  להציק 
להרגיע  ניסתה  אסתר 
ואמרה  המלך  את 
חמודי,  תדאג  "אל  לו: 

חדש  מוצץ  לך  יקנה  אני 
שהיא  תוך  אמיתי!",  מזהב 
דמעותיו  את  מנגבת 
המלכותית.  במטפחת 
זעם,  אחשוורוש  אולם 
את  מילאו  ובפקודתו 

אוזני המן בפרג.

כזה  לאחר   
ליהודים  מסע, 
הייתה  אכן 
ושמחה  אורה 
ויקר,  וששון 
כתבה  ולנו 

מוצלחת 
לעיתון.

כלום )מענדי גורן, אתם יודעים...(

לא  ממש  המאובק,  למשרד  כשנכנסתי 
האמנתי למראה עיני ומשמע אוזני! מאחורי 
מוצצים,  מדבקות,  עלונים,  דפים,  שלל 
מלאות  בפנים  העורך  ישב  ועוד,  טיטולים 
סחוג שהדביק לו מענדל אוריאן )איי, האוזני 
המן של היום, אי אפשר לדעת מה יכול להיות 
בשושן?!"  קורה  מה  שמעת  "לא  בהם...(. 
"יש שם אירועים חמים  הרעים עלי בקולו, 
ביותר! כל העיתונים כבר שלחו לשם כתבים, 
ורק אנחנו העיתון האחרון שעדיין לא שלח 
עסק  ממש  וזה  כתב,  לשם 
מה  יודע  )מישהו  ביש! 
טוב  זה?(. 

תשמע, 
הזמנו 

כבר  לך 
כרטיס 

טיסה 
לשושן, 

מייד  עכשיו 
תיק,  אורז  אתה 
ותוך שעה וחצי 
עולה  אתה 
מטוס,  על 
מנהל  עם 

המערכת-

הטייס-
האליקופטריסט: 

'ש. דורש' - לכיוון 
שושן". 

מצאתי  וכך 
יושב  עצמי  כשלצידי את  במטוס, 

וכתוב...  קרוא  יודע  שאינו  המערכת  מנהל 
משהגענו מעל אדמת שושן, העיר את עיני 
"ואווו,  נרגש:  בקול  לי  ואמר  הנזכר  הדורש 
הסתכלתי  למטה!"  שם  אנשים  כמה  תראה 
למטה. באמת היה שם המוון אנשים, ונראה 

שמאוד שמח שם...

ברחובות  במהירות  רצנו  הנחיתה  אחרי 
שושן, כדי שלא נפספס את המעמד הנשגב. 
חשמל  חוט  של  קצוות  בשני  החזקנו  שנינו 
שמצאנו, בשביל שלא נאבד אחד את השני 
)בעיקר  שם  וקצת  פה  קצת  דחפנו  בדרך. 
שם( עד שנכנסנו למרכז ההתקהלות, וממש 
לא האמנו למראה עינינו. "אאאיי, דורש מה 
רק  "אני  צעקתי.  כואב!"  זה  עושה!?  אתה 
זה",  את  חולמים  לא  שאנחנו  לבדוק  רוצה 
מבחיל,  בצחוק  מעושה  בתמימות  לי  השיב 
לצבוט  להפסיק  השתכנע  סוף  שסוף  עד 

אותי.

מרדכי  לו  רכב  למשעי,  מקושט  סוס  על 
היהודי, כשמנהיג הסוס היה לא אחר מאשר... 
המן האגגי )כן, אותו אחד עם האנאלפביתיות( 



על 
כוסות מלאות, 
המשקה  של 

הנקרא 
'בנדיקטין', 

מבקש  אותו 
מהרב  הרבי 

מענטליק 
שימזוג 

גם  לו. 
לב,  שמתי 
שבאמצע 

ההתוועדות 
מזקני  כמה  ניגשו 
החסידים, וביקשו מהרב מענטליק שיפסיק 
למזוג לרבי לחיים, זאת מכיוון שהדבר מזיק 
לרבי  זאת  אמר  מענטליק  הרב  לבריאותו, 

החששות  את  ביטל  הרבי  אך  שליט"א, 
והורה לו שימזוג עוד כוס משקה...

