


מיד בפעם השניה, או השלישית, או השלושים..כבר קראתם את כל העלון, ועכשיו אתם פותחים אתו אם אתם מציצים לקרוא את מה שכתוב כאן, בטח  יהודי,  ילד  שכשרואים  אומר,  דבר תתפלאו לשמוע, גם עלוני 'ממשיכים להלחם' למלך המשיח ולגאולה האמיתית והשלימה.רק אם הוא באמת חי משיח, ומקשר כל דבר רואים עליו משיח. ועל ילד יהודי רואים משיח הרבי  כל  ומקשרים  וגאולה,  משיח  עם  הרבי שליט"א, אם קראתם את העלון בעיון, בוודאי שמתם לב, ניסן, יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח.למשיח. בפרט עכשיו, חודש ניסן שבו יש את י"א חיים  הולדתו של  ליום  דבר קשור  ותתחילו אם לא שמתם לב לזה, כנראה שלא קראתם את וגם אם לא, אז לנושא אחר במשיח וגאולה.שכל  שוב,  עכשיו  אותו  פתחו  אז  בעיון,  אל תשכחו לשים לב!!לקרוא הכל מהתחלה ועד הסוף. העלון 
שניאור ומענדי..

כבר  בטח  בעיראק  הגרעיני  הכור  על 
רצתה  שאיראן  הזה  הטיל  נו..  שמעתם, 
שלנו  החיילים  ולבסוף  ישראל,  על  לשלוח 

פיצץ להם את הכור וזהו...

מכל דבר בעולם הרבי שליט"א לומד הוראה 
האטום,  מפצצת  גם  וכך  השם,  בעבודת 

הרבי מלמד אותנו הוראה בעבודת השם. 

אם לא היו מגלים לנו איך משגרים פצצת 
אטום, היינו חושבים שזה הדבר הכי מורכב 
לוקח  אטום  פצצת  להכין  הרי  בעולם. 
המווון זמן, כסף ומחשבה, טובי המהנדסים 
וימים,  לילות  ועובדים  יושבים  והטכנאים 
שצריך,  כמו  תעבוד  שהפצצה  בשביל 

ובעוצמה הנדרשת.

לשגר  שבשביל  יודעים,  כולנו  באמת  אבל 
פצצת אטום, לוחצים על הכפתור..!

ממש כך, לחיצת כפתור אחת משגרת את 
זמן  במשך  הכינו  אותה  הענקית,  הפצצה 

רב, ובה השקיעו המון משאבים ומרץ.

במוחנו  להתגנב  יכולה  לפעמים  אנחנו,  גם  כך 
ילדים קטנים.. ואיך אנחנו  המחשבה, הרי אנו 
את  ונביא  הזה,  הגדול  העולם  כל  את  נהפוך 
מלך  שליט"א  הרבי  של  המושלמת  ההתגלות 

המשיח..?

שאת  כמו  ההצלחה.  סוד  טמון  שפה  אלא 

פצצת האטיום משגרים בלחיצה אחת קטנה, 

כן ממש כך, בלחיצה קטנה מרימים אלפי טונים 

שהלכים לשנות את העולם, אם נזכור, ונחדיר 

אצלנו חזק חזק שבמעשה אחד ופעולה קטנה 

גם  אנחנו  העולם,  את  להפוך  ביכולתנו  שלנו 

נצליח!



ענן אפל קודר ירד על עצי הג'ונגל הפראי, 
מה שהיה עד עתה נהיר ובהיר, נהפך לסבוך 
'החזק  היה  בג'ונגל  החוק  תמיד  ומפותל.. 
קבוצת  לה  קמה  פתאום  ולפתע  מנצח' 
'שוכנים' )-כך כונו יושבי הבקתות( והחליטה 
הכל  בתחילה  מנהיג,  למנות  מוכרחים  כי 
חשב  לא  אחד  אף  וקל  פשוט  כך  כל  נראה 

שזה יגיע כל כך רחוק..

השמש עמדה לשקוע וחשיכה כבדה עטפה 
הבקתה  בסביבת  הסבוך,  המעבה  יושבי  את 
של פיקוד השבט נשמעו רחשי פסיעות, טרם 
עוד הספיק שומר הפתח לעמוד על טיבם של 

אלו הצועדים לפניו, 

הניחו הללו אריזה ישנה על יד אחד העצים 
ומיהרו להסתלק מהמקום..

ראש בקתת הפיקוד יצאה בתנופה ממקומו, 
קפץ כנשוך נחש, כמעט ושבר בלא משים את 
בחצי  פנה  כאן'  שסבבו  אלו  'מי  הדלת,  ציר 
צעקה לעברו של השומר, 'רחוקים היו ממני, 
בפחד,  הלה  גמגם  להכירם'  בידי  היה  ולא 
ראש בקתת הפיקוד סקר בעיניו את העצים 
הסובבים לאזור הבקתה, ו... אריזה מאובקת 
שהונחה על יד אחד העצים, צדה את עיניו.. 
המשונה,  הארגז  עבר  אל  ניגש  קל  בהיסוס 
הארגז  מונח  היה  בו  למקום  שקרב  ככל  אך 
החלו נתיבי הנשימה שלו להצטמק, לבו החל 
לדפוק במהירות, לפתע הוא הבין, הנה 

המערות'  מ'אנשי  נוספת  ארסית'  'חבילה 
בג'ונגל(  התחתון  העולם  אנשי  נקראו  )כך 
שלשה  הארגז  לעבר  זרק  ובזריזות  במהירות 
צמחים רטובים בתקווה למנוע את התפשטה 

הארסית של החבילה המשונה..

זעה קרה החלה נוטפת על מצחו, מחשבות 
רבות נקרו במוחו, הן כעת נמצאים כל שוכני 
הולכות,  רק  הסכנות  חסותי,  תחת  הג'ונגל 

גוברות ומכלות, מוכרחים לעשות לזה סוף..

כל הלילה לא עצם את עיניו, עם שחר אסף 
השבט,  מבחירי  ארבעה  הפיקוד  בקתת  אל 
הללו היו מופתעים עד מאד לשמע הקריאה 
של  הסבוך  מצבו  ידוע  היה  לכולם  הבהולה, 
השבט, אך אף לא אחד מהם תיאר עד כמה...  

איני יודע עוד כמה זמן אהיה מסוגל לעמוד 
כאן ־פתח ראש הפיקוד את דבריו־ רבים הם 
לשבט  עת  בכל  להתנכל  המנסים  העוינים 
כולו, לא נותר כי אם להביא הנה מושל ככל 
המדינות, מנהיג כביר שיוכל לשלוט ביד רמה 

על מעבה הג'ונגל כולו.. 

במדינה  לזו המשימה,  אוזניכם  הטו  ועתה 
רבים,  דרג  רמי  אנשי  ישנם  לצדנו  השוכנת 
עליכם לדאוג לכך שהמובחר והמוצלח מבין 

כל אלה יהיה למנהיגנו..!

במילים אלו חתם את דבריו, סימן בתנועת 
יציאה בידו, והללו צעדו לדרכם... 

•••
תשעה ימי מסע מפרכים עבר אל ארבעת 
השלוחים והנה הם נצבו מול ארמון המלוכה 
קולות  לחשושי  הג'יבואטית,  המדינה  של 
השלוחים  של  הופעתם  עבר,  מכל  נשמעו 
בממלכה  ריענון  לתחושת  גרמה  המיוחדים 
מכל  מי  לדעת  היה  מאד  מסקרן  הוותיקה, 
להיות  יבחר  הזו  הרחבה  הממלכה  אנשי 

למנהיגו של הג'ונגל המופלא...

פה נפרדות דרכינו, הודיע הקול חד המבוגר 
כאן,  המצויים  האנשים  הם  רבים  שבחבורה, 
עלינו להתחקות אחר מעשיהם, כל אחד מאיתנו 

יבחר 
את  נביא  אנו  אחד,  אדם 

ההצעות לפני ראש הפיקוד, והוא יחליט על 
כתר  את  נניח  הזו  הממלכה  בחירי  מכל  מי 

המלוכה..

)-אנשים  ואיסטרטלוטין  איפרכין,  דוכסין, 
זה  בממלכה,  הסתובבו  בארמון..(  חשובים 
זה  המחיה,  על  מפקח  זה  לכלכלה,  דואג 
משגיח על השוק כולם מבצעים את תפקידם 

בנאמנה.

• השליח הראשון:
הדוכס,  על  עיניו  שם  הראשון  השליח 
שכנעו  הסבלנית  והנהגתו  האצילי  מראהו 
הטוב  באופן  הג'ונגל  את  לקדם  שיוכל  אותו 
ביותר, סיים את הסיבוב בשוק ובכך חתם את 

בחירתו.

• השליח השני:
השליח השני נדהם כולו מיושרו ואמינותו 
של ה'איפרך', החישוב המדויק בו ומחלק את 
אוצרות המדינה גרם לו להבין שהוא הראוי 
מבין כל אנשי הממלכה להנהיג את הג'ונגל 

המלבלב..

איסטרטלוטין על סוסו

ארמון המלוכה הג'יבואטית

בקתת הפיקוד

דמות דוכס בשעת לחימה



• השליח השלישי:
ומי  הג'ונגל,  בטיחות  עמדה  עייני  לנגד 
כמו ה'איסטרטלוטין' שיודע לדאוג לשמירה 
כי בניהולו ישתנה הג'ונגל  מוצלחת, בטוחני 

פלאים..

• השליח הרביעי:
של  המלך  כי  בטוחני  ממכם,  בשונה 
מבין  המתאים  הוא  הג'יבואטית  הממלכה 

כולם לשלוט על הג'ונגל..  

מבטי תמיהה קפצו על פניהם של השליחים, 
'מה מצאת מיוחד במלך', 
אצלו  ראית  'האם  שאלו 
חישוב נכון של האוצרות, 
או דאגה מיוחדת לשמירת 

העיר..?

לב  משים  כלא 
לטענותיהם המשיך 'יתכן 
האיפרכין  יבחר  שאם 
נרחב  כספי  תקציב  יגיע 
שאם  יתכן  אף  לג'ונגל, 
יבחר הדוכס יהיה הג'ונגל 
שמור יותר, אך אני בוחר 
במלך לא בשביל להרוויח 
אני  שמור,  להיות  או 
בוחר במלך כי המלך הוא 

מלך..!