שהרב  לב  שמתי  אגב  )דרך 
מענטליק עצמו לקח הרבה משקה 
אך נשאר על עומדו במילוי תפקידו 
שליט"א,  לרבי  לחיים  למזוג   -
המשיח  מלך  הרבי  יצא  וכאשר 
כמו  קרס  מענטליק  הרב  מהאולם, 
מגדל קלפים, או אז קלטתי שעל פי 
טבע הוא לא יכל לעמוד, ורק בכוח 

הרבי הוא לא קרס..!(

לכמה  ענה  שהרבי  ראיתי  בהמשך 
חסידים שביקשו ברכות ואמרו לחיים, 
- "א פולע" ]מלא[ - שיגידו לחיים על 
כמו  שם  נשפך  המשקה  מלאה!  כוס 

מים.. "עד דלא ידע".

ניגנו  הרביעית  השיחה  בסוף 
החסידים ניגון געגועים, לאחר מכן אמר 
הרבי שליט"א: "בערב פורים זה תענית 
אסתר, הניגון שניגנו עתה היה ניגון של 
תענית אסתר, אבל עכשיו כבר יכולים לנגן 
ניגון של פורים", אז התחילו החסידים לנגן 

ניגון שמחה ולאחריו עוד אחד..

בהמשך הלילה דיבר הרבי שליט"א דברים 
את  לשלוח  החיוב  אודות  ונלהבים  חזקים 
הבנים דווקא לישיבות תו"ת, ובכלל הייתה 
בתחילת  מאוד,  מרוממת  חסידית  הרגשה 
השיחה השביעית נעמד לפני חסיד מבוגר 
ההתוועדות  סוף  ועד  מאז  ממדים,  גדל 
בשעה שש בבוקר ראיתי רק סירטוק שחור 

גדול..

התשח"י.  אדר,  י"ג  רביעי,  יום  ב"ה. 
טורונטו, קנדה.

יומן יקר.

ההולדת  יום  את  חגגתי  יומיים  לפני 
אבא,  עם  התוועדות  ערכתי  שלי,  העשירי 
אמא והאחים, לקראת סוף ההתוועדות אבא 
החליט להעניק לי מתנה!.. לנסוע איתו יחד 
להתוועדות של הרבי שליט"א ב770, לרגל 
חג הפורים! ההתרגשות והשמחה פרצו כל 
גבול, עוד יום ואני אצל הרבי שליט"א.. גם 
אחרי המבצעים המעייפים קשה לי להירדם 
העייפות  דבר  של  בסופו  מהתרגשות.. 
הכריעה ואני שוקע בשינה עמוקה, בצפייה 

ליום המחר...

יום חמישי, י"ד אדר, חג הפורים.

קמנו מוקדם בבוקר, אבא ואני, קיימנו את 
כל מצוות החג ואף הספקנו לצאת למבצע 
היינו   12:30 בשעה  העיר.  ברחבי  פורים 
הייטס,  קראון  לכיוון  נסיעה  באמצע  כבר 
שבע שעות הנסיעה חלפו ביעף, והנה אבי 
התקיימה  בו  הזאל  מפתן  על  ניצבים  ואני 
הפירמידות  פנימה,  נכנסו  ההתוועדות. 
כבר היו מלאות באנשים מבוגרים וצעירים, 
בו  למקום  עד  שם,  וקצת  פה  קצת  דחפנו 
בעוד  בבירור.  שליט"א  הרבי  את  נראה 
כשעה, בשמונה וחצי, הרבי שליט"א נכנס.

20:30 תחילת ההתוועדות.

כבר באותו הרגע בו הרבי נכנס, ראיתי על 
פניו הקדושות הבעה בלתי רגילה, הרגשתי 
מיוחדת  התוועדות  להיות  הולכת  שזו 
במינה, תוך כדי השירה שמעתי בחצי אוזן 
חסיד אומר לחברו, שהרבנית הודיעה לפני 
הפארבריינגען שעוד בסעודת פורים שהרבי 
שליט"א ערך בביתו, הרבי כבר אמר הרבה 

לחיים...