רגע של שקט השתרר 

אט  אז, 
אט החלו 

להבין 
בנכונות 

בחירתו של השליח 
הרביעי...

ש-מ-ו-ל-י-ק..!

מאחוריך  עומד  אני  העורך,  לעברי  קרא 
מה  בדיוק  זה  מילה,  כל  בשקיקה  וקורא 
שהרבי שליט"א אמר בהתוועדות של י"א ניסן 

תשל"א..!

דיבר  הרבי  הבנתי,  'לא 
על הג'ונגל..?'

הג'ונגל  על  ממש,  לא 
את  אבל  דיבר,  לא  הרבי 
במלך  בוחרים  שאנו  זה 
וזהו,  מלך  הוא  המלך  כי 
כל  זה  על  דיבר  הרבי 

ההתוועדות..

אז  היה  הבנתי,  לא 
בחירות למלך..?

רק  היה  זה  בדיוק,  לא 
שאנו  היא  הנקודה  משל.. 
החיילים של הרבי שליט"א 

בשביל  הכל  עושים 
ההתגלות  את  לפעול 
המשיח,  המלך  של 
בשביל הרבי, כי הרבי 

הוא הכל, וזהו..!  

• השליח השלישי:
השליח השלישי עקב במשך יומיים רצופים 

השמירה  רמת  מה'איסטרטלוטין'  אחד  אחר 

הדהימו  עיניו  לנגד  שעמד  המדינה  וביטחון 

עד מאד את השליח השלישי וכך החליט כי 

ביותר  המתאים  הוא  שפגש  האיסטרטלוט 

להנהיג את הג'ונגל הסוחף..

• השליח הרביעי:
אנה  ימים  שלשה  התהלך  הרביעי  השליח 

ואנה קשה עד מאד היה לו לבחור, אך במוחו 

התקבלה ההחלטה...

•••
שלושת 

חלפו  הימים 
במהירות, 

ראבעת 
כבר  השלוחים 
שלו  המסקנות  עם  שליח  כל  חזרה,  בדרכם 
האדם  את  הפיקוד  ראש  בפני  להציג  הולך 
ימנה  ההצעות-  ארבעת  -מבין  והוא  שבחר, 
את האדם הראוי ביותר לכהן כשליט הג'ונגל..

הג'ונגל  עצי  את  עטף  חגיגי  מראה 
המלבלבים, הנה בא היום לו ציפו כל 'שוכני 
בעייני  למרמס  הם  יהיו  עוד  לא  הבקתות', 
'יושבי המערות', לא עוד יהיה רכושם הפקר 

לידי אנשי בלייעל..! 

והנה קרבים השלוחים, כל שליח ובחירתו, 
כל שליח והחישובים שעמדו לנגד עינו..

ברגש של שמחה וסיפוק יצא ראש בקתת 
מצפה  השלוחים,  פני  את  לקבל  הפיקוד 

בכליון עיינים למוצא פיהם..

• השליח הראשון:
ה'דוכס'  הסקתי,  ולבסוף  ובדקתי  חקרתי 
הוא האדם המתאים ביותר שיוכל לנהל את 

הג'ונגל..

• השליח השני:
אחר  רבות  שהתחקיתי  לאחר 
ה'איפרכין', עקבתי אחר ניהולו 
המוצלח בכספי הממלכה, 
המתאים  שהוא  הבנתי 

לשלוט בג'ונגל..!

מקום משכן 'אנשי המערות'חדר האוצרות עליו היו ממונה ה'איפרכין'

פיסול עתיק בדמות דוכס ברכיבה



לך  כך רציתי לפרוק את מה שאכתוב  אך כל  טוב,  חבר  לאיזה  אותו  ולספר  לו, עכשיו,  לספר  שאעיז  מישהו  מצאתי  לא  עדיין 
חוץ ממך, פתק יקר שלי.

ניגשו אלי לבקש ממני בישיבה, וחשבתי לעצמי שעוד מעט מגיע לפני שהגיע הקעמפ, ישבתי בפינת הזאל  לא  ועדיין  בשיעור ב' )או שלא.. לא זוכר!(.גם לאחי הגדול )אפי( נתנו להיות גנרל כבר להיות גנרל. אמנם אני רק בשיעור ב', אבל הקעמפ, 
שני אני זוכר שתמיד רציתי להיות גנרל באורו,  )אפילו  גנרל  נהיה  שאחי  לי וכשראיתי  שיש  חשבתי  גנרלים(  היו  שלי  גנרל האחים  יכול להיות  באורו, אבל אולי בגלל שהיו לי שני אחים הרבה סיכוי. לא כל אחד 

גנרלים, אז גם אני יכול!

ייגשו  בו  ליום  ציפיתי  כך 
גנרל  שאהיה  ויבקשו  אלי 
מצפה  שאני  כמו  )ממש 

שתבוא(,  לגאולה  יום  בכל 
אבל הוא עדיין לא הגיע..

לגשת  החלטתי  בסוף 
אליהם!

ניגשתי למשרד ממשיכים 
עושים  השנה  )כל  להלחם 
לפני  אבל  העלון,  את  שם 
מושבת,  המשרד  הקעמפ 
ועובדים בו רק על הקעמפ(, 

מישהו  למצוא  בתקווה 
בעניין.  לי  לעזור  שיוכל 

נכנסתי למשרד ו..

חשכו עיני!

ארבעה  שם  ישבו  הפסקה,  של  זמן  היה  "מה זה  ועבדו..  אחר  מחשב  על  אחד  כל  ענו בחורים,  "עובדים!",  בחשש,  שאלתי  עושים?",  והמשיך עובדים?", הסברתי את עצמי, "אנחנו עובדים על כולם יחד. "כן, את זה אני רואה! אבל על מה אתם אתם  הגנרלים  א'  לי  ענה  הקרוב..",  "ת'אמת שרצינו לדבר איתך על משהו, אתה פנוי הקעמפ 
היום?"..

את  סובב  הוא  ענה..  לא  אחד  ואף  שאל  הראש הצידה, לבדוק למה אני לא עונה.הוא 

הוא  מעולף.  הרצפה,  על  שרוע  הייתי  אני 

ניתר ממקומו בזריזות לכיווני, והרטיב את פני 

עם כוס מים שהייתה בידו.. לאחרי דקות של 

נסיונות להעיר אותי, הוא הצליח. התעוררתי. 

דיברתי  ולא  הקרוב  הכיסא  על  התיישבתי 

מילה. הם ניסו לדובב אותי, אך אני לא הוצאתי 
הגה מפי.

הגנרלים  א'  מולי  התיישב  שלמחרת,  ביום 

התעלפתי  מדוע  אותי  ושאל  בזאל,  בשולחן 

גנרל  להיות  חלמתי  תמיד  "תקשיב..  אתמול. 

באורו, אפילו שני האחים שלי היו גנרלים, ולכן 

הייתי בטוח שאני גם יכול להיות.. כשנכנסתי 

עיני.  חשכו  עובדים,  אתכם  וראיתי  למשרד 

הבנתי שכבר אין סיכוי, אני צריך להשלים עם 
זה שהשנה לא אהיה גנרל, נקודה!"

מג"ד  שתהיה  אדאג  אני  דובי,  תתעצב  הכל "אל  ומפחיד.  חשוב  תפקיד  גם  זה  יהיה טוב. תחשוב טוב יהיה טוב."לפחות.. 
בלב  אבל  ממורמר,  קצת  מהמשרד  לי הרגשתי שאני מסתפק גם במג"ד. תכל'ס, זה יצאתי  אכפת  מה  אז  וחשוב,  מפחיד  תפקיד  העיקר שאני מקבל גם  מג"ד,  או  גנרל  אהיה  וכולם אם  בקעמפ,  המיקרופון  את  לפעמים 

מכבדים אותי.
גנרל. לא אסתפק יותר במג"ד וכאלה..מוותר, ואני יהפוך את העולם, העיקר שאהיה מה שבטוח, פתק יקר, שבשנה הבאה אני לא 



פלוא שמואל || כ"ה  
וירטשפטר עידן || כ"ב  

ורנו מ"מ || ה'  
סממה לוי"צ || ו'  

רוזנפלד שמואל || ו'  
בדוסה רפאל || כ"ד  

מרגליות מ"מ || כ"ט  
פישר ישראל || ב'  
ריבק שמואל || ח'  

גלעדי מ"מ אביעד || ט'  
אליאס משיח מ"מ || ל'  

לוי יוסף יצחק || ג'  
אוחיון שמעון י"י || כ"ז  

רווח דוד || כ'  
לוגוב לוי"צ || י"ז  

לזובסקי מ"מ || ד'  

נוגינסקי שנ"ז || כ"ו  
פרסיקו יא"ל || כ"ח  

אביעד יעקב ישראל || ג'  
זיו י"י || י"ג  

בן ארי אלון || י"ט  
רטהאוז מיכאל || כ"ט  

טוויג רפאל || י"ט  
שאער שמואל || ט"ו  

ליפסקר שמואל || כ"ו  
מאייר ישראל צבי || כ"ג  

מסס אפרים || ז'  
רפאלוב יוסף חיים || ד'  

דהאן שנ"ז || י"א  
מעטוף אבשלום || י"ד  

שוורצברד מ"מ || י"ח  
שטרית יונתן לוי || כ"א  

שיפראן שד"ב|| ז'  
מלכוזוב אברהם || י"ט  

חרפק לוי"צ || י"א  
קירשנזפט מ"מ || כ"ד  

אדר דוד || י"ג  
אופן שנ"ז || כ"ב  

אקבום אלישע ש. || כ"ה  
אקבום דוד מנחם || כ"ז  

בקרמן לוי"צ || י"ט  
ליזמי עקיבא מאיר || כ"ח  

תמסית מיכאל || ט"ו  
ליזמי אהרון || כ"ז  
גבריאל לוי"צ || כ'  

פריג'ה נועם דוד || כ"א  
איציק מ"מ || י"ז  
אלרועי מ"מ || ו'  

ולהתבונן "ביום ההולדת על האדם להתבודד  זכרונותיו  ותשובה ולהעלות  תיקון  והצריכים  ישוב ויתקנם )היום יום י"T ניסן(בהם, 

לחיילים שנולדו
בחודש ניסן

הרבי שליט"א מלך המשיח! אז חיילים, הטו 
אוזן! ברגע זה תחשפו לסקירה מרתקת על 
המשיח!  מלך  הרבי  של  המיוחד  המבצע 
אתם מוכנים לחזור עשרות שנים אחורה? 

קדימה! התחלנו!

שנים על גבי שנים ברחבי העולם היהודי, 
יום ההולדת היה נחגג בתור עוד יום שמח 
ירקות..(,  )כמובן עם מתנות טיולים ושאר 
אך יהודים לא ראו משמעות מיוחדת ליום 
יום נחמד, ללא  והוא עבר בתור עוד  הזה, 
אדרבה,  מיוחדת.  רוחנית  משמעות  כל 
היחיד שהתורה מזכירה את זה שהוא חגג 

לכן  הרשע..  פרעה  זה  הולדת,  יום 
ראו  אף  רבים  יהודים  גם 
ענין  הולדת  יום  בלחגוג 

בלתי רצוי!.. 

מלך  הרבי  הגיע  כאן 
המשיח שליט"א והציב 
הסיפור,  בכל  תפנית 
בכ"ה אדר ה'תשמ"ח - 
יום ההולדת הראשון 
לאחרי  הרבנית  של 
פטירתה - יצא הרבי 
מלך המשיח ב'קול 
מיוחד,  קורא' 

ההולדת  שביום  ישראל,  בני  לכל  לפרסם 
התוועדות  יערכו  לעולם,  הנשמה  ירדה  בו 
יקבלו  ובהתוועדות  שמחה,  של  וחגיגה 
ומצוות  בתורה  להוסיף  טובות  החלטות 
שליט"א  הרבי  לכך,  בנוסף  שמחה!  מתוך 
גם מונה מספר מנהגים שצריך לנהוג ביום 
ומהם:  שכזה.  נעלה  ליום  כיאה  ההולדת, 
להוסיף בצדקה, לעסוק במבצעים, ולהוסיף 
גם מדגיש  בכוונה בתפילה. הרבי שליט"א 
שענין זה שייך במיוחד לילדים - חיילי צ"ה, 
שעל ידי שילדים יקיימו את המנהגים, הם 
'ירעישו' ויעוררו גם את ההורים 

שלהם לקיים זאת. 

חיילים!  קדימה  אז 
 - ימים  כמה  בעוד 
בי"א ניסן - חל יום 
אבינו  של  ההולדת 
מלך  הרבי  מלכנו 
שליט"א!  המשיח 
מתנה  לו  ניתן  בואו 
התגלותו  את  ונביא 
לעין כל, על ידי החלטה 
ב'דרך  להוסיף  טובה 
הגאולה  להבאת  הישרה' 
גאולה  ענייני  לימוד   -

ומשיח! לחיים..!

דגל  הווולאאאאאאאאדת...  יווום  היוום 
משיח...

מרגע  התעצמה  השירה  גאו,  הרגשות 
לרגע, החיוכים כבר עלו על שפתותיהם של 
הזמן  ו..הגיע  המשתתפים, 

יום  להתחיל את האירוע.. אכן כן, זה הגיע! 
ההולדת!

מילוי  בעת  מחדש  מתרגשת  אני  פעם  כל 
תפקידי באמצע הערב ו.. רגע, שכחתי להגיד 
ההולדת  יום  עוגת  אני  בכלל..  אני  מי  לכם 
זאת  כן..  כן  הנצחית, 
שנמצאת בכל יום הולדת, 
שחיברו  זכיתי  אפילו 
)נראה  שיר  איזה  עלי 
זה  על  לא  אבל  לי..(, 
רציתי  לכם,  לספר  רציתי 
לספר לכם על התפתחות 
ימי  בחגיגות  מפתיעה  
העולם,  ברחבי  ההולדת 
בעקבות מבצע מיוחד של 



להיות  שיכול  דבר  כל  עם  מגע 
השמאלי  בצד  חמץ.  בו  שנגע 
של המטבח עומדים בשורה כל 
על  נפלו  הם   – השתייה  קנקני 
ואין  הראשון  ביום  כבר  הרצפה 
פסח  עד  בהם  להשתמש  איך 

הבא...

עולה  מדברים,  כבר  ואם 
קליפות  של  ענק  ערמות  בדמיוני 
בואו של המג"ד  וממשיכים לקלף במרץ עד  חיילים  יושבים מספר  תפוחי אדמה, כשלידם 

המסור, שהתנסה בשיטת עונשים מחודשת.     

אני כבר מדמיין את המפקדים שומרים היטב על כל פירור מצה שלא ישתחל מבעד לשקית 
שיחת משמעת  האוכל'  'חדר  בפינת  שעושה  גנרל  איזה  וכמובן  שרויה.  יהיה  שלא  מנת  על 
יוציאם  ומזהיר אותם שזו הפעם האחרונה שהם  לכל הפירורים שמסתובבים בחדר האוכל, 

מהשקיות ללא אישור מג"ד או סמג"ד.

הת' רובי רהב
קב"ט הקעמפ

החיוך שהעניק רובי לכתב המערכת, הסביר הכל. 
אבל בכל זאת ניתן לכם - החיילים לקרוא את הדברים 

המרגשים של איש הצוות המסור – רובי.

בשנייה.  העניינים  כל  את  מסדרים  הבעיה?  "מה 
אממ... אולי לא בדיוק שנייה אבל באמת שזה לא 
ידי  על  יתבצע  השטח  ניקיון  מדי.  גדולה  בעיה 
קצת  זה  ארטיקים  בעצם  אהה...  ארטיקים  חלוקת 
לחיילים  ותפוזים  אגוזים  יחולקו  בפסח,  בעיה 

שיעזרו בניקיונות.

מנהל  של  מינויו  הוא  שלי  היחיד  "החשש 
הלימודים זלמי קלפמן למשגיח הקעמפ מבחינת כשרות. 

בהשגחת  כסף  בנייר  המגרש  שערי  בעטיפת  הטכני  צוות  אנשי  את  לשתף  נצטרך  כבר  אז 
הבד"ץ. אני מקווה שדרישותיו המחמירות של זלמי לא ידרשו מאתנו לצפות אף את המגרש, 

על הכדור עצמו אין מה לדבר..

והכי חשוב: לשמור שלא יכנס אף לא אבוקדו אחד לשטחו האינסופי של הקעמפ הענק...

אילו הקעמפ היה בפסח, זה היה בהחלט חוויה מסוג אחר"

הרב ישראליק שיחי' אופן
מנהל מחלקת 'הצבא צועד על קיבתו'

מכחכח בגרונו. מקפל את זקנו. פולט הוראה דחופה לאחד מעובדי המטבח שנמנם אי-שם. 
מסתכל לכיוון השמים. קורא לגנרל ערד. מבקש מהמפקד שעבר לידו בטעות להוציא כמה 
שקיות זבל 'כי אין לי מספיק אנשי צוות'. אלו היו חלק מהפעולות שעשה מנהלו הוותיק של 
נועז, שאעז  'ממשיכים להלחם'  המטבח בטרם התפנה לענות על שאלתו הדחופה של כתב 
לחדור אל תוך המקום השמור ביותר בקעמפ )אפילו יותר מה'גנרליה'!( – מטבחו של הרב 

ישראליק. 'מה היה קורה אילו היה הקעמפ בפסח?' והתשובה לא אחרה לבוא...

מצופה  כל המטבח  כסף.  נייר 
ראש  ועד  רגל  בנייר מכף 

למניעת  עבה,  כסף 



צות הטכני
הצוות שעומד מאחורי 

הקלעים בשבילנו

ידענו שכל דבר מיוחד שעושים 
אילו  עלינו.  ייפול  בסוף  בקעמפ 
שאלה  זה  בפסח  היה  הקעמפ 
שמיעודת אך ורק אל 'אנשי צוות 

הטכני'. 

אני מנסה לדמיין את ליל הסדר הענק אליו נצטרך לסחוב כמויות אדירות של חסות ולייבשן 
במאווררי ענק.

והשלטים... אני מדמיין את משרד הלימודים פונים אלינו לפחות חמש דקות לפני השקיעה 
בקריאה למירס "תתלו בבקשה שלט ענק המבשר על כך שבליל הסדר הרבי מתגלה" כך שאת 

החג החיילים יקבלו מתוך מסדר ואנחנו תוך כדי קשירת חוטים לשלט רב מימדים.

אילו הקעמפ היה בפסח משרד הפעילות היה עושה תחרות פיצוח אגוזים בין הגדודים, וגם 
כאן צוות הטכני יצטרכו לדואג למפצחי אגוזים ענקיים, לאגוזים בעצמם, ואולי להחליף כמה 

מפקדים שעוד עייפים מ'ליל הסדר'.

מענדי מכאלשוילי
מנהל לימודים בחטיבת הבוגרים

הקעמפ?! בפסח?! – זה סעודת משיח.

המשיח  סעודת  את  מענדי  המ.ל.  בפני  לתאר  התחיל  השאלה  לאחר  הראשון  ברגע  מיד 
הגדולה ביותר בישראל.

"אני בטוח שלשם מאורע חשוב זה יתחברו שני הקעמפים יחד. סביב שולחן ענק ישבו כל 
החיילים. ארבעת הגנרלים בראש השולחן וגנרל יוספי ערד מצווה בקולו למזוג כוס שנייה לכל 
החיילים. המפקדים שעד לפני שנייה ישבו ליד השולחן יחד עם החיילים, ניגשים לחבית ענקית 

שהציב במיוחד מנהל המטבח ושואבים מתוכה כוסות יין רבים לכל מבקש.

'אני  בשירת  ומתחיל  על השולחן  עולה  ווישנפסקי  מאיר  המ.פ.  רגע האמת.  מגיע  "ואז... 
מאמין...' עוצמתית. רגע, כמובן שלפני כן המ.ל. שולם ליפש מסביר בנאום ארוך ובצעקות 
והשירה  משיח  בביאת  האמונה  חשיבות  את  הקעמפ,  כל  במשך  נאומיו  מכל  יותר   – רבות 

במיוחד בסעודה זו. כל חיילי הקעמפ מתרוממים למעגל אחד גדול – מעגל של אמונה...

"לסיום, אני רוצה לגלות לכם שאני זוכה ללמוד פה ב770 בשנת ה'קבוצה', תהיו בטוחים 
שהסעודה הגדולה ביותר בעולם היא כאן, אצל הרבי שליט"א מלך המשיח. 

כמובן שהשנה אנו בטוחים ששתי הסעודות יתחברו יחד עם 'סעודות המשיח' מכל העולם 
לסעודה אחת גדולה בהשתתפות מלך המשיח בעצמו – הרבי שליט"א"

'מתעקשים' של מערכת  נחתם מבצע  בימים אלו 
כראוי  התכוננו  החיילים  כל  בה  להלחם,  ממשיכים 
לרגל יום הולדתו של הרמטכ"ל - הרבי שליט"א מלך 

המשיח.

הקעמפ  מחיילי  מאות  ישבו  המבצע,  ימי  במהלך 
והתכוננו לקראת יום הולדתו של הרבי מלך המשיח, 
במבצע ענק וכובש - מתעקשים, מביאים משיח נאו! 

במבצע נדרשו החיילים, ללמוד בכל יום את חומר 
הלימוד היומי, מתוך החוברת המושקעת – 'נגאלים, 
כי משיח הוא הכל', שיצאה לאור במיוחד עבור חיילי 

הקעמפ החסידיים.

כמו כן, נדרשו החיילים לפתור חידות יומיות ולבצע 
משימה, שרק לאחר ביצועה הם היו זכאים לקבל את 
ה'קוד יומי', שבאמצעותו יכולו לצפות בתוכנית וידאו 
טיים',  'משיח  מבית  ומצחיקה  משעשעת  מרתקת, 
בתחילת  החיילים  קיבלו  אותו  האגדי  הדיסק  מתוך 

המבצע.

אם נתחיל לכתוב על ההגרלות, אנו לא נסיים.. אז 
לפחות נתחיל בהגרלות הגדולות.

ובכן הזוכה במקום הראשון, יקבל לידיו, לא אחר 
המשיח!  מלך  שליט"א  לרבי  טיסה  כרטיס  מאשר.. 
ומיד לאחריו במקום השני, יקבל הזוכה המאושר - 
דולר של הרבי, שנתקבל מידיו הקדושה! ומיד לאחר 
כבודם  אשר  ערך  ויקרי  רבים  פרסים  יוגרלו  מכן, 
במקומם מונח, ומפאת קיצוץ בדיו של המדפסת לא 

נוכל להאריך בהם.

רשימת הזוכים תפורסם בהמשך..

מה  לי  שנגמר  האמת  את 
כל  סיירת  שבתות  על  לכתוב 
סיירת,  שבתות  מלא  יש  חודש 
כל  השנה  של  המפקדים  אבל 
מפסיקים  לא  והם  מסורים,  כך 
להפתיע את החיילים, אפילו את 
להפתיע  הצליחו  הם  המערכת 

מרוב שבתות סיירת מהנות.

סיירות  שלוש  לפניכם  והנה 
עם  יחד  שנפגשו  נוספות 
שלימה  לשבת  מפקדיהם, 

סוערת וחווייתית.

יחדיו  התאספו  החיילים 
עם   להפגש  הארץ  רחבי  מכל 
חבריהם מהקעמפ, ולחוות שבת 

עוצמתית תחת קורת גג אחת.

לימודים,  פעילויות,  תפילות, 
התוועדויות,  שבת,  סעודות 
סיפורים, משיח טיים, שח"נשים 
באווירה  הכל  המפקדים,  עם 
של  'אורו  קעמפ  של  הייחודית 
שבת  וכל  הלוואי  "וואו!  משיח', 
תראה כך, פשוט נהנינו מכל רגע 
ולא רוצים לעזוב." זוהי תגובתו 

של אחד החיילים למערכת.

אלו  בשבתות  גם  כן,  כמו 
יחד  עמלו  המסורים  המפקדים 
ידיהם,  תחת  להוציא  בכדי 
אתכם,  שתחזיר  מרוממת  שבת 
הקעמפ,  לאווירת  החיילים 
וחיות חסידית,  ותוסיף בכם כח 

שיחד נהפוך את העולם ונזרז 
המיידית  התגלותו  את 

מלך  שליט"א  הרבי  של 
המשיח!



מוישי  המשיח!  המלך  יחי  שמוליק:  המפקד 
החסיד, מה שלומך?

מוישי: ב"ה נפלא, מחכים למשיח!

המפקד שמוליק: ואוו.. איזה חסיד אתה, איזה 
חדור  כך  שכל  מחייל  טלפון  שיחת  לקבל  כיף 
במשיח וגאולה ומצפה כל רגע לביאתו הקרובה 

של הרבי שליט"א.. כל הכבוד! 

איך  שלומך?  מה  המפקד,  תודה  מוישי: 
בישיבה בצפת..?

מצוין!  ב"ה  מוישי,  אוהו  שמוליק:  המפקד 
ונושמים כל רגע משיח..!  בישיבה בצפת חיים 

ו.. מזל טוב..!  

מוישי: מזל טוב? על מה..?

הולדת  היום  על  מה,  על  שמוליק:  המפקד 
שלנו..

הסתבכתי,  שקצת  לי  נראה  המפקד,  מוישי: 
לפי מה שזכור לי אין לך היום יום הולדת, וגם 

לא לי..

מסתבר  הנקודה  אחח..זה  שמוליק:  המפקד 
עלינו  קוראים  שעכשיו  החיילים  ולכל  לך  שלי 

יש תיכף יום הולדת..!

מוישי: מה? לא הבנתי, לכולנו באותו יום..? 

המפקד שמוליק: כן, ממש כך..! י"א ניסן זה 
בעצם יום הולדת שלנו..! 

של  הולדת  ליום  התכוונת  המפקד,  מוישי: 
הרבי..?

של  הולדת  יום  בדיוק..!  שמוליק:  המפקד 
הרבי שלנו..!

שהתקשרתי,  הסיבה  גם  זה  המפקד,  מישי: 
פני  את  קדמו  לכיתה  ראשון  ביום  כשהגעתי 
ואז  'מתעקשים'  המבצע  של  ענקיות  מודעות 
חג  זה  הרבי  של  הולדת  שיום  להבין  התחלתי 

בשבילי, אבל לא הבנתי איך בדיוק.. 

המפקד שמוליק: השיחת טלפון ממש נהפכת 
להתוועדות,אז רק רגע --- מוישי לחיים לחיים, 

שנראה את הרבי שליט"א נאו ממש..!

מוישי: אמן!

המפקד שמוליק: ביו הולדת מזלו של האדם 
־ המשיח  מלך  הרבי  של  הולדת  וביום  גובר, 
הנשיא של כל הדור־ מזלם של כל ישראל גובר..

מוישי: ואוו, עכשיו אני מתחיל להבין עד כמה 
באמת זה יום מיוחד לכולנו, זה בעצם ממש כמו 

יום הולדת של כל עם ישראל..!

המפקד שמוליק: ממש כך! אך זה לא נעצר 
פה, תגיד מוישי חשבת פעם על זה להביא לרבי 

משהו שיגרום לו מלאאאאא נחת רוח..?

אבל  חשבתי,  פעם  האמת  את  אהה..  מוישי: 
לא הצלחתי אף פעם למצוא משהו שאני יצליח 

לעשות, תמיד חשבתי על דברים ענקיים..

לי  יש  טוב  תקשיב  מוישי  שמוליק:  המפקד 
סיפור בדיוק בשבילך..!

זה היה בחורף תשנ"ב. הייתה אז תקופה שבה 
היה נראה כי הרבי שליט"א קצת עצוב כביכול.

הדרכים  כל  את  ניסו  מאד  גדולים  חסידים 
לשמח  בכדי  נחת,  לרבי  לעשות  האפשריות, 

אותו כמה שיותר, אך שום דבר לא הועיל.

החסידים  שמגברים  מש  ששמע  אחד,  ילד 
המבוגרים קיבל על עצמו החלטה טובה, לומר 
מתוך  במתינות  השחר  ברכות  את  יום  בכל 
הסידור בביתו, לפני יציאתו לתלמוד תורה, עד 
אז הוא היה רגיל לומר את ברכות השחר, בדרך. 
כאשר אותו ילד כתב לרבי על החלטתו.. השיב 
לו הרבי במכתב: 'החייתני כמים קרים על נפש 
עייפה'. ומאתו יום ־כך מספרים החסידים־ ראו 

על הרבי רוחו את הנחת רוח הרב שנגרם...

המפקד שמוליק: מוישי אתה קולט..? החלטה 
כך  כל  לרבי  גרמה  קטן  ילד  של  אחת  טובה 
הרבה נחת רוח, מה שאפילו החלטות של גדולי 

החסידים לא הועילו.

מוישי: וואו! אבל איך אני אדע מה להחליט, 
ואיזו מתנה תעשה לרבי שאני כל כך אוהב הכי 

הרבה הנחת?

המפקד שמוליק: את זה נלמד מהרבי עצמו, 
בשיחות הדבר מלכות הרבי חוזר ומלמד אותנו 
איך צריך להתחיל לחיות גאולה, אפשר להסתכל 
נעשים  האלו  העניינם  כל  אצלו  אך  הרבי  על 

בשלמות, באהבת ישראל, בעזרה ליהודים ו...

מבין,  אני  אכשיו  ־התפרצתי־  ..בהכל  מוישי: 
ואני גם יודע עם מה הרבי חי עכשיו, ועל מה 

הוא מדבר כל הזמן.. למדנו על זה בקעמפ!

המפקד שמוליק: נו.. אז בא נשמע..

מוישי: 
שהרבי  בקעמפ,  למדנו  אנחנו 

זו הדרך הישרה,  אומר שללמוד גאולה ומשיח 
להביא  דרכי התורה,  כל  מבין  והמהירה  הקלה 
את ההתגלות בפועל ממש.. זה כמעט המילים 

של הרבי. נכון?

אני  מוישי,  מאוד  יפה  שמוליק:  המפקד 
יפה  והשתתפת  שהקשבת  לראות  שמח  ממש 
בלימודים של הקעמפ, תדע לך שזה החלק הכי 

חשוב בקעמפ..!

מוישי: אתה יודע מה עוד אני זוכר מהקעמפ, 
בנוגע ללימוד גאולה ומשיח?

המפקד שמוליק: נו.. מה?

באחד  לי  הסביר  שהמפקד  זוכר  אני  מוישי: 
ומשיח,  גאולה  ללמוד  אומר  שהרבי  הימים, 
לא רק בתוך 'הלכתא למשיחא', שזאת אומרת, 
הלכות שלא קשורות אלינו לעכשיו, אלא צריך 
שהרבי  למעשה,  כהלכה  ומשיח  גאולה  ללמוד 
יביא  והוא  רגע,  בכל  להתגלות  הולך  שליט"א 
את הגאולה ואת בית המקדש השלישי, ואז אנו 
ובכל  צריכים לדעת מה לעשות בבית המקדש 

יום.

אתה  עכשיו  מוישי,  וואו!  שמוליק:  המפקד 
ממש ריגשת אותי, כל כך כייף לראות חיילים 
חסידיים, שזוכרים את כל מה שלמדנו בקעמפ, 

וחיים עם הדברים של הרבי כל יום כל היום..!

מוישי: אממ.. המפקד נראה לי שעכשיו הבנתי 
שכמובן  לרבי  מתנה  על  לחשוב  רץ  אני  הכל, 

תהיה קשורה לגאולה ומשיח..?

המפקד שמוליק: מצויין..! אני בינתיים מחכה 
לך, זוכר איפה סיכמנו להיפגש..?

להיפגש  קבענו  מהקעמפ  עוד  בטח,  מוישי: 
בבית המקדש השלישי ליד בימת העץ של הרבי 

שליט"א..!



הכבשים  של  שהמצב  והבנתי  בשר,  בעל  קרבן 
בשטחים לא משהו..

בעיקול  להיפגש  רוצה  אתה  קדם:  הסמג"ד 
שאחרי קונדיטוריית זרובבל?

המג"ד גורביץ': נראה לי שכדאי יותר להיפגש 
אחרי העיכול של קונדיטוריית זרובבל...

שכדאי  חושב  אני  מה?  יודע  קדם:  הסמג"ד 
יותר להתפצל: אתה תלך לבחור קרבן מהודר, 

ואני אבוא אתך.

נוכל  המג"ד גורביץ': אבל אם תבוא אתי לא 
לדבר במירס יותר?

הסמג"ד קדם: טוב, אז אתה תבחר את הקרבן, 
אתה  המקדש.  בבית  לנסכים  לדאוג  אלך  ואני 
יודע, זו בירוקרטיה )מילה של חכמים( שלימה..

יתחיל  אולי  כי הכבש  תזדרז  המג"ד גורביץ': 
לבכות היום..

קושיא  לי  מזכיר  הזה  הזירוז  קדם:  הסמג"ד 
חומשי  חמישה  על  חז"ל  דברי  בהבנת  עצומה 
תורה: כתוב בתורה "צו את בני ישראל", ואמרו 
חז"ל - "אין צב אלא לשון זירוז". ואני שואל את 
עצמי כאן צריך להרים את הידיים: הרי צב היא 

החי' האיטית ביותר? מה הפשט?

המג"ד גורביץ': אני נמנע מלענות.

לשאול  ברשותך  אפשר  ואם  קדם:  הסמג"ד 
נעלם  לאן   - ביגלה  כשאוכלים  נוספת:  שאלה 

החור שבביגלה?

המג"ד גורביץ': שאלה טובה שאלת בני. אמנם 
אין לי תשובה, אבל תמשיך לשאול - כי אם לא 

תשאל - איך תדע?

למה  אחרונה?  שאלה  אפשר  קדם:  הסמג"ד 
קיבלתי בקעמפ שניצל ועליו המספר 44?

לי  יש  דוקא  הזו  לשאלה  גורביץ':  המג"ד 
תשובה: לטבח נעלם פטיש השניצלים, לכן הוא 

נאלץ לדפוק עם הנעל..

להתייעץ  היא שרציתי  האמת  הסמג"ד קדם: 
)בהצגתם  החותמות  לחנות  מגיע  כשאני  אתך: 
ניתן לקבל נסכים( בבית המקדש - להכניס את 

החולצה או להוציא את המכנסיים?

קצת,  שהתבלבלת  לי  נראה  גורביץ':  המג"ד 

לא  פורים,  של  בהשפעה  עדיין  אתה  כנראה 
נורא. רק אל תשכח את העיקר, תסלסל כמובן 

בשפם.

הסמג"ד קדם: קיבלתי.

המג"ד גורביץ': אתה זוכר להזדרז?

הסמג"ד קדם: כן ודאי. אני רץ בכל הכח. דרך 
אגב, פעם היה איזה איש אחד שהלך והלך והלך 

והלך והלך - עד ש... התעייף!

עשה  הוא  מה  מסכן...  גורביץ':  המג"ד 
כשהתעייף?

לעשות?  יכול  הוא  מה  נו,  קדם:  הסמג"ד 
התחיל לרוץ!

המג"ד גורביץ': וואו אתה מבריק היום! שתית 
אולי כוס 'פוליש' )מילה של מנקי רצפות( היום?

הסמג"ד קדם: דוקא לא, אבל אם מדברים על 
חומרי ניקיון אני נזכר שראיתי פרסומת למכירת 
למכור  חשבתי  אז  ריצפה,  במחירי  אקונומיקה 
ולוח  מצחיק,  במחיר  ליצן  של  תחפושת  גם 

השבת אבידה במחיר מציאה...

למכור  אתחיל  לי  נראה  גורביץ':  המג"ד 
כבשים במחיר מופקע, למרות שזה לא מסתדר 

עם הבדיחה - עם הכיס זה מסתדר מצוין...

מאוד, הסמג"ד  יפה  קדם: 
פעם  אבל  במירסים  הקשר  טררר...  טררר... 

אמנם לא היה משהו, אך לסמג"ד קדם 
זה הזכיר בדיחה.

הסמג"ד קדם: המג"ד גורביץ' שומע? 

המג"ד גורביץ': שומע מקוטע.

למברג  הבאתי  פעם  קדם:  הסמג"ד 
משפטים  כמה  ביניהם  לדבר  והבורג 
המברג  שאמר  לך  נראה  מה  במירס. 

לבורג?

מה  מעניין.  נשמע  גורביץ':  המג"ד 
הוא אמר לו?

הסמג"ד קדם: ניפגש בסיבוב חח...

מדבר  אתה  אם  גורביץ':  המג"ד 
שכדאי  חושב  אני  סיבוב,  על  כבר 
לצאת לדאוג לסיבוב קרבן פסח. אם 
נדרש  שצריך,  כמו  להתוועד  רוצים 

שנים  השכימו  הפסח  חג  של  בערבו 
בוקר  לפנות  הקעמפ  של  הבכיר  מהצוות 
להשיג קרבן פסח מהודר לחבורה המיוחדת 
של כל צוות הקעמפ. יום מיוחד מאוד עבר 

עליהם והנה הציטוט הסודי לפניכם..



הבאה 

עם  יהיה  כן  שזה  תשדל 

במלוא  מתכוון  אני  בדיחה. 

הרצינות. דרך אגב, אני באזור 

הנסכים.

המג"ד גורביץ': שכוייח על העדכון, רק שתדע 

שהכבשים פה לא עומדות בשורות ישרות, וזה 

ממש לא מוצא חן בעיני.. 

פה  עומדים  הנסכים  דוקא  קדם:  הסמג"ד 

בחנות בשורות ממש ישרות..

המג"ד גורביץ': זו לא גדולה, תמיד היית חכם 

על קטנים..

לא  זמן  הרבה  שכבר  ת'אמת  קדם:  הסמג"ד 

בבדיחה  נזכרתי  אז  שפר,  אמרת  כאן  הזכרנו 

מ-מ-ש טובה. פעם עלו למטוס יפני, סיני, הודי, 

חוואג'י, פריקסאי, גליציאני ולחוחי.

המג"ד גורביץ': נו, ומה היה אתם?

עבדים  כולם  היום  דבר.  שום  הסמג"ד קדם: 

שלנו.. חחח..

אותי  שואל  אתה  מה?  יודע  גורביץ':  המג"ד 

כל הזמן שאלות. אשאל אותך שאלה אחת: כמה 

אגוזים יש לי בכיס? אם תצליח לנחש נכונה - 

אתן לך את שניהם!

הסמג"ד קדם: אממ... שלוש?

מוכרח  אני  האמת  למען  גורביץ':  המג"ד 

להודות 
לך  אתן  אבל  שניים,  רק  לי  שיש 

אותם כשניפגש. היית קרוב. תקשיב רגע, יצאתי 
ואמרתי  לא רע בכלל,  עכשיו מהדיר עם כבש 

למוכר שיש לי בעיה קטנה.

הסמג"ד קדם: מה?? אתה לא מושלם?

המג"ד גורביץ': תקשיב טוב - בעיה ק-ט-נ-ה. 
אני שוכח הרבה פעמים דברים.

הסמג"ד קדם: ומה הוא אמר לך?

וסתם  מראש...  ישלם  שאני  גורביץ':  המג"ד 
שתדע, שהכבש ברח לי...

הסמג"ד קדם: ברח??? חייבים לרדוף אחריו 
מכל הכיוונים! אתה תלך לסימטת כ"ב מעלות 

הקעמפ ואני אבוא אתך.

נראה לי שהקשר חזר להיות  המג"ד גורביץ': 
לא משהו.. שכחת שכבר אמרת את הבדיחה הזו 

פעם אחת?

אחריו,  לרדוף  תמשיך  צודק,  קדם:  הסמג"ד 
החמץ  כל  את  לכאן  מביאים  כאן...  נוח  דוקא 
ארץ  ברחבי  ניסן  י"א  מהתוועדויות  שנשאר 
ארץ  רק  'עולם',  יהיה  לא  )בגאולה  ישראל 

ישראל!(... לחיים לחיים )לפני שפסח ייכנס(!

>
"ְּבעֹוד  ְלַעְצִמי,  ִהְרַהְרִּתי  ֹיִפי"  "ֵאיֶזה 
ָּכל  ִנְגָמִרים  ָׁשעֹות  ְוָחֵמׁש  ָיִמים  ְׁשֹלָשה 
ֻמְקָּדם  ָלקּום  ַהַּבִית,  ִׁשעּוֵרי  ַהִּסּפּוִרים! 
ּוְבִקּצּור:  ַּפַעם...  ִמיֵדי  ָעֶליָך  ֶׁשּצֹוֵעק  מֹוֶרה  ַּבֹּבֶקר, 

ִנְׁשַּכח ִמֹּכל ֶזה, ִּכי יֹוְצִאים ַלֹחֶפׁש!".

ְּבעֹוִדי ְמַהְרֵהר ִמִּמְרֶּפֶסת ֵּביִתי ַעל ַהִּתְכנּוִנים אֹוָתם 
ְוֶאת  ַהְּקרֹוָבה,  ַה"ֻחְפָׁשה"  ְּבֶמֶׁשְך  ְלַיֵּׂשם  הֹוֵלְך  ֲאִני 
ַהֵּסֶדר  ְלֵליל  ְלַהְזִמין  הֹוֵלְך  ֲאִני  ֶׁשאֹוָתם  ַהֲחֵבִרים  ָּכל 
מֹוָדָעה  ֵעיַני  ֶאת  ָצָדה  ַּתְסִּכים...(,  ִאָּמא  ִאם  )ַּכּמּוָבן 

ֲעָנִקית, ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ִׁשַעְרִּתי ֶׁשַּתִּגיַע ְלֵעיֵני.

'ִקּדּוׁש  ְּבאֹוִתּיֹות  ַהִּמִּלים  הֹוִפיעּו  ֶהָעָנק  ַהִּגָּליֹון  ַעל 
ְלָבָנה':

117 ָׁשָנה

ָּקָרה  ַמה  ְמַעְנֵין  ְּבִדּיּוק  ִמי  "ֶאת  ָחַׁשְבִּתי,  "מּוָזר..." 
ִלְפֵני ֵמָאה ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה???

ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ְלַיֵּדַע  ֶׁשרֹוָצה  ַּבֲחנּות  ְמֻדָּבר  ַּכִּנְרֶאה 
ֶמַתח  ֵסֶפר  ְּבֵאיֶזה  אֹו  ִנְפְּתָחה,  ִהיא  ְזַמן  ַּכָּמה  ִלְפֵני 
ֶאת  ְלַהֲעִביר  אּוַכל  ָּכְך  טֹוב,  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶזה  ָחָדׁש... 

ַהְּזַמן ִּבְקִריַאת ַהֵּסֶפר, ָׂשַמְחִּתי.

ְּבָהְלִכי ְלָמֳחָרת ְלֵעֶבר ַהַּת"ת, ָעַבְרִּתי ׁשּוב ְלַיד אֹוָתּה 
ְּבֵאיֶזֶּׁשהּו  ְמֻרָּמז  ֵהיֵטב – אּוַלי  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֲעָנק  מֹוָדַעת 

ָמקֹום ִנְסָּתר ַעל ָּתְכָנה.

ַאְך ֹלא.

ְוׁשּוב ִהְרַהְרִּתי ְלַעְצִמי, "אּוַלי ְמֻדָּבר ְּבָכל ֹזאת ְּבֵאיֶזה 
ִמְׂשָחק ַמְחֵׁשב ֶׁשּלֹוֵקַח ִלְגֹמר אֹותֹו 117 ָׁשָנה?". נּו... 

ֶזה ַּגם טֹוב ְלִנּצּול ְזַמן ַהֹחֶפׁש..

ְלָמֳחָרת ְּכָבר ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַאֵּפק, ִּבְקֶצה ַהּמֹוָדָעה 
ֶאת  ְלַעְצִמי  ָרַׁשְמִּתי  ְלֵברּוִרים,  ֶטֶּלפֹון  ִמְסַּפר  הֹוִפיַע 
ֵהַרְמִּתי  ַהִּלּמּוִדים  ַאֲחֵרי  ְלֵביִתי  ּוְכֶׁשִהַּגְעִּתי  ַהִּמְסָּפר. 

ֶאת ַהְּׁשפֹוֶפֶרת ְוִחַּיְגִּתי.

"ְיִחי ַהֶּמֶלְך ָהלֹו" ָעָנה ַהּקֹול ֵמַהַּצד ַהֵּׁשִני. 

ַה... ָמַתי  ָלַדַעת  רֹוֶצה  "ֲאִני  ִּגְמַּגְמִּתי,  "ֵהא....." 
ִּמְׂשָחק ֶהָחָדׁש יֹוֵצא ַלֲחֻנּיֹות?"

"ִמְׂשָחק?!?! ָחמּוד ֶׁשִּלי, ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק, ֶזה ֲאִמִּתי!"

"ַמה!!!! ֲאִמִּתי?!" ִנְבַהְלִּתי. ֶזה ִנְׁשָמע ַמְפִחיד.. 117 
ָׁשָנה... "ַמה ְּכָבר ָיכֹול ִלְהיֹות ֲאִמִּתי?

ַּבֲעִדינּות:  ִהְמִׁשיְך  ָלַקו  ֶׁשֵּמֵעֶבר  ֶהָחִביב  ַהּקֹול  ַאְך 
"עֹוד ְׁשבּוַעִים ָחל יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ְׁשִליָט"א, ְוָאנּו חֹוְגִגים ְּכָבר 117 ָׁשִנים ְליֹום ֶזה" ִסֵּים.

"ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין!" ָּתַמְכִּתי ֶאת ֹראִׁשי ֵּבין ַּכּפֹות ָיַדי, 
"ֵאיְך ָׁשַכְחִּתי! ַוֲאִני ְּכָבר ַמְתִחיל ְלַתְכֵנן ֶאת ַהֹחֶפׁש ִעם 
ָּכל ִמיֵני ִּתְכנּוִנים ֶׁשֹּלא ַמָּמׁש ַמְתִאיִמים ְלֶיֶלד ֲחִסיִדי".

•••

ִנַּתְקִּתי ֶאת ַהֶּטֶלפֹון.

ֶאת  ִנַּצְלִּתי  ְלַגְמֵרי,  ַאֵחר  ָהָיה  ַהָּׁשָנה  ֶׁשִּלי  ַהֹחֶפׁש 
ה'  ִּבְצָבאֹות  ַחָּיל  ֲחִסיִדי  ְלֶיֶלד  ֶׁשַּמְתִאים  ְּכמֹו  ַהְּזַמן 

ֶׁשִּמְתּכֹוֵנן ָּבֹאֶפן ָהָראּוי.

ְוַכּמּוָבן ֶׁשִּנְרַׁשְמִּתי ְליֹום ִצְבאֹות ַהֵּׁשם, יֹום ִלְפֵני י"א 
ִניָסן, ַּכֲהָכָנה ְליֹום ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש ֶזה.

ִעְזרּו  ֶזה!  ְליֹום  ִהְתּכֹוְננּו  ַחָּיִלים:  ָלֶכם  ַמְמִליץ  ֲאִני 
ַהְּקַטִּנים  ָהַאִחים  ַעל  ִׁשְמרּו  ְלֶפַסח,  ַּבֲהָכנֹות  ַלהֹוִרים 

ְוַתֲעׂשּו ָלַרִּבי ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ַנַחת!

ָל מוֹיׁשִי מּגְדוּד אֲחַ"ל ּ ׁשֶלָּכֶם, הַחַי



אברביה, 
תחליטו 

"הלוואי  אתם(, 
סעודת  את  ונחגוג 
מלך  עם  ביחד  משיח, 
המקדש..",  בבית  המשיח 
"אמן", ענו לו כולם בכוונה עצומה 
כל  אחרי  "בעז"ה,  בליבם,  וחשבו 
יתגלה  שליט"א  הרבי  שעשינו,  המבצעים 
בבית  משיח  סעודת  את  ונחגוג  ומיד,  תיכף 

המקדש השלישי, כשהרבי שליט"א בראשינו".
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לעזרת  ונכנסו  ניקנור,  שער  את  עברו  הם 
ישראל. המחזה היה המרהיב ביותר שהם ראו 
בחייהם. מאות כוהנים התרוצצו למעלה בעזרת 
את  מוליכים  חלקם  שוחטים,  חלקם  הכוהנים, 
הדם וזורקים אותו על המזבח, חלקם מפשיטים 

את האור וכו' וכו'.. 

ואז.. תקיעת שופר. שקט הס הושלך ברחבת 
אדם  וכל  מלכת,  עצרו  הכוהנים  המקדש,  בית 
הצד  מן  הגיחו  לפתע  ודיבורו.  ממעשיו  פסק 
שורת כוהנים גברתנים, כשהם סוחבים בידיהם 
בימה, כיסא וסטענדער, ומניחים אותם באמצע 
בני  וכן  למחזה,  מרותק  היה  הקהל  העזרה. 
לא  אף  עיניהם  הסיטו  לא  מונקעס,  משפחת 
לרבי  שהיה  כמו  כיסא  אותו  זה  "היי!  לרגע.. 
בסעוון סעוונטי..", לחש יוסי למאיר, "נכון! זה 

אותו  דבר..", הגיב מאיר לקריאתו בדיוק 
הנרגשת.

ששש... 
זעקו 

בשקט 

יחדיו.  הכוהנים  כל 

שהחלו  הלחשושים 

בקהל, נדמו באחת. 

הושלך  הס  שקט 

הופנו  כולם  ועיני 

אל מקום הנשיא. 

תקיעת חצוצרות 

חגיגית, הכוהנים 

הסתדרו 

ישרות  בשורות 

הצדדים,  משני 

הלוויים עמדו על דוכנם בדממה ו..

הרבי שליט"א נכנס!
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הם עמדו יחד, חמשת בני המשפחה, נרגשים 

ונסערים לאחר השיחה של כ"ק אדמו"ר שליט"א, 

השגחה  איזו  "וואו!  הנשים.  עזרת  בפינת 

פרטית!", צעק יוסי בהתרגשות והתלהבות, "מה 

כמעט.  כולם  שאלו  פרטית?",  השגחה  בדיוק 

"אתם זוכרים שישבנו להתוועד ביום שני דחול 

אז  "ישבנו  והסביר,  יוסי  פתח  פסח..",  המועד 

של  שביעי  את  שנחגוג  וחלמנו  השולחן  סביב 

מלך  שליט"א  הרבי  עם  המקדש  בבית  פסח, 

המשיח בעצמו!", הוא עצר ונשם עמוק, "והנה 

של  שביעי  המקדש,  בבית  פה  אנחנו  קרה!  זה 

שליט"א  מהרבי  שיחה  לשמוע  וזכינו  פסח, 

בריקוד  ונפצח  בואו  "אז  משיח'!!".  ל'סעודת 

סוער, בשמחת הגאולה!", השלים מאיר.

"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 

ועד"...

באחת 
מפינותיה 

והרחוקות  האפלות 
בני  ישבו  של הגלות הנוראה, 
משפחת מונקעס )יוסי, מענדל, מאיר, 
בעיצומו  חסידית,  להתוועדות  ויוסי(  מענדי 

של חג הפסח.

הזמנים  לבין  מהישיבה  יצאו  הם  עתה  זה 
פסח, וכמו שכולנו יודעים, לחסידים של הרבי 
מקום  בכל  חופש!  אין  השביעי,  בדור  שליט"א 
שנהיה, יהיה לנו מה לעשות. כמובן שהם יצאו 
שהגיעו,  מקום  לכל  אך  יחד,  וליהנות  לטייל 
דאגו לפרסם לכולם שהרבי שליט"א הוא מלך 
את  מזרזת  שלנו  קטנה  פעולה  ושכל  המשיח, 

התגלותו המיידית.

אחת מהוראותיו הקדושות של הרבי שליט"א, 

זו 

'סעודת 
הסעודה  התחילה משיח'.  הזו 

ביקש עוד בתקופתו של הבעש"ט,  והרבי 
מהחסידים שידאגו לערוך סעודות משיח בשביעי 
של פסח, בכל מקום ומקום. בני המשפחה יצאו 
גם הם, כחסידים של הרבי, לפרסם לכולם על 
ההוראה של הרבי, והסבירו ליהודים בטוב טעם, 
שבזמן הזה )שביעי של פסח( מתגלה אצל כל 
יהודי הניצוץ משיח שבו, ולכן בזמן הזה, עורכים 
לאלפי  חילקו  אפילו  הם  משיח'.  'סעודת  את 
של  המעלה  את  שמסבירים  פלאיירים  אנשים, 

'סעודת משיח'.

עכשיו הם יושבים, ביום השני של חול המועד פסח, 
ומדברים ביניהם על ה'סעודת משיח' שעוד מעט 

זרק מתקרבת.. לפתע 
המ"פ יוסי )ששון 

או 

פלאייר פרסומי המעורר על סעודת משיח



גם 
דבר  השמע  עם  באה"ק 
של  ביוזמתם  המרעישה,  השיחה 
חב"ד  בית  מנהל  ציק  זמרוני  הרב 

שמואל  הרב  ויבלח"ט  בבית-ים, 
אנ"ש  לכלל  "כינוס-חירום"  התארגן  פרומער 
חסידי חב"ד באה"ק, במוצ"ש בבית כנסת 'בית 

מנחם' בכפר-חב"ד.

בקרב  אחזה  חלחלה  הקודש  בארץ  גם 
אנ"ש, ומיד במוצאי שבת נהרו כולם אל בית-

לקראת  החירום.  לכינוס  'בית-מנחם'  הכנסת 
- הרב  עזב המנחה  הכינוס, כאשר לפתע  סוף 
הרב  "חטף"  הנואמים,  דוכן  את   - ציק  זמרוני 
שמואל פרומער את רמקול והחל לשאת נאום 
פרומער,  הרב  אמר  בדבריו,  להבות.  חוצב 
המשיח,  מלך  להתגלות  השעה  שהגיעה  שכיון 
על הרבנים להוציא פסק-דין ברור ש"הגיע זמן 
להיות  שליט"א  ברבי  בחר  והקב"ה  הגאולה", 

מלך המשיח, ועליו להתגלות בכל רגע.

חלק  באולם,  התפשטה  גדולה  מהומה 
מהחסידים עדיין חששו מעניינים שכאלה.

ביניהם  הסתודדו  בקהל  שנכחו  הרבנים 
הרבי  לפני  זה  עניין  לרצון  יהיה  אכן  "האם   –

שליט"א?".

לאחר דקות ארוכות שנדמו כנצח, נטל הרב 
דוד חנזין את רשות הדיבור והכריז: "בשם 

כל 
הרבנים הנמצאים כאן, הננו 

קובעים בפסק דין ברור כי הרבי שליט"א הוא 
זמן  הגיע  שכבר  ומכיוון  המשיח,  המלך  הוא 
כמלך  כל  לעיני  להתגלות  עליו  הרי  הגאולה, 
המשיח ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומיד ממש". 

באותו לילה ניסח בכתב הרב מרדכי שמואל 
חתימות  הצטרפו  אליו  הדין,  פסק  את  אשכנזי 
של ועד רבני אנ"ש באה"ק. מיד בסיום חתימת 
הרבנים, נסע הרב דוד נחשון לרבי כשבידו פסק 

הדין ההיסטורי עליו חתומים הרבנים. 

אל  נחשון  דוד  הרב  ניגש  תנש"א,  אייר  בב' 
'פסק- את  לרבי  הגיש  ורעדה  ובחיל  הקודש, 

ומשיב  קוראו  ה'פסק'  את  מקבל  הרבי  הדין'. 
בחיוך: "יישר כח, יישר כח!". מרגע זה החסידים 
ממשיכים לפעול ללא לאות. ב770 מוקם 'המטה 
לרבי  כותבים  המטה  וחברי  המשיח',  להבאת 
ב'מסירות-נפש'.  הכל  לעשות  מתחייבים  שהם 
אנ"ש והתמימים חותמים על מסמך מיוחד, בו 
הרבי  של  מלכותו  את  עצמם  על  מקבלים  הם 

ומתמסרים לכל הוראותיו הק'.

"ואני את שלי עשיתי, ומכאן 
ולהבא עשו אתם כל אשר 

ביכולתכם"
חד  היה  הטון  נוקבות.  היו  המילים 
הדהד  כולם  ובלב  מתמיד.  וברור 
החשש: "האם אכן מכאן ולהבא יסתגר 
הרבי בחדרו הק'?"; "האם אכן יפסיק 
הרבי לענות לבקשות קהל החסידים?"; 
מכאן  "האם  להתרחש?";  עומד  "מה 
הקודש?";  התוועדויות  יבטלו  ולהבא 
– הרבי שליט"א  ברור  היה  דבר אחד 
מלך המשיח תובע ודורש עשייה ללא 

לאות, להבאת המשיח בפועל ממש. 

מתפרצת  כמו  השיחה,  סיום  עם 
"ע-ד   כולם:  החסידים  זעקת  מאליה 

מ-ת-י!  ע-ד  מ-ת-י!  ע-ד  מ-ת-י!".

מאמירת  חולפים  ספורים  רגעים 
השיחה המזעזעת, ובחלוקת הדולרים 
החסידים:  מזקני  לאחד  הרבי  אומר 
"לא נגע ולא פגע!". הזעזוע מטלטל, 
המזדעקת  והשאלה  גובר.  הלחץ 
עושים?  מה  היא:  אחת  כולם  מפיות 
הגאולה  את  בפועל  מביאים  כיצד   –

האמיתית והשלימה. 

ההוא,  בלילה  עין  עצם  לא  איש 
בכל  נערכו  ענייניות  חירום  אסיפות 
נידונו  בהם  משיח,  -770בית  רחבי 
לעשות  "מה  ויחידה:  אחת  בשאלה 
הגאולה  את  להביא  לעשות  וכיצד 

בפועל ממש".

וירדו  עלו  זה,  מסעיר  לילה  במשך 
אל  הקצה  מן  ושונים  רבים  רעיונות 
הקצה. עד שבפתע קם אחד החסידים 
גאנזבורג  בער  שלום  ר'  הרה"ח   –
"חסידים!  והודיע:  קומתו,  מלוא    -
הרבי דורש מאתנו – החסידים – דבר 
פעולה  בלבד,  לעשות  שביכולתנו 
המתבצעת דווקא על ידי העם – קבלת 

המלכות!".

•••

הרה"ח הרב שלום בער גאנזבורג

הרה"ח הרב זמרוני זעליג ציק

הרה"ח הרב דוד חנזיןהרה"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי



אלול, תשרי, מר חשוון, כסלו... וואו! כן, לאחר 8 חודשי פעילות 
שנחתו  ומבצעים  עלונים  מגוון  סוף,  בלי  הפתעות  מאומצת, 
עליכם, החיילים  ||  החלטנו לתת לכם הצצה, חלון קטן מעבר לכל 
מה שאתם מכירים. לשתף אתכם קצת מה קורה מהעבר השני, אלו 
||  וגם, בכדי שתבינו באמת מי  ששולחים לכם את כל ההפתעות  
דואג שהכל יצליח, ויגיע בדיוק בזמן: הרמטכ"ל הגדול מכולם, האב 

האוהב והמסור לבניו, הרבי שליט"א מלך המשיח!

בנין  בכל  יזוז  שמשהו  רוצים  אם  חשבתם?  מה  כן,  לרבי.  כותבים  ראשון:  דבר   
המשרדים הענק הזה, אז כותבים לרבי שליט"א. מבקשים ברכה מהמלך שלחיילים 
שלו מגיע הכל, שייתן בשבילם את כל השפע, שיהיה הרבה משקה להתוועד, ואז כל 

התוכניות יצליחו. זהו. עכשיו אפשר להתחיל..!

מאת: יוסי הגלילי

יושבים יחד כל חברי המערכת של 'ממשיכים  1. ראשית כל 
ש.  על  משקה  קצת  שופך  דוד  בן  מ.  אז  להתוועדות,  להלחם' 
דורש וש.  דורש שופך עליו בחזרה קצת במבה )השמות המלאים 
את  לפעול  ביחד שצריך  הם מחליטים  ואז  במערכת(.  שמורים 
ההתגלות. הם מכריעים ביחד מה יהיה התוכן של העלון הקרוב 

והעבודה מ-ת-ח-י-ל-ה!

ואחר  חשיבה  שעות  למספר  הכתבים  טובי  את  מושיבים   .2
כך הם מתחילים לכתוב בנחרצות את הכתבות, את הסיפורים, 
ואת כל שאר העמודים הגדושים בגאולה ובמלך המשיח שעומד 

להתגלות בכל רגע!

שיהיו  בכדי  אותם  ועורך  הכתבות  כל  את  מקבל  העורך   .3
בוחר  גם  הוא  אז  וחסידי.  מרתק  מצחיק,  שיותר  כמה  כתובות 
את השמות לכל כתבה )לדוגמא: בהתחלה רצו לקרוא ל'הצופן 
כך  כל  לא  שזה  החליטו  בסוף  אבל  הרביעי',  'הברווז  השביעי' 
מתאים וגם לא ממש קשור...( וכשהוא מסיים הוא נותן את הכל 

לגרפיקאי.  

4. אם אתם לא יודעים מה זה גרפיקאי לא נורא גם אני לא 
התמונות,  כל  את  לוקח  בעצם  הוא  לי..  שהסבירו  עד  ידעתי 
הכתבות והסיפורים, ומחבר את הכל בתוך המחשב, מוסיף כל 
)זה מילה של מבוגרים( והעלון מוכן!  ואובייקטים  מיני צבעים 

נשאר רק להדפיס..

5. זהו החלק המורכב. שולחים את העלון לדפוס והוא מדפיס 
את כל העלונים. מביאים אותם לבניין המשרדים של 'ממשיכים 
להלחם' ושולחים אותם אליכם לתלמוד תורה. הנה, העלון עכשיו 

בידכם.

אז איך מדפיסים עלון?



נזכרים  בקהילה.  שבת  עושים  לא  ראשון  דבר   .1
שני  ואפילו  קשה  מאוד  היה  זה  שעברה  שנה  איך 
חיילים שברו את הרגל והזמינו אמבולנס. אופס זה 
שבת  עושים  שהשנה  מחליט  המשרד  ומנהל  סוד... 

בקהילה ביום חול.

שעושים  כך  כל  הגיוני  לא  שזה  מבין  הוא   .2
הדבר  את  ללמוד  מתיישב  הוא  חול.  ביום  שבת 
מלכות בחיות, ואחר כך הוא מחליט החלטה טובה, 
יותר  להיות  צריכים  הרבי  של  המתוקים  שהחיילים 
אז  שבת  ביום  שבת  צריך  זה  בשביל  ואם  חסידים, 

עושים שבת בקהילה בשבת!

הדרום  באזור  שגרים  החיילים  לכל  3. מתקשרים 
ומודיעים להם על המיקום והתאריך, נרשמים איזה 
אלף חיילים אז עוצרים את הרישום... מודיעים לכל 
המשפחות של נחל'ה )או של ביתר, או של כפר חב"ד, 
להגיע  שהולכים  השנה...(  היו  שבתות  כמה  וואי 
מלא  ושיכינו  לרבי,  מקושרים  חיילים  מלא  אליהם 
ממתקים וגלידות חמות. )תלוי אם זה בקיץ או לא(.

ועלונים  מבצעים  מלא  מתכננים  והמ"ל  המ"פ   .4
ומונקעסים, הגנרלים רושמים את כל החיילים, צוות 
מביאים  המג"דים  מביא מלא מרשמלואים,  המטבח 
מלא מיים לשפוך על החיילים, ואז הם מגלים שאין 

על מי לשפוך כי כולם חיילים נאמנים וחסידיים.

5. מגיע הרגע. יום שישי לפנות בוקר, מעירים את 
לפנות  וחצי  ארבע  בשעה  המסורים  המפקדים  כל 
בוקר... אחרי מקווה, חסידות, שיעור גאומ"ש, תפילה 
על  השבת  ארגזי  כל  את  מעמיסים  בוקר,  וארוחת 
האוטובוס ופוגשים את החיילים. עושים מסדר ענק 
ואחרי זה מנחה ואחרי זה פעילות ועוד שניה נכנסת 

שבת וכבר אסור לכתוב וגם נגמר המקום...

השבת  את  שעושים  אלו  שאתם  היא,  האמת   .1
סיירת, לא אנחנו. נכון? אתם מתקשרים למפקד והוא 
אומר לכם שעכשיו יש 'סדר' אז תתקשרו אחרי זה, 
אתם מתקשרים אחרי זה והמפקד עונה: יחי המלך 
לו: משיח!  נו, מה רציתם? אז אתם עונים  המשיח! 
לו:  עונים  ואתם  איך?  אבל  ברור,  ממשיך:  והוא 

המפקד, בא נעשה שבת סיירת. והוא מסכים!   

הכי  המקום  מה  מבררים  שלך  המפקדים  שני   .2
רחוק בארץ, ושם הם רוצים לעשות שבת סיירת. הם 
ואם  החיילים,  כל  את  לשם  שיביא  מסוק  משכירים 
לא מסוק אז לפחות רחפן... סתם, הם פשוט בודקים 
איפה יהיה לחיילים הכי מרתק ואטרקטיבי )מה זה?(, 

כשהם מוצאים מקום הם באים למשרד.

3. איזה משרד? ממשיכים להלחם כמובן. המשרד 
מבינים  אתם  ממש,  בעצמו  המשרד  )לא  להם  נותן 
שהוא לא יכול לתת.. הכוונה היא לאנשים שבמשרד( 
של  חולצות  וגם  'אורו'  של  המיטה  שעל  קרישמ"ע 
'אורו' וגם תמונה של הרבי של 'אורו' וגם מזגן של 
על  מוותרים  המפקדים  'אורו'.  של  וקומקום  'אורו' 
הקומקום והמזגן ולוקחים רק דברים שבאמת יעזרו 

להם להביא את ההתגלות.

כל  את  וקונים  לחנות  הולכים  שלך  המפקדים   .4
מה שיש בה עם להגזים, ובלי להגזים אז לפחות את 

רובה. מלא ממתקים ופרסים.

מהבית  ממתקים  מלא  עם  לשבת  מגיע  אתה   .5
ואתה מגלה שהמפקד הביא יותר. אתה יחד עם כל 
ולומדים  המפקדים  עם  מתוועדים  הסיירת,  חיילי 

איתם ומתפללים איתם ורוקדים איתם.. 

6. ככה היו השנה איזה 20 שבתות! בלי עין הרע... 

מה עם שבת סיירת?ואיך  עושים שבת בקהילה?



1. זה כבר יותר מסובך. מזמינים כמה חיילים מהתלמוד תורה שלהם, שואלים אותם איזה פרסים הם הכי 
אוהבים, ואז עושים להם מבצע על הפרסים האלה.  

2. בא ניקח דוגמא את המבצע האחרון, למרות שהיה מלא מבצעים השנה, של חנוכה ושל ה' טבת ומגילת 
אסתר ו.. וואו! כמה מבצעים, בשביל משיח צריך להשתגע!  

3. אחרי שיש כבר פרסים, מתכננים את המבצע. סתם זה בדיוק הפוך, קודם מתכננים את המבצע! מה 
צריך ללמוד, )נגאלים כי משיח זה הכל!( ואיזה משימות צריך לבצע )לראות את כל התוכנית, כאילו שזה 
משימה, זה החלק הכי כייף במבצע( מבקשים מהגרפיקאי )ההוא שמכין את העלון ובעצם את כל מה שאתם 

מכירים שקשור ל'אורו'( והוא מכין מודעה מאוד משכנעת ומגרה עם מלאאאא הגרלות.

4. מגיע עד אליכם)!( לתלמוד תורה רכב, אתם מקבלים את כל הערכה של המבצע עם הדיסק והחוברת 
ומתחילים ללמוד חזק. אתם משפיעים על כל החברים בכיתה לעשות את המבצע, וגם מי שלא היה ב'אורו' 
ויעשה את המבצע, ובסוף פותחים בכיתה שיעור דבר מלכות ענק בעקבות  גורמים שיבוא ל'אורו'  אתם 

המבצע העוצמתי.

5. אתם לומדים את החוברת, רואים את התוכנית, מבצעים את המשימות, זוכים בהגרלות ואם לא אז 
מקבלים את השי האישי, ואומרים תודה לרבי מלך המשיח שליט"א שנתן לנו את ממשיכים להלחם, שבזכותו 

אפשר להביא את הגאולה!    

את  מוכשרים,  הכי  השחקנים  את  לוקחים   .1
טובים,  הכי  התסריטנים  את  מעולים,  הכי  הצלמים 
את הסאונד הכי חסידי, ועושים לכולם פעילות בוקר.

2. אחרי זה מסבירים לכל אחד מה התפקיד שלו. 
לדוגמא: שחקנים צריכים לדעת בעל פה את כל מה 
את  להמציא  צריך  התסריטן  להציג.  צריכים  שהם 
וגם  מצחיקה  הכי  וגם  מותחת  הכי  בצורה  הסיפור 
הכי מרגשת. הסאונד זה מי שאחראי על הרמקולים, 
את  וגם  אומרים  שהשחקנים  מה  את  טוב  שישמעו 
מה  בדיוק  יודע  אחד  כל  ככה  המפחידה.  המנגינה 

הוא צריך לעשות.

3. מביאים את כולם למקום שמסריטים. לפעמים 
'מבחן  של  בהסרטות  לדוגמא:  הולך.  בדיוק  לא  זה 
האמונה' התסריטן רצה, שאחד התלמידים יצעק 'רבי 
משההה' בדיוק בשקיעה, ככה זה נראה הכי מרגש. 
אבל הצלם השלישי )יש בערך 3 מצלמות בכל סצנה, 
)סצנה זה חלק של סרט( שיראו את כל הכיוונים בו 
זמנית(, הגיע קצת מאוחר אז הם היו צריכים לחכות 

עד הזריחה... 

ב'מאבק  לדוגמא:  פיספוסים.  גם  יש  לפעמים   .4
לבכות  צריכים  היו  ועזריה  כשחנניה  ההתקשרות' 
המון  להם  לקח  וזה  צחקו  רגע  כל  הם  בסוף  ביחד 
זמן, דרך אגב, יש לנו את כל ההסרטות של זה.. אבל 
בדרך כלל השחקנים מתאימים לתפקיד שלהם והם 

'חיים' אותו כל השנה לא רק בסרט.

את  מביאים  הסרט,  כל  את  שמסריטים  אחרי   .5
אחד  לסרט  הכל  את  מחבר  הוא  לעורך.  ההסרטות 
שולחים  הדיסק,  על  עיצוב  עושה  הגרפיקאי  ארוך. 

את זה לדפוס ויצא לנו וידאו!    

רגע, מה בקשר ל'מבצעים' של הקעמפ..?

איך מסריטים סרט
)מאבק ההתקשרות, משיח טיים...(?