שליט"א  הרבי  פתח  דקות  כמה  כעבור 

הגיעה  שלאחריה  בשיחה, 
עוד שיחה, שבמהלכם אמר 
על  לחיים  הרבה  הרבי 
הייתה  יין,  מלאות  כוסות 
מרוממת.  אווירה  שם 
השנייה,  הכוס  לאחר 
רצונו  על  הרבי  סימן 
החסידים  מאמר,  לומר 
ניגנו את ניגון המאמר, 
בד"ה  פתח  הרבי 
לבסומי  איניש  חייב 

אפילו  בפוריא. 
אני 

קלטתי 
)ת'אמת  ועמוק מאוד  שהמאמר היה ארוך 

שלא הבנתי הכל..(.

אחרי המאמר, הרבי התחיל לומר לחיים 



לרקוד  מרקוביץ'  הסמג"ד  סליחה,  חפרנפ.. 
ולשמוח ושוב לרקוד, כך אמר והתחיל לנגן 

ניגון חסידי ישן..

קולו  לפתע  נשמע  ברור,  לא  משהו  רגע 
של הגנרל מוישי פרידמן, יש כל כך הרבה 
התגלותו  את  לזרז  בשביל  לעשות  דברים 
המיידית של הרבי מלך המשיח, לשמוח זה 

מצוין, מה עם כל השאר..?

שולם  שם  מאי  ־הצטרף  מוישי  הגנרל 
ממש  נתקעתי  לכאן  בדרך  לשיחה־  הגנרל 
בלי כוונה בסמג"ד של גדוד שמ"ש, הסמג"ד 

מנגמי, פשוט אי אפשר לדבר איתו..

)עכשיו  חיים  הגנרל  שאל  משהו?  קרה 
הוא  מאיפה  מושג  לי  אין  באמת  כבר 

הגיע..(

ענה  בדיוק,  לא 

להסתבך  התחלתי  כבר  )אני  גורן  הסמג"ד 
אנשים במשרד אחד.. מקווה  כך הרבה  כל 
פשוט  הוא  העורך..:(  אותי,  זוכרים  שאתם 

קופץ ורוקד כל היום..

כן, ממש בצורה לא מוסברת, הוא כל היום 
שמח ־חתם המג"ד זלמנוב, שים לב הוא לא 
היחיד ־העיר המג"ד שמוליק מישולובין, גם 
־  גורביץ' כולו שמח, מה קרה להם  המג"ד 
תמה המג"ד גדסי, זה נראה כאילו הם נחשפו 

לסוד מיוחד ־אמר הסמג"ד פיצ'ע מזרחי.

מונקעס,  משפחת  בסערה  פרצו  פלאפ.. 
הם פשוט חדורים בשליחות מתוך שמחה..! 
שליט"א  הרבי  דברי  את  היטב  יודעים  הם 
את  שסיימנו  אחרי  שכעת  המשיח,  מלך 
פשוט  זה  מה שנשאר  בגלות,  העבודות  כל 

לפרוץ את כל הגבולות..!

־ פה..  לשבור  לא  בזהירות  רק 
חושב  אני  מזרחי,  המג"ד  העיר 
מסוג  פריצה  על  מדברים  שהם 
אנקווה,  הסמג"ד  הוסיף  שונה.. 
משרד  באחת  ־נכנסו  ככה  ממש 
הלימודים־ מה שנשאר זה לפרוץ 
את חומות הגלות ושמחה פורצת 

את כל הגדרות.

מתוך  שליחות  קדימה  אז 
וכך  יחד,  כולם  צעקו  שמחה..! 
)דרך  הסוער..  הדיון  נחתם 
הכתב..(  שמואלי,  אני  זה  אגב 
עוד  אני  שכחתי,  איך  אופס 
כאן כתבה, אבל  לכתוב  אמור 
נגמר לי כל המקום, בכל אופן 
ברורה:  שהנקודה  חושב  אני 
לרקוד ולשמוח, כי הנה מגיע 
הרבי שליט"א מלך המשיח..!  

אוישש... איזה 'ברוך' של כתבה.. מה קרה 
לעורך, סתם כך בעלון של פורים כתבה על 

השמש..?!

אבל איך הוא אמר לי, קבלת עול..

אז ככה:

השמש  של  שחציה  מסופר  בגמרא   •
יודעים,  שרובכם  ־כמו  ולוהטת  חמה  היא 
אך פרט נוסף פחות ידוע, חציה השני של 

השמש הינה.. שלג!

• 13 מליון ו600 אלף ]13,600,000[ זהו 
בטמפרטורת  צלזיוס  חום  מעלות  מספר 

השמש.

• מרחקה של השמ...

ש-מ-ו-א-ל-י, זעק לעברי העורך, על מה 
אתה כותב ???

מזתומר'ת התרעמתי, אני יושב כבר חצי 
שעה ושובר את הראש על ממצאי השמש 

המוזרה שהורת לי לכתוב אודותיה..

שמואלי,  אוחח.. 
להוסיף  לי  תרשה 
לכותרת  גרשיים 
שמ"ש   - הכתבה  של 
'שליחות מתוך שמחה..!'

אהה, אז בסוף ככה: )!(

נשמעה  אהההה.. 
המג"ד  של  זעקתו  לפתע 
קש"ת,  מגדוד  פיזם 
נבהלתי, לא יכולתי לכתוב 
כלום, כל רגע מישהו אחר 

מפריע לי..

הרפה,  לא  הוא  אך 
איך  לעברי־  ־צעק  שמואלי 
אתה מסוגל לשבת כשהרבי 

לעשות  מוכרחים  בא?  לא  עדיין  שליט"א 
להישאר  אפשר  אי  עולם,  להפוך  משהו, 

במצב כזה אפילו עוד רגע אחד..!

המחשב,  מסך  על  זלגה  דמעה  פלופ.. 
הרמתי את ראשי, זה היה המג"ד..

גורביץ',  את השקט המתוח הפר המג"ד 
הוא נשפך בקול'ע חסידי יחד עם הסמג"ד 
מתוך  שליחות  אח"ל,  מגדוד  קדם  יחיאל 
העבודה  זו  לכיווננו  צווח  שמחה..! 

האחרונה, זה מה שנשאר..!

התפרץ  בהחלט..! 
לפתע 

סקירה || המח"ט אלפנביין: איזה איש מהצות הבכיר )חוץ ממני( לא מופיע בכתבה?



בשושן הרחוקה, על יד ארמון המלוכה
בקצה השוק שם בפינה, שכנה לה 

מספרה
שם עמד אדם, גוץ נמוך וקצת שמנמן

בשלט כך נכתב, פה מתגורר המן

עם הזמן הוא השתכלל, באורווה מקום 
קיבל

ואיכשהו יצא, שעלה שוב בדרגה
את העם היהודי, לאבד במידי

כך בתחילה חשב, אך לא לזמן כה רב

היה זה רבי מרדכי 
כשפגש את 'משיחי'
כן אלו הם החיילים
בהם כוחות טמונים

אותם אסף אז במהרה
הקים צבא לתפארה

'אורו של משיח', 
כך בפי כולם נקרא

כשהמן על זה שמע, התמלא חמה
לפתוח כאן במלחמה, זו ממש חוצפה 

בריצה למפקדה, הוא שם את פעמיו

עצור! קרא הקול מאחוריו 

קפא על מקומו, הוא לחוץ היה אמנם 
מולו ניצב מ"פ חסיד, ואז המן נדהם

את משפחתו, גייס הוא בזריזות
למפקדה לחתור במהירות

המח"ט אותו תפס
עוף הביתה לפרס

כך פקד, ובקול הזהיר

אם לקעמפ עוד תתקרב
חייל עליך יתייצב

אתלה אותך, זה מאד כואב

על חמישים אמה, בגובה רב התנוססו
המן והבנים, על עץ ענק נתלו

ומאז ועד היום, וכך ממש גם בכל יום
חיילי הקעמפ יוצאים, במארש של 

ניצחון
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד




