


" . . וע"י שמחה פורצים את כל הגדרים, 

דהגלות  האחרון  שמהרגע   – לעיקר  עד 

נעשה הרגע הראשון דהגאולה, ועוד והוא 

העיקר – תיכף ומיד ממש . . "

)משיחת דבר מלכות ש"ק פרשת תשא(

ממש לאחרונה יצא לי להפגש עם בחור 

בשם עמלק. אמרתי לו: תגיד, לא נראה 

לך מוזר השם הזה עמלק?

אז הוא אמר לי: עזוב... מה זה חשוב... 

איש- לך  יקראו  ואם  חיצויניעס!...  הכל 

רע-ליק זה אומר שאתה איש רע?

בעמלק  פה  שמדובר  הבנתי  מיד 

לא  עמלק,  של  דרכו  זוהי  כי  האמיתי. 

סברות  שתביא  כמה  תגיד,  מה  משנה 

הגיוניות, לעמלק יש דרך אחת לטפל בך 

דרכים  כמה  עוד  לו  יש  בעצם  לקרר.   –

להרגיע,  לרסן,  למתן,  להפשיר,  לצנן,   –

לשכך, להשקיט, להרפות, להפיג, לעמעם 

הדביקות  ההתלהבות,  את   – ולהחליש 

והאמונה ברבי שליט"א מלך המשיח...

לא ניתן לו!!

 המפקד שמואל חי חתן
סיירת 'קבלת המלכות'

שעת לילה מאוחרת, משרדי גן ישראל צפת.
מענדי: אומר לך את האמת מוישי, היום 
מאוד  שבת,  למסיבות  איתך  כשהלכתי 
התפעלתי. בכלל, ניסית לחשוב קצת על 

מה שסיפרת לילדים?

סיפרת להם על פורים, ומי שקורא 
שזהו  וחושב  המגילה  את 

היסטורי  סיפור  עוד  סתם 
בתולדות עמנו – לא יצא 

ידי חובה!

ניסיתי לחשוב על כך, 
איפה בדיוק בחיים שלנו 

סיפור  מוצאים את  אנחנו 
המגילה.

לעזור  מוכן  אני  אברהמי: 
מתרחש  בלב  אחד  לכל  בתשובה,  לך 
המן  כמו שהיה את  מגילה משלו.  סיפור 
הרשע שניסה להשמיד את העם היהודי, 
גם אצלנו עמוק בלב יש את היצר הרע 
ואם  שמנסה להשמיד את הנשמה שלנו, 
אז  לו,  מקשיבים  בטעות  אנחנו  חלילה 

הוא מנצח במלחמה שלו...

אנחנו בעיצומה של מלחמה, וכל פעולה 
שלנו במהלך היום צריכים לבדוק שה'המן' 

לא מסתתר מאחוריה... זה הבסיס של כל 
עבודת השם שלנו.

מענדי: תשמע, מוישי, בסיפור שלך זה 
נשמע כך כך קל, אבל תכל'ס, זה לא כזה 
פשוט; איך ילד יהודי יכול לנצח את היצר 
הרע, את המן?? זו מלחמה בכלל לא 

פשוטה.

צודק  אתה  אברהמי: 
במלחמה  לנצח  בהחלט, 
זאת  מאמץ,  דורש  זה 
עבודה קשה מאוד, אבל 

גם לזה יש לי תשובה.

בסיפור המגילה יש את 
הדור,  נשיא  היהודי,  מרדכי 
שהוא נותן את ההוראות כיצד 
יש את הרבי  וגם בדור שלנו  לפעול, 

שליט"א, מרדכי.

והחיוב  בסיפור המגילה מודגש הצורך 
ללכת  לא  מרדכי,  של  להוראות  לשמוע 
גם בדורנו צריך  לסעודת אחשורוש, כך 
לשמוע להוראות של הרבי שליט"א מלך 
שלנו  מעשה  שכל  פרט,  בכל  המשיח 
במהלך היום יהיה חדור בקבלת פני משיח 

צדקנו.

מנהל מערכת ועורך ראשי יוסי בן תמר; עיצוב ועימוד מ. קוסטה;
 שותפים בעריכה פיצ’ע זוננשטיין; מ. בן אדון; ד. כהן;

ש. מ”פ; שניאור בן חנה; שי יוסף; ג. שמעלקע; מ. רוטשילד

כתובת המערכת רח' ירושלים 17 עיה"ק צפת, טל 077.551.7702 
nonstop770749@gmail.com אימייל
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כבר לפני הקעמפ יכלו לראות את 
להם  מטייסים  הפעילות  מנהלי 

בחוסר  המשרד  קירות  על 
מנהגם  היה  זה  מעש. 

מנהלי  של  הקבוע 
הפעילות, חולמים 

 , ם י ס י י ט מ ו
ם  ה ר ב א ש כ ו

המש"ט  לוי 
היו  למשרד,  נכנס 

לעבוד.  מתחילים 
היה  כמובן  המש"ט 

מאוד מרוצה, הוא חשב 
שמנהלי הפעילות עובדים על הפעילויות 

של הקעמפ ללא הפסקה.

היום הראשון הגיע, ואז... הכל התחיל!

•

צרצור  פיצ'ע  מקבל  יום  של  בבוקרו 
במירס מהמש"ט: "מה קורה? יש לכם כבר 
כניסה לכינוס פתיחה?". –'יואוו', חשבתי 

לעצמי. 'כניסה. מה נעשה עם הכניסה?'.

לצד,  מצד  בחדר  להתרצוץ  התחלנו 
כשמידי פעם נזרקת לחלל האוויר זעקת 
בחפץ  שנתקע  מאיתנו  אחד  של  'איי' 

עיזים  שני  להעלות  הציע  שניאור  זר. 
יהיו  אלו  וכביכול  הבמה  על 
מנהלי הפעילות. "אך עיזים 
את  שאלתי  מניין?", 

שניאור. 

ם  שי פו החי
אחר שני עיזים 
תמימות שיסכימו 
על  לעלות 
ארכו  הבמה 
היכן  רב,  זמן 
חיפשנו?!  לא 
בוואדי, בפינת חי, ואפילו בחדר מורים, 
והנה הגיע הרגע, בעוד חמש דקות אנחנו 

צריכים היכנס, ועיזים – אין!

התרנגולים  את  שניקח  הציע  פיצ'ע 
אותם  ונחביא  הקעמפ,  של  האגדיות 
בקופסאות מיוחדות. שלב ראשון עברנו.

השלב המפחיד יותר הוא ששנינו ישבנו 
הכיס  ופתאום  לזוז,  בלי  לשולחן  מתחת 
שלי מתחיל לרטוט. שיחה נכנסת. אך אל 
דאגה, עוזר הגנרל מוטי גרוזמן הציל את 

לצעוק  והחל  המצב 
סיסמאות ברמקול...
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"כניסת מנהלי פעילות", נשמעה 
מתח  ומוזיקת  ב-1414  הקריאה 
כולם  בוודאי  האוויר.  את  פילחה 
ניכנס,  מהיכן  עכשיו  חושבים 
ואיך?. אך ממש כמו שתי קרנפים 
מקופלים מתחת לשלוחן רעוע ומט 
ביד  ממים,  ריק  רובה  עם  ליפול, 
האחת קונפיט )תשאלו את ההורים 
מה זה..( וביד השניה – המירס, לא 

מצליחים לקום.

המח"ט רטח מזעם )כן, גם עלינו 
את  להסיט  ובא  מתעצבן..(,  הוא 
השולחן, אבל רגע ההצלה לא היה 
ממקומותינו  לקום  והצלחנו  נצרך 
שהצלחנו  עד  משותפים.  בכוחות 
הבין  מוטי  הקונפיט,  את  לפוצץ 
הרובים,  את  למלאות  עליו  שכעת 
אך הנוזל הקרוב אליו היה לא אחר 

מאשר פטל קר ועסיסי...

•

הגיע  ומטיש  ארוך  שישי  יום 
)הוא  מהבריכה  חזרנו  לסיומו, 
עליו,  הפרצתי  אני  עליי,  הפריץ 
צעק  והמציל  לבריכה  קפצתי 
עליי...( וכעת הוא זמן ההתארגנות 
לתפוס  שאצליח  חשבתי  לשבת. 
השבת,  כניסת  קודם  קלה  תנומה 
אבל עד שירדנו מהאוטובוסים כבר 
היה צריך להתארגן ל'מסדר שבת'.

את  זכרתי  עייף,  לא  או  עייף 
שמחת  זה  בקעמפ  "שבת  המשפט 

תורה", וצעדתי ל-770 לבוש חג.

התפילות, סעודות השבת, קריאת 

התורה וההתוועדויות של 
שבת השאירו עליי רושם 
דורש  הגוף  אך  ניכר, 

ופרשתי למנוחת  את שלו 
שתתחיל  עד  קלה  צהריים 

הפעילות.

החיילים  פיצ'ע,  "פיצ'ע, 
אותי  ניער  בחוץ",  מחכים 
מהשינה  המ"פ  שניאור 
המתוקה. מסתבר שישנו כל 

באיחור  שאנחנו  עד  טוב  כך 
את  נטלנו  משעה...  יותר  של 
שוב  כיפתרנו  בזריזות,  ידינו 
ושרכנו  השבת,  חולצת  את 

ריצה  כדי  תוך  נעלינו  את 
בטוח  הייתי  למגרש. 
מאות,  במגרש  שיחכו 
חיילים,  אלפי  לא  אם 

שלא  המדהימה  לפעילות 
בתולדות  כמותה  הייתה 

ולתדהמתי  בקעמפ,  השבתות 
המגרש היה שומם לחלוטין, גם 

החיילים הלכו לישון...

בעזרת הסמח"טים התחלנו 
להעיר את החיילים לפעילות 
לעשות  מה  אך  האגדית, 

שעה.  חצי  רק  לנו  שנשארה 
בהחלטה של רגע פתחנו בחידון 

המרתק בחדר האוכל )למי שזוכר(.

אדר  חודש  לכבוד  ולסיום, 
ההצלחה  סוד  את  נחשוף 
שעמד מאחורי משרד פעילות 
של  הוודאות  חוסר  שלנו: 

החיילים... :(
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היה זה בלילה אחד, לאחר המריבה הקבועה 
עם החיילים על כיבוי אורות, יצאתי מהחדר 
נאנח ומוכה. ניערתי קלות את שולי החולצה 
ולפתע גיליתי חייל אלמוני שנדבק בעקשנות 
לציצית שלי. ניסיתי לשחרר אותו אך הוא לא 

הרפה, "המפקד! סיפור!"

"איזה סיפור בראש שלך?" צרחתי בעדינות 
)כדי לא להביך את החייל(. 

"נגמרו לי הסיפורים"...

הנודניק  החייל  אך 
תפס  הוא  הרפה.  לא 
מחדר  ישנה  מקדחה 
לקדוח  והחל  הציוד 

בראשי האומלל. בסוף 
להיפרד  הצלחתי 
הסכם  ערכנו  ממנו, 
הוא  אש:  הפסקת 

ובתמורה  לקדוח,  מפסיק 
פעילימודים  לחדר  הולך  אני 

ומשיג כמה סיפורים טובים.

התקרבתי לחדר הפעילימודים, את הצעקות 
שנשמעו משם אי אפשר היה לפספס. חששתי 

אם להיכנס או לוותר על זה הפעם, אך בסוף 
מנסה  בחשש,  פנימה  ונכנסתי  אומץ,  אזרתי 

לשאול: "יש למישהו פה סיפור?"

אף אחד לא שמע אותי בכלל. אבל בסוף 
קלטתי שלא צריך לחפש סיפורים, הסיפור הכי 
גדול מתרחש מול עיני כאן ועכשיו. לקחתי דף 
ועט והתחלתי לרשום מילה במילה מהדו-שיח 
שהתנהל בין המנ"ל מענדי בן שמואל למ"פ 

פיצ'ע דורון.

היד,  לי  רעדה  פעם  )מידי 
סתם  או  מצחוק  מהתרגשות, 
שהתעופפו  מהכריות  כך 
בחדר. לאור זאת, כל הנכתב 

לקמן הוא בלי אחריות(:

מיוחד  ...הכי  שמואל:  בן 

שיכול להיות, כל החיילים ממש 
יתרגשו לשמוע על כזה פרס. זה 
יהיה מעמד היסטורי לפי כל קנה 

מידה, ו...

ממש  שלך  הנאום  טוב,  דורון: 

משכנע, אבל אולי כדאי שתקליט אותו עכשיו 
ותשמיע לחיילים מחר, כי אם תצטרך לחזור 
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צרוד.  באמת  כבר  תהיה  אתה  פעמיים  עליו 
אתה לא מבין שזאת סתם גרוטאה?

מצפון. שעות  חסר  אדם  בן שמואל: אתה 

הסתובבתי בכל העיר צפת למצוא אותו, עד 
שמצאתי את זה באתר הפסולת שמתחת בית-

הספר, ואתה קורא לזה גרוטאה???

דורון: אוקיי, צודק. נקרא לזה 

'פרס ברירת מחדל של משרד 
שנואשו  לאחר  הלימודים 
ממחסן  לקבל  לחלוטין 
העפיפונים  את  הציוד 
שם  השוכבים  המאובקים 

מאז ששת ימי בראשית'.

בן שמואל: חס וחלילה!!! זה 

הפרס הכי גדול שלנו – חתיכת 
עץ אוטנטית מהעץ של המן!

דורון: למה החלטת שזה מהעץ של המן?

בן שמואל: תחשוב בהגיון, מאיזה עץ זה עוד 

יכול להיות?

דורון: למשל, מהעצי סברס שצומחים פה 

בחוץ בחצר...

של  בחצר  בעצמך!  תראה  שמואל:  בן 

לך  הרי  אין שום עצי סברס.  התלמוד תורה 
הוכחה ניצחת שזה העץ של המן!!!

דורון: כל חייל שיסתכל על החתיכה העלובה 

שלך יראה מיד שזה לא עץ ישן כל כך.

בן שמואל: איזה ניצחון מוחץ! איך לא הבנת 

עמוק  ספונה  תהיה  החתיכה  בהתחלה,  מיד 
במשרד הלימודים ואף חייל לא ידע איך היא 

נראית...

דורון: ומה תעשה ביום האחרון, כשתצטרך 

לתת את העץ לחייל הזוכה? מיד כל החיילים 
יראו בקלונך...

בן שמואל: מה הבעיה? אתן לו את חתיכת 

העץ בתוך קופסת מתנה ארוזה בכמה עטיפות. 

עד שהוא יפתח את כל העטיפות, אני אברח 
משם ואתחבא.

כל  את  יספוג  ומי  דורון: 

הצעקות על השקר הגדול? 
אני! אתה לא מתבייש?!

יהיו  לא  שמואל:  בן 

העץ  זה  תלונות.  שום 
של המן וזהו!

דורון: אז למה הוא לא 

באורך של חמישים אמה, 
אה?

יודע  אתה  שמואל:  בן 

היה  העץ  למה  בכלל 
בגובה חמישים אמה?

דורון: למה באמת?

בן שמואל: פשוט מאוד! זאת היתה כוונתו 

הזדונית של המן! המן היה 'מתנגד' גדול, הוא 
רצה להרים את מרדכי גבוה גבוה. ולהראות 
ונשגב  נעלה  נמצא למעלה,  ליהודים שהרבי 

ואין לו שום קשר לעולם שלנו...

דורון: ואיך זה קשור לחתיכת העץ הקטנה 

והזערורית שבידך??

בן שמואל: פשוט מאוד, אחרי כזה קעמפ, אי 

אפשר להגיד שמרדכי נמצא בגובה חמישים 
אלינו,  קרוב  הרבי  מאיתנו...  הרחק  אמה, 
של  שהעץ  הסיבה  גם  וזו  שיש!!!  קרוב  הכי 
שהפך  עד  והתקצר  התקצר  אמה  החמישים 

לחתיכה קטנה...

ייעלם  הוא  אולי  הקעמפ  סוף  ועד  דורון: 

לגמרי...

עד כאן הותר לפירסום מהפרוטוקול. יודעי 
שמורה  עדיין  העץ  שחתיכת  טוענים  דבר 
ניתן  אודותה  פרטים  ה'נון-סטופ'.  במשרדי 
לקבל במספר של מנהל הלימודים מענדי בן 

שמואל 058.770.6565
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על  לכתוב  נתבקשתי  שעבר  בחודש 
עוזר הגנרל "מוטי )גרוזמן( כל יכול", ואני 
חושב לעצמי: אם מוטי הוא כל־יכול, אז 

מה לוי ליבעראוו??...

למסע  יצאתי  וכך   
אחורה  שנה   17 של 
הזמן,  במנהרת 

אחד  את  מחפש 
מחברי הילדות של 

לוי.

מסתובב  בעודי 
כפר  במדרכות 
נכנסתי  חב"ד, 
ם  ל ו א ל
ת  ו נ ו ת ח ה
ם  ס ר ו פ מ ה
ילד  וראיתי 
רץ ומשתולל, 

ומרקד. מקפץ 
בירור קטן העלה 
הוא  הזה  שהילד 
מאשר  פחות  לא 

כל  מוטי  אותו 
ל  ו כ י

בכבודו ובעצמו''.

ושאלתי  מוטי  את  תפסתי  ומיד  תיכף 
אותו: "תגיד, אתה מכיר את 

לוי ליבעראוו??"

אני? בטח!! הוא אח של 
ושקט,  בישן  ילד  גיסי.. 

רזה כזה...

לספר  לך  יש  ומה 
איך  לפי  כי  עליו? 
שאני מכיר אותו הוא לא 
נראה כמו שאתה מתאר...  

מוכן  לא  לוי  פעם  אף 
למרות  אליי,  להצטרף 
ממש  חברים  שאנחנו 
מה  אבל  טובים, 

לעשות...

אני חושב שאם לוי 
יאהב לאכול הרבה 
הוא  בורקסים 

יהיה לוי אחר!

באותה התקופה 
משפחת  הייתה 
ליבעראוו 

מאוד  מתוסכלת 
עם  מהנעשה 
הקטנצ'יק,  בנם 
כל  הסתובב  לוי 
בקשיחות  היום 
חיוך  נוראית. 
שפתיו  על  קטן 
בעבורו  היה 

כחטא בלתי נסלח. הילד לא היה מתחבר 
בו  חיזיון  ועל  כלל,  חבריו  שאר  עם 
יראה משחק בקרבתם, לא העלה בבדיל 
ביותר  האופטימי  האדם  אפילו  מחשבתו 

עלי אדמות.

החל  בו  הרגע  מאותו  פלא,  זה  ראו  אך 
מגדנות  מתיקה,  במיני  לפגוש  הזאטוט 
להשתובב  החל  הוא  למיניהם,  ומעדנים 
במרץ עם חבריו הרבים, ולא איחר לבוא 
הכיתה'.  'מלך  להיות  הפך  גם  בו  היום 
ולא  לחלוטין,  שונה  ילד  להיות  הפך  לוי 
להיהפך  מבלי  בקרבתו  לעמוד  היה  ניתן 
פנוי  רגע  כל  שכן  מהלך,  צחוק  לגלגל 
נוצל לאמירת בדיחה 'מפוצצת' או לחיקוי 

מוצלח של אחד מאנשי הצוות 'בחיידר'.

רק לגברת ליבעראוו גיליתי את נוסחת 
את  גילתה  לא  כמובן,  והיא  הפלאים, 

הסגולה הייחודית, אף לא לאדם אחד..

תפחה  הנער  שגדל  וככל  השנים,  עברו 
שהגיעה  עד  הדשנה,  כרסו  גם  עימו 
כאשר  הגיע  השיא  ממש...  של  לממדים 
והצליח  'אקרובטיקה'  ללימודי  לוי  נרשם 
גם בתחרות  להקפיץ את בטנו לשחקים, 
ה'רולרים' הכיתתית קיבל לוי את הכתר, 

והרשים נפעמות את מאמן הכיתה.

לישיבה  כשנכנס  יותר,  מאוחר  בשלב 
האדיר  שמשקלו  לדעת  לוי  נוכח  קטנה, 
לו,  ומסייע  עוזר  הספרות,  ארבע  בעל 

בשגרת  רק  לא 
החברתית,  חייו 
בכמות  גם  אלא 
ועמקות הלימוד, 
ברוך  היה  לוי 
ובכל  כישרונות, 
דרסה  בו  עניין 
נחל  רגלו  כף 

הצלחה פורה ומשגשגת.

כניסתו  קודם  שעוד  אפוא,  פלא  אין 
מתוק  לחלום  לוי  הפך  הגדולה  לישיבה 
בעיניהם של כל מנהלי הקעמפים ברחבי 
"לוי   – כולם  ידעו  שכן  והעולם,  הארץ 

בשטח אל תהיה במתח".

צפת'  ישראל  'גן  כידוע,  היו,  המנצחים 
בתפקיד  לוי  את  לשורותיהם  שצירפו 
זוכה  המלצת  מפני  וזאת  הקעמפ',  'צלם 
המוענק  היוקרתי,  פוטו'  'יוניברסל  פרס 
בתחרות צילום כלל עולמית, בו עבר לוי 
את  במהירות  ותפס  מזורז  צילום  קורס 

זוויות הצילום המתבקשות.

של  המוצלחת  הקריירה 
לוי לא הסתפקה בהישגים 
מרשימים מעין אלו, ובשנה 
נתבקש  מכן  שלאחר 
מקפצה  על  לעלות  לוי 
'קצין'  לדרגת  ולטפס 

ופרצת,  במלחמת 
המושג  שאת  לוי 
'התלבטות' לא הכיר 
כלל, אפילו לא נתן 
לחשוב  לעצמו  זמן 
ומיד  העניין  על 
לתפקיד  נתרצה 
המאתגר . . מלחמת 
נפתחה  ופרצת 
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לחשוב  ניתן  היה  בתחילה  ואם  בסערה 
הרי  הניצחון,  על  כלשהו  מאבק  שיהיה 
המתמודדת  לקבוצה  מהרה התברר  שעד 
מצבורי  כמה  מקסימום  להם  פרגן  שלוי 
שעות  כמה  שלאחר  ומחניק,  סמיך  עשן 
הפכו לערימות של דליים מלאים בדמעות 
ניצחונו המוחץ  שזלגו ברגע ההכרזה על 

של הקצין לוי ליבעראוו...

ציפייה"  של  שנים  שלושה-עשר  "אחרי 
קיבלנו את השנתיים שאותם נדמה כי אין 
חייל בקעמפ שימיש אותם מזכרונו, המ"פ 
שידרג  ליבעראוו  לוי  והמיתולוגי  האגדי 
את רמת הפעילויות, המערכונים והטיולים 
בכמה שלבים קדימה, ושבר שיאים שלא 

נראו קודם לכן באף קעמפ בעולם... 

שנת הלימודים תשע"ד נפתחה,  לוי יושב 
על ספסל עץ ארוך וצר, רכון על גמרתו 
עבת הכרס, אותה קיבל על עצמו לחרוש 
בשנת לימודים זו. בעמקות נפלאה מנופף 
על  דגש  שימת  תוך  ואנה,  אנה  באגודלו 

למהלך תנועות סיבוביות האופייניות 
הלימוד. לפתע הרים את 

הגמרא  מן  ראשו 
חלפה  כי  והבחין 

השעה  כמחצית  כבר  לה 
ה'סדר'  הסתיים  מאז 
הרבים  חבריו  כל  וכי 

רגליהם  את  תפסו 
לכיוון  והתקדמו 

הצהריים.  ארוחת 
בעדינות  סגר  הוא 
והניחה  הגמרא  את 
הספרים,  בארון 
שאימץ  לפני  לא 
אותה קרוב לליבו 

בתוספת 
ה  ק י ש נ

חמה.

לחדר  בדרך 
האוכל מצא את עצמו לוי חושב "אחח...

חח.. החיים הטובים, אני מוכשר בהכל, יש 
ואני הכל, מה חסר לי? מה עוד  לי הכל 
אני צריך?", אך כעבור דקותיים בלבד של 
הליכה זריזה גילה לוי שהוא נכנס לחדר 
האוכל עייף ויגע, חלש ומזיע. לוי התיישב 
על אחד הכיסאות למנוחה קלה של עשר 
דקות בהם גם החליט וסגר על היעד הבא 

אותו הוא יכבוש - "דיאטה"!!

בתחילה, כשחשב לוי על ה'יציאה לדרך', 
לא ידע בדיוק כמה ביוקר יעלה לו לכבוש 
לוי  והפחית  הזמן  שחלף  ככל  זה,  יעד 
הפופולאריות  רמת  כי  הבחין  ממשקלו 
שלו בקרב חבריו הולכת ודועכת, כישוריו 
טווח,  ארוכות  לחופשות  יוצאים  הרבים 
והקשיחות.  הרצינות  תפסו  מקומם  ואת 
בקרב  נואשים  ניסיונות  נעשו  לפרקים 
כל  אך  שפתותיו,  את  למתוח  חבריו 
המאמצים עלו בתוהו – לוי 
ותקיף  קפדן  לאדם  הפך 

בעל פנים חמורות סבר...

ידע מהסוד  לא  לוי, שכמובן 
אותו שמרה אימו כל השנים, 
בו  נכנס  מהיכן  הבין  לא 
לחודש  עד  זה,  אופי 
תמוז, בו נתבקש לבצע 
הקשוח  התפקיד  את 
 .  . בקעמפ  ביותר 

לוי  ה-גנרל 
ליבעראוו!!



 ַמֲעֶׂשה ְּבֶיֶלד ָקָטן ְוָחמּוד,

 ֶׁשְּלֵביָתּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ִהִּגיַע ְלִבּקּור,

 ָהַרָּבִנית ִקְּבָלה אֹותֹו ְּבֵסֶבר ָּפִנים,

ּוְכֶׁשָּיָצא, ֵהִביָאה לֹו ׁשֹוקֹוָלד ָטִעים.

 ַאְך ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ְּפִליַאּתה,

 ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ֵסֵרב ֶאת ַהַּמָּתָנה ְלַקְחָּתּה.

 ַמּדּוַע ֵאיְנָך לֹוֵקַח? ָהַרָּבִנית ִהְתַעְנְיָנה,

ָהֵרי ַהַּמָּתָנה ַהּזֹו ָּכל ָּכְך ְטִעיָמה.

 ָעָנה ַהֶּיֶלד ְּבאֹור ֶׁשל ַיְלדּות:

 ֲאִני ַעל ִּבְרֶּכי ֲחִסיִדים ָּגַדְלִּתי,

ְוַעל ִמַּדת 'ִאְתַּכְפָיא' חּוַנְכִּתי.

 ִהְרִציַנה ָהַרָּבִנית ֶאת ָּפֶניָה ְוָאְמָרה,

 ַּגם ֲאִני ָּגַדְלִּתי ַעל ִּבְרֶּכי ַהֲחִסידּות,

 ְוָכְך ִחְּנכּו אֹוִתי ְּבַיְלדּות:

 ְּכֶׁשַּמִּציִעים ְלָך ְּדַבר ַמּה, ַקח ִּבְמֵהָרה,

ְלַבֵּיׁש ָאָדם זֹו ִמָּדה נֹוָרָאה.
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משה מרדכי עמרמי - ז'

מאיר שמחה הלל חורי - י'

משה ישראל סגרה - י'

שמעיה שלום וייזגן - י"א

גבריאל ועקנין - י"ד

שמואל נודלמן - י"ז

אברהם מרדכי קיי - י"ז

ינון משה לוי - י"ח

יוסף וורצ'וב - כ'

מ"מ ווילשאנסקי - כ"א 

מנחם מענדל יעקב - כ"א

שחרי אלף - כ"ג

דוד יוסף שלג - כ"ד

ישראל דניאל בנישתי - כ"ה

יוסף יצחק סגרה - כ"ה

ישראל מאיר קהניאל - כ"ה

שמואל דניאל רויטנברג - כ"ח

ישראל ניסים חי קדוש - ל'

צוות בכיר

המ"פ פיצ'ע דורון - ו'

המנ"ל מענדי בן שמואל - ט"ו

ט' אדר שני ת"ש: יום התייסדותה של 

ישיבת תומכי תמימים באמריקה.

התחילו  בו  יום  ת"ש:  שני  אדר  י' 

תומכי  בישיבת  ללמוד  הבחורים 

תמימים שנפתחה.

של  הולדתה  יום  תרס"א:  אדר  כ"ה 

הרבי  נ"ע, אשת  חיה מושקא  הרבנית 

מלך המשיח שליט"א.

כ"ז אדר א' תשנ"ב: ביום זה קרה לרבי 

)על פי דרך הטבע( מאורע חמור בֹמח, 

לראות  החסידים  הפסיקו  מאז  אשר 

את הרבי באופן רציף ו"מלך ביופיו".

הרבי  נתקף  שוב  תשנ"ד:   אדר  כ"ז 

שעינינו  מה  )על־פי  הק'  במוחו 

אך  לראות(,  מסוגלות  הגשמיות 

הפעם היה ה'מאורע' חזק וחמור יותר 

מקודמו.

13

הייתה  המנצחת  הפלוגה 
"משיחי" )בעצם, גם בפורים זה 

לא היה קורה!...(
תשעה  הייתה  בקעמפ  שבת 

באב!
המדור הזה לא היה קיים!

המ"פ שניאור אוריאן היה גנרל, 
)של  מפקד  היה  פיצ'ע  והמ"פ 

איזה סיירת??(.

מנהל הלימודים בן שמואל לא 
היה צרוד.

שמות הסיירות - היו שמות בניו 
של המן, וסיירת גנרלים הייתה 

נקראת "זרש".
להגיע  מוכנה  הייתה  לא  ושתי 

ל"יום הורים"!
לאור  יוצא  היה  לא  הזה  העלון 

בזמן.



1415

שלושה
אחראין הן המש"ט הגנרל והמ"פ, ורב אלעזר 
הזה.  בכלל  המח"ט  שגם  ארבעה,  אומר 
והרזה  והגבוה  הארוך  לתפקדין,  כשרין  הכל 
והשמן, רבי יהוסף חיים אומר אף התמני. גמ': 
לגנרלה  מחפש  והווי  דמש"טא  אברהם  אתא 
לקעמפא. הוי נפקה קרוזה בישיבתא, דמחפשא 
לאחר  למיבחנה,  אתא  אינשי  טובה  לגנרלא, 
יומין אתא לוי ליבעראוו ואמר אנא בעי  תלת 
אלעזר  רב  עלי  רמי  בקעמפא,  גנרלא  להיות 
יכולנא  והייכי  ליצנא דקעמפא  הווא  לוי  והרי 
להיות גנרלא אתא לוי והוי כמתבכיין לאברהם 
ואמר אנא בעי להיות גנרלא אמר ליה אברהם 

מש"ט: נוטריקון מרגל של טהרן. אף התמני: רוצה 
גמ':  כשר.  רזה  ואינו  שמן  שאינו  פי  על  אף  לומר 
הרבה  אינשי:  טובה  קרוז.  הוציא  קרוזה:  נפקא 
בעי:  אנא  חודשים.  ארבעה  יומין:  תלת  אנשים. 

מאוד  ]נ"א  רוצה  אני 
מנהל  ליצנא:  רוצה[. 
אומרים  ויש  פעילות 
מעך  כמתבכיין:  צלם. 
להוריד  בבטנו.  אותו 
המון  לאכול  דביטנא: 
הבטן  שתגיע  עד 
השוטה:  לריצפה. 
שהשתתף בתחרות שתיה 
היתוליות.  בתחרויות 
נוטריקון  והמ"פ: 
מרדכי  פרצופים.  מורח 
קרו  ובבבל  היהודי: 
אריך:  מוטי.  הרב  לו 
דהוי  דובה:  וחד  גבוה. 
ואחד  רזה  אחד  צריך 
דורון  כצימוק.  רזה 
הווא דובה: שהרי דורון 
הזיתים  כעץ  שמן  הוא 
מח"ט  בחרנא.  אשר 
מחט  שיהיה  דקשוחא: 
שיוכל  חזק  לתפירה 
דרזה  בגד.  כל  לתפור 
ובארץ  זלמנא:  הווי 
הקודש קרו לו שניאור 
כשעורה  רזה  והוא 
דייטא. שעשת 

מה  מובן  ואין  דקעמפא:  לייצנא  הוי  לוי  והרי 
כך,  גם  להיות  יוכל  וגנרל  היה  לייצנא  והרי  קושייתו 
ואומר ר"ג שליצנא דקעמפא הווי שמן שכל הרואין אותו 
ואומרים לו כמה עולה סיבוב על ביטנך. ופירש ר"י 
שמי שהיה מנהל פעילות 
גנרלא  להיות  יכול  לא 
ואוזניו  גדל  שפמו  דהא 
קציר  עם  וגנרלא  קצרו 
ספמא ואוזניים ארוכות.
מרדכי  שמח 
מדוע  וכי  היהודי: 
יש  והרי  מרדכי  שמח 
בישיבה  דורון  המון כמו 
אלא מפרש רבינו חננאל 
ושמח  כלל  שמח  דלא 
מדוע  שמעון  נוטריקון 
משום  מפרש  ור"ל  כך. 
מנהל  הווא  דדורנא 
מנהל  אלופא  לימודים 
ובטח  בטח  פעילותא 
ורד"ק  טוב.  שיהיה 
מפרש 'מרדכי שמח' לא 
משפט. אלא  זו  מילה 

הכל  דתניא  רבה.  דביטנא  להוריד  בעי  גנרלא  להיות  ליה  בעי  אי 
רשאין להיות גנרלים חוץ מן החרש שוטה ושמן, אזיל לוי והווי קא 
אזיל להוריד דהאי טובה ביטנה: והמ"פ: אזל אברהם והוי קא מחפש 
מנהלי פעילותא לקעמפא ואזיל אל מרדכי היהודי היושב במשרדא 
דסגן מנהלתא אמר ליה מרדכי היהודי אנא צריכנא מנהלי פעילותא חד אריך וחד קציר 
ואיכא דאמרי חד צר וחד דובה רבה אמר ליה מרדכי דובה רבה איכה דלוי ליבעראוו דהווי 
מנהל פעילותא אמר ליה אברהם לא קיימי דביטנא דהא עשה דייטא רבה אמר ליה דורון 
הווא דבה רבה שמח מרדכי היהודי ואמר עכשיו צריכינא רק חד צר לבסוף נמנו ואמרו 

דמנהל פעילותא דרזה הווי זלמנא אוריאן.

א. מה לדעתך התפקיד המתאים ביותר למנהל 
הפעילות פיצ'ע דורון?

1. מנהל פעילות.
2. צוות מטבח.

3. מפקד.
4. גנרל.

ב. מה היה אמור לשמש הדגל של סיירת 'הציפיה 
לגאולה'?

1. שכל הזמן ירגישו שהם נמצאים.
2. שיהיה למפקד סעיד עם מה להרביץ..

3. להסתיר בתחרויות את הסיירות של עולים 
לישיבה.

4. לחסום את החיילים בכניסה למפקדה.

תמיד  מגיע  ה'נון-סטופ'  עלון  השנה  למה  ג. 
בזמן?

1. בזכות התקציבים שנותן הרב מוטי ידגר.
2. בזכות התגובות החמות של החיילים.

3. בזכות צוות המשרד שמשקיע לילות כימים.
4. בזכות המעצב הזריז של השנה..

מנהלי  של  בכניסה  להיות  אמור  היה  מה  ד. 
הפעילות במקום תרנגולים?

1. עיזים.
2. ארנבת..

3. מנהלי הפעילות בעצמם.
4. כלום.

תמונות  הרבה  הכי  לו  שיש  הצוות  איש  מי  ה. 
מהקעמפ האחרון?

1. מנהל הפעילות שניאור אוריאן.
2. הגנרל לוי ליבעראוו.

3. המח"ט אברהם אריה לוי.

4. המפקד מענדי נוטיק.

לעבור  החליט  פיצ'ע  הפעילות  מנהל  למה  ו. 
למשרד הפעילות?

1. לאחר הכישלון בשנה שעברה החליט להסב 
תפקיד...

2. כי במשרד הפעילות יש יותר ממתקים.
3. לפקח על שניאור אוריאן שלא יעשה בלאגן.

מצויות  פיצ'ע מחפש הרפתקאות, שכידוע,   .4
לרוב במשרד הפעילות.

ז. מי יהיה הגנרל בשנה הבאה?
1. שניאור נגר )צוות טכני(.
2. המח"ט אלעזר ערנטרוי.

3. המפקד מענדי שמי.
4. ליאל ירון )צוות מטבח(.

ח. מהו המדור האהוב עליך ביותר ב'נון-סטופ'?
1. שום דבר.

2. מאכ'ן צחוקים.
3. יש רגעים שחבל לפספס.

4. מהארכיון.

ט. מה הייתה הארוחה הכי טעימה לך בקעמפ?
1. השניצלים בטיול לאגם מונפורט.

2. הטשולענט בשבת בבוקר.
3. הארוחת בוקר ביום האחרון.

4. הפיצות שלא היו...

יו"ד. מדוע מנהל הלימודים בן-שמואל צרוד?
1. ככה הוא נולד.

2. החיילים אף פעם לא נתנו לו לדבר..
3. הוא בכלל לא צרוד.

4. כי פיצ'ע דורון לקח לו ת'מיקרופון...

מנהל  אצל  מצוי  הכי  המשפט  היה  מה  י"א. 
הפעילות שניאור אוריאן?
1. "זהירות! יש לי מירס".

2. "אתה לא מקבל ארוחת ערב..."
3. "תאמין לי, אין על הקעמפ הזה".
4. "אנחנו מנהלי פעילות מכובדים!"

א.אלעזרבבא קעמפא אברהם



הקודש,  לארץ  שנמצאים  היקרים  לחיילים 
להבאת  פעולה  עוד  יום  כל  עושים  ובוודאי 
 – לרבי  נחת  הרבה  הרבה  וגורמים  הגאולה 

שלום וברכה!

לפני שאתחיל לתאר לכם את כל הקורות 
אותנו בבית חיינו – 770, רציתי לומר לכם שאני 
יודע שאני לא  ואני  מאוד מתגעגע לקעמפ; 
יחזור השנה לקעמפ – כי אני בשנת ה'קבוצה', 

"שנה  להיות  וצריך 
תמימה" עם הרבי בלי 
להחסיר אף יום – וזה 
רק גורם לי להתגעגע 

עוד יותר.

וכמו שכולנו יודעים 
צפת  ישראל  שגן   –
וכמה  "משפחה",  זה 
שנהיה רחוקים – תמיד 

נשמור על קשר, וכמו המשפט החסידי הידוע: 
"חסידים אינם נפרדים, כי לעולם אינם נוסעים 
משפחה  הם  שהם,  מקום  בכל  מרעהו,  איש 

אחת".

עורך העלון הקציב לי בקושי כמה שורות 
בודדות, ומרוב דברים שאני רוצה לכתוב – אני 

לא יודע מאיפה להתחיל.

כמו שכולכם יודעים, עברנו כולנו את היום 
מקום  בכל  אם  שבט.  יו"ד   – והקדוש  הגדול 
זה יום רציני – קבלת מלכותו של המלך, אז 

במקומו הגשמי והממשי של המלך, על אחת 
כמה וכמה.

כולם  מדויקים.  מאד  הזמנים  ב-770  כאן 
מסיימים ללמוד חסידות ב9:30 כדי שיספיקו 
להתכונן לתפילה ולהתחיל יחד עם הרבי את 
התפילה בשעה עשר. אף אחד לא מוכן למצוא 
כשהרבי  קטנים  עיסוקים  באמצע  עצמו  את 

מתחיל להתפלל.

שבת  כל  ולכן, 
ובמיוחד השבת – קשה 
מאד לסגור את הספר. 
כדי להתפלל באריכות 
כיאה ליו"ד שבט צריך 
ללמוד הרבה חסידות, 

אבל אין כל כך זמן.

הבאה  ההתלבטות 
בשעה  בערך  מגיע 
בין  כאן  מסתובב  אני  הצהריים.  אחרי  אחד 
הספסלים ורואה את כל הבחורים שמתפללים 
באריכות, מנגנים בדביקות את מילות התפילה, 
שמחים בכל מילה נוספת שמשבחת את השם; 
אבל פתאום נזכר כל אחד – עוד מעט מתחילה 
ההתוועדות של הרבי, והתוועדות של הרבי לא 

מפספסים!

ואז מצד שני חושבים: אבל רגע, עכשיו זה 
יו"ד שבט, וצריך להתפלל באריכות; ושתדעו 
לכם, שזה מאד קשה להחליט מה עדיף, מאד 

16

קשה לוותר על דבר קדוש אחד בשביל דבר 
קדוש אחר. אבל כמובן שבסוף כולם מגיעים 

להתוועדות.

•

הדבר הבא שרציתי לספר לכם הוא ריקודי 
השמחה כאן ב-770.

הגאולה,  לזמן  שמתאימה  מההנהגה  כחלק 
אנחנו רוקדים כאן ב770 מידי יום, לכבוד חודש 

אדר, לכבוד פורים, ולכבוד הגאולה הקרובה.

הרבי סיפר פעם בהתוועדות את הסיפור על 
אחד מחסידי פולין שביקש מאביו לאכול את 
התפוח שהיה מונח על השולחן. אביו, שכנראה 
מנע  ה'אתכפיא'  במידת  בנו  את  לחנך  רצה 
מבנו את אכילת התפוח. הבן מאוד רצה את 

התפוח, וביקש זאת מאביו 
שוב ושוב. אך האבא בשלו, 

"לא תקבל".

יוכל  שלא  הבן  כשראה 
לקבל  אביו  את  לשכנע 
את התפוח הנחשק, החליט 
בכוונה  בירך  הוא  ועשה. 

גדולה ובקול רם את ברכת "בורא פרי העץ", 
ואביו ששמע את הברכה, ולא רצה להכשיל 
את בנו – חלילה – בברכה לבטלה, הגיש לו את 

התפוח שיאכל.

כשסיפר זאת הרבי, הוא הביא את זה בתור 

דוגמא 
ה  ל ו א ג האמיתית ל

והשלימה.

רוצים   – ישראל  בני   – שאנחנו  כמו  ממש 
מהקב"ה,  זה  את  ומבקשים  הגאולה,  את 
מאבא שלנו, אבל הקב"ה משום מה מקשיב 
לא  זאת  בכל  ומחליט  לנו 
הגאולה,  את  לנו  להביא 
עלינו לעשות מעשה, נתנהג 
לזמן  שמתאימה  בהנהגה 
כביכול  יכריח  וזה  הגאולה, 
את הקב"ה להביא לנו את 

מלך המשיח לגאול אותנו.

נרקוד. נשמח. נתפלל. נלמד. והכל בהנהגה 

שמתאימה לזמן הגאולה.

בשם כל הצוות של קעמפ גן ישראל צפת – 
שמעלק'ע - 'קבוצה' תשע"ה
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בארצות  בנו  שנה  למאה  קרוב  לפני 
הברית את אחד הגשרים הגדולים בעולם, 
שנים  וזמן.  כסף  לאנשים  לחסוך  בכדי 
מאמצים  הגשר,  את  לבנות  לקח  רבות 
רבים של מהנדסים ואדריכלים רבים באו 
נסעה  לקיצם ברגע שהמכונית הראשונה 

על מסלול הנסיעה שבגשר.

מנת  הייתה  קשה  בעיה  אך 
הם  המהנדסים,  של  חלקם 

המשקל  את  חישבו 
שעל הגשר לפי משקל 
רגילות  מכוניות  של 
גם  נסעו  הגשר  ועל 
דבר  משאיות,  הרבה 
שהכביד את המשקל 

כמה  פי  הגשר  על 
וכמה.

אחת לתקופה, היה צורך 
לפנות את כל הנוסעים מהגשר, 

לעצור את התנועה ולחזק את כל הברגים 
הון  למדינה  עולה  שהיה  דבר  שבגשר, 
תועפות בכל פעם מחדש, מה גם שבמשך 
כמה ימים היה כל האזור מושבת מעבודה 
להגיע  ניתן  היה  שלא  מכיוון  ועסקים, 

ממקום למקום.

היה צריך למצוא פתרון, ומהר.

הודעה יצאה לעיתונות מטעם ממשלת 
למצוא  שיצליח  המהנדס  הברית:  ארצות 
יזכה במענק  והרעוע,  הישן  לגשר  פתרון 

כספי גבוה ובאות הערכה מהממשלה.

לא  אך  וחשבו,  ישבו  רבים  מהנדסים 
הצליחו למצוא את הפתרון הנכסף שיוביל 

אותם אל הפרס הנחשק.

ממש  ממקום  הגיע  התשובה 
שליט"א  הרבי  צפוי,  לא 

מלך המשיח...

מכתב  שלח  הרבי 
עם  לאחראים  קצר 
כל  פתרון  הפתרון, 
כדי  עד  פשוט,  כך 
אפילו  אחד  שאף  כך 
לא חשב עליו... יחליפו 
בגשר  הברגים  כל  את 
יצא,  ואז  הפוכה',  ב'הברגה 
יגדל  הגשר  על  שהלחץ  שככל 
טוב  הגשר  את  ויחזקו  יתהדקו  הברגים 

יותר.

עוד הוסיף הרבי וכתב: גם בחיי היום-
שיגדל  ככל  ישראל,  ואהבת  שלנו,  יום 
יהיו  והמטלות  הקשיים  והעומס,  הלחץ 
קשים יותר, בעבודה נכונה נוכל להתקרב 

יותר אחד לשני והקשר יתחזק.
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מענדי מנגמי הסמח"ט הקשוח,
גם ברגעים מצחיקים שמרת על קור רוח,

כמשפיע הקעמפ כיהנת לתפארה,
נשמח שוב לראותך בשנה הבאה.

קבוצה ע"ו על הקעמפ השתלטתם,
מקום לאחרים כלל לא השארתם,

עוד שנה בקעמפ תהיו,
אך סוף כל סוף לקבוצה תסעו.

לוי ליבעראוו לא כמו שהיית,
חצי ממך מעבר לים השארת,

איך פתאום ממ"פ הפכת לגנרל,
הורדת לנו את כל המוראל.

אברהם לוי אחללה מש"ט היית,
כל מה שרצינו אותנו חיפפת,

לכו למוטי, אין עליי שקל,
אבל כל מה שרצינו זה שקיות זבל.

אלעזר אלעזר עיניים של נץ,
את המסדר אתה מסדר מבלי למצמץ,

חיילים רבים ממך מפחדים,
אבל לא יודעים כמה אתה מתוק מבפנים.

אבשלום צוברי שר התחבורה,
נוסע ללא הרף בזהירות רבה,

במקום דלק וודקה קצת שמת,
עכשיו הבנו למה בזיגזג נסעת.

יאמר לזכותכם שאת הסתימות פתחתם,
טישו בשירותים בזמן מילאתם,
צוות טכני סוללה של עובדים,

מהרב מוטי כל היום מבקשים תגמולים.

סיירת קרוואנים החיילים האבודים,
כמו בסיפורים על עשרת השבטים,

אך אם מהמשמעת חשבתם שלברוח תצליחו,
הגיע הלילה והסמח"טים הפתיעו.

מענדי לוי ותק של צילום,
אוגר במחשבים אוצר תמונות בלום,

במשך הקעמפ איתנו כיכבת,
רק חבל על הפעילויות בהם לא הופעת.

פיצ'ע דורון מנהל פעילויות,
ישן בימים ועובד בלילות,

באמצע הקעמפ היו לך יציאות,
אבל עדיין מפקד אתה רוצה להיות.

ואחרון לסיום, אתה שקורא את העלון,
שמור עליו בספריה של אבא בסלון, 

בשבילך הוצאנו עלון מוגדל וחגיגי,
העיקר שתזכה להיות ילד חסידי.

תכנית הגארדן־פלאיי, החידוש של השנה,
האפרסק של בוזגלו והצופר של המשטרה,

אם תימני לא היה על גבי המסך,
הסרט היה יוצא הרבה יותר מוצלח.

חיילים יקרים, אם על היסטוריה מדברים,
השנה בקעמפ זה משרד הלימודים,

דולרים של הרבי לשבעה מצטיינים,
ונחת לרבי כולנו גורמים.

שניאור המ"פ את כולנו הכנסת לסרטים,
רעיונות לרוב ובצבעים שונים,

פעילויות מצויינות את ההיסטוריה לשבור,
אבל כדאי שעד עשר תדע לספור.
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בירת  בצנעה  ָמַלְך  רבות,  שנים  לפני 
תימן, ֶמֶלְך גדול, ִאיַמאם  היה שמו. לכוחו 
ולעושרו יצא שם בכל המדינות. לאימאם 
היה בן יחיד, אותו אהב יותר מכל. הנסיך 
הצעיר, יורש העצר, היה ֶעֶלם נאה ופיקח 

אשר הרשים מאוד את כל רואיו.

את  האימאם  ִהְפִקיד  הנסיך,  משגדל 
הטיפול בו בידי שני משרתים, עליהם הוטל 
לשמור על הנסיך, לשרתו ולמלא אחר כל 
רצונותיו. מידי יום ביומו היה יוצא הנסיך 
לטיול, רכוב על סוסו האציל, ושני משרתיו 
הנסיך,  את  שראה  מי  כל  אותו.  מלווים 
השתומם למראה יופיו וכל ֵאם ִיֲחָלה ֶׁשְּבָנּה 

יהיה דומה לנסיך המהולל, ולו רק במעט.

גם בקרב יהודי תימן היה הנסיך אהוב עד 
מאוד, גם בשל אישיותו החיובית וגם בשל 

יחסו הידידותי כלפי היהודים.

•

ַלִאיַמאם היה יועץ יהודי, שהשפעתו על 
שנחשב,  עד  מאוד,  גדולה  היתה  האימאם 
אם כי באופן בלתי רשמי, לסגן האימאם. 
והאימאם העריכו  גדול  היה חכם  זה  יועץ 

מאוד.

עוררה  היהודי  היועץ  של  הצלחתו 
מורת-רוח וקנאה בקרב אנשי החצר ושרי 
יותר,  העריכו  שהאימאם  ככל  המלוכה. 
והפקיד בידו עוד עניני מדינה חשובים, כך 
גדלה קנאת אנשי החצר אליו, עד שהפכה 
לשנאה כבושה חורשת מזימות. שני שומרי 
ראשו של יורש העצר, היו הקנאים הגדולים 
היועץ  של  ביותר  החריפים  והמתנגדים 
שכשהם  על-כך,  ורתחו  רגזו  הם  היהודי. 
תלויות  העיניים  כל  הנסיך,  עם  יוצאים 
באציל הצעיר ואילו אליהם איש אינו שם-

ויקר  לב. לעומת זאת, נותנים כולם כבוד 
לסגן האימאם היהודי, למרות היותו "בלתי 
הוא  אין  יהודי,  היותו  מאמין", שהרי בשל 

מאמין ב'נביא' שלהם, מוחמד.

והם  השניים  שנאת  גברה  ליום  מיום 
חיפשו עצות ותחבולות שונות, כיצד לטפול 
בפח.  ולהפילו  היהודי  היועץ  על  עלילה 

וההזדמנות לא אחרה לבוא...

הפורים  ימי  כי  ומצאו,  חישבו  השניים 
הממשמשים ובאים, יהיו המתאימים ביותר 

ַהָּתְכִנית  לפי  הזדונית.  תכניתם  לביצוע 
שהכינו, עמדו להמיט שואה לא רק על היועץ 

היהודים  כל  על  אם  כי  ַהָּׂשנּוא,  היהודי 
שלטונו  תחת  של החיים 

אימאם תימן.

הפורים.  חג  מגיע  והנה 
ברכיבה,  יוצא  הנסיך 
כהרגלו, בלווית שני שומרי 
בשעות  זה  היה  ראשו. 

המאוחרות.  אחר-הצהריים 
אל  לשוב  הנסיך  כשהחליט 

שומרי  הציעו  המלכותי,  הארמון 
ראשו לסור קודם אל הרחוב היהודי 

כדי לראות, כיצד חוגגים הם את חגם.

שני  אמרו  היום",  ליהודים  חג  "הנה, 
הנוכלים לנסיך בעורמה. "החג נקרא אצלם 
'החג המתוק', בו הם מכינים סוכריות ושאר 
מיני מגדים ו'עושים שמח'. הבה ניגש לבקר 
בבית-הכנסת שלהם, שם נוכל לראות כיצד 
וודאי  הם  בצוותא.  ומבלים  מתפללים  הם 
ובא  בהם  יורש-העצר מתעניין  כי  ישמחו, 

לבקרם".

ההצעה מצאה-חן בעיני הנסיך והשלושה 
היהודי  הרובע  אל  קלה  בדהרה  פתחו 
שבעיר. בהגיעם לשערי בית-הכנסת עצרו 
את הסוסים והסתכלו מסביבם. השמועה על 
במהירות  התפשטה  הבלתי-צפוי  הביקור 
)כך  ה"חכם"  ובראשם  היהודים  וכל  הבזק 
נקרא הרב בפי התימנים( ויועצו היהודי של 

האימאם יצאו לקבל את פני האורח.

•

שני המשרתים קפצו מעל סוסיהם וניגשו 
אל הנסיך, לעזור לו, כביכול, לרדת מהסוס. 
חרב  את  מהם  אחד  שלף  מעשה,  בשעת 

כלפי  חודה  עם  והחזיקה  מחגורתו  הנסיך 
לקפוץ מעל  לנסיך  "עזר"  השני  מעלה. 
כזו,  בצורה  זאת  עשה  הוא  הסוס, 
חרבו  על  קפץ  האומלל  שהנסיך 

ונדקר למוות.

לרדת  שהחלה  בחשיכה, 
איש  הבחין  לא  בינתיים, 
עד  התרחש,  בדיוק  מה 
שראו את הנסיך שוכב 
מתבוסס  הארץ  על 
הנסיך  של  דמו  בדמו. 
בית- שערי  על  ניתז 

הכנסת...

שתוכניתם  המשרתים,  שני 
השטנית הצליחה עתה במלואה, הקימו קול 
הם  הנסיך.  את  רצחו  היהודים  כי  צעקה, 
השאירו את גופת הנסיך ליד בית-הכנסת 
את  לבשר  כדי  המלך,  לארמון  ומיהרו 
הבשורה, שהיהודים רצחו את בן האימאם, 
וכי הם עשו זאת בפורים, היות שבחג זה הם 

חוגגים את נצחונם על הפרסים!

האימאם נחרד למשמע אוזניו. הוא ציוה 
עד  היהודי,  הרובע  את  להקיף  הצבא  על 

שיוציא את פסק-דינם על הרצח המחריד.

הוא  אכזרית;  היתה  האימאם  החלטת 
את  ימסרו  לא  היהודים  אם  כי  הודיע, 
יצווה  הוא  ימים,  שלושה  תוך  הרוצחים 
להצית את הרובע היהודי מארבע קצותיו 

ולשרוף חיים את כל היהודים.

כי בשלושת הימים הבאים  גזר  ה"חכם" 
יצומו כל אנשי העדה, אנשים, נשים וטף 
ישועתו.  את  לבקש  כדי  ה',  אל  ויתפללו 
מקומה  ואת  הושבתה  הפורים  חג  שמחת 
קשה  נכאים  ואווירת  גדולה  דאגה  תפשה 
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מנשוא; האם יממש האימאם את איומו? סגן 
האימאם היהודי פנה אליו וביקש להתקבל 
חסרת-שחר  כמה  עד  לו  להסביר  אצלו 
טופלים  ששונאי-ישראל  עלילת-הדם  היא 
עליהם. הוא רצה להסביר, כי אצל היהודים 
בקפדנות.  תרצח"  "לא  של  הצו  נשמר 

היה  הנסיך המנוח  הרי  זאת,  ומלבד 
כה אהוב עליהם. אולם האימאם לא 
רצה אפילו לראות אותו, אלא אמר, 

יגיע אותו סוף  כי לסגן האימאם 
אלא  היהודים,  לאחיו  כמו  מר, 
את  לידיו  ימסרו  הם  אם-כן, 

הרוצח תוך שלושה ימים.

•

אווירת  שררה  המלכותי  בארמון 
שרי  נסיך-הכתר.  מֹות  על  ֵאֶבל 
המלוכה ונכבדים אחרים באו בזה אחר 

זה אל האימאם, כדי להביע רגשי תנחומים. 
הנסיך  מות  על  הצטערו  הם  למראית-עין 
ְלֵאיַדם  כולם  שמחו  למעשה  אך  האהוב, 
של היהודים, וביחוד ָׂשַחקּו לסגן האימאם 
היהודי, שגדולתו תבוא עתה לידי סוף מר.

ברובע היהודי, שררה אוירת תשעה באב. 
ובתפילותיהם החמות, שביקשו  כולם צמו 
קריעת רוע הגזירה, בקעו את כל הרקיעים 

והגיעו עד כיסא הכבוד.

ביום השלישי גברו התפילות. כל הגברים 
ישבו בבית-הכנסת, בכו ואמרו תהילים ללא 
הרף. גם עזרת-הנשים היתה מלאה עד אפס 

מקום ומפעם לפעם נשמע קול בכי חנוק.

לאימו:  אומר  קטן  ילד  נשמע  פתאום 
לתפילתינו...  שמע  יתברך  השם  "אמא, 

עכשיו תני לי לאכול, אני ּגֹוֵוַע ברעב..."

אתה  "איך  נזדעזעה:  הילד  של  אימו 

יודע  אתה  "הלוא  אמרה.   - בני?"  מדבר, 
עד  לצום  כולנו  שעל  ה"חכם",  אמר  מה 
שה' ישלח לנו ישועה, או שנמות כולנו יחד 

בעודינו צמים ומתפללים..."

אמרה  אשר  את  שמע  לא  הילד  אולם 
אימו ולא הפסיק לדרוש אוכל, בטענו כי ה' 
שמע את תפילת הקהילה וישלח ישועה 

במהרה.

לעשות,  מה  ידעה  שלא  האם, 
לקחה את הילד אל ה"חכם", אשר 
גם בפניו חזר הילד וטען את אותם 

הדברים שאמר לאימו קודם לכן.

"פסוק לי פסוקך", אמר ה"חכם" לילד, 
"אמור נא לי מה למדת היום ב'חדר'?"

ויונקים  עוללים  "מפי  הילד:  השיב 
אוייב  להשבית  צורריך,  למען  עוז  יסדת 
ומתנקם". ומיד הוסיף ואמר ל"חכם": "קח 
ואני, בעזרת-השם,  נא אותי אל האימאם, 

אגלה מי הרוצח האמיתי!"

ולקחו  שבת  בבגדי  הילד  את  הלבישו 
אותו לארמון המלוכה, בלווית ה"חכם" וסגן 
להם  חיכה  כבר  בארמון  היהודי.  האימאם 
לפני  עוד  לתשובה  ציפה  הוא  האימאם, 

שתשקע השמש.

אימאם תימן ישב על כסא מלכותו, מוקף 
בשריו ויועציו. כולם באו לחלוק את הכבוד 
האחרון לנסיך המת, שגופתו היתה מונחת 
הילד  משנכנס  החדר.  במרכז  זהב  בארון 
עם מלוויו, קד קידה עמוקה בפני האימאם, 

והלה נתן לו את רשות הדיבור.

באומץ.  הילד  קרא  מלכותו!"  "הוד 
"אלוקינו בחר בי כשליח, לגלות לך, מי הם 
רוצחי הנסיך האהוב ובכך להציל את אחיי 

החפים מכל פשע..."

בו  הארץ  אל  הילד  ניגש  זאת,  באומרו 
חתיכת  הוציא  מכיסו  הנסיך.  גופת  היתה 
האותיות:  שלוש  רשומות  היו  עליה  קלף, 

'א-מ-ת'. את הקלף הניח על מצח המת.

הנוכחים,  כל  בעורקי  הדם  קפא  לפתע, 
המת  הנסיך  גופת  כאחד.  וגויים  יהודים 
והתיישב  קם  הזדעזע,  הוא  לנוע,  החלה 

בתוך ארון המתים שלו!!!

 - אותך?"  רצח  מי  האמת,  את  "אמור 
שאל הילד את הנסיך, כשארשת של בטחון 

נסוכה על פניו.

שני  על  והצביע  ידו  את  הושיט  המת 
ורעדו  הנוכחים  בין  שעמדו  ראשו,  שומרי 

מפחד.

הנסיך  הילד על  ציוה  למנוחתך!"  "חזור 
המת. משלוש האותיות נעלמה מיד האות 

'א' ונשארו שתי האותיות 'מ - ת' ...

האימאם  לרגלי  נפלו  המשרתים  שני 

והתוודו, 
הם  כי 

את  רצחו 
כיוון  הנסיך, 

לטפול  שרצו 
בדמעות  היהודים.  על  עלילה 

תנין הם ביקשו רחמים על נפשם. האימאם 
שקלט את מה שהסתתר מאחורי רצח בנו 
שהללו  כשם  משמוע.  אוזניו  אטם  יחידו, 
לא ריחמו על הנסיך הצעיר ועל היהודים 
החפים מפשע, כך לא ריחם עליהם האימאם 

וציוה לתלותם בכיכר העיר.

•

מאז נהגו יהודי תימן לערוך מידי שנה, 
שמחה ויום-טוב למחרת חג-הפורים, לזכר 
באמצעות  להם  שלח  שהקב"ה  הישועה, 
לצדיק  והיה  גדל  זה  ילד  המופלא.  הילד 
של  ה"חכם"  נהיה  השנים  ובמרוצת  גדול 

יהודי תימן.
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שבוע, <<  ועוד  יום  עוד 

העלון  הגיע,  זה  והנה 

העשרים!!

העלון  'נפל'  לחינם  לא 

אדר,  חודש  על  העשרים 

וריקודים.  שמחה  שכולו  חודש 

ומופלאה  פרטית  בהשגחה 

הוצאתו  את  לחגוג  זכינו 

עם  יחד  העשרים  העלון  של 

הריקודים ואמירת ה'לחיים' של 

חודש אדר כהכנה לימי הפורים 

הממשמשים ובאים.

מוזמנים  חיילים,  אתם  גם 

את  לחגוג  אלינו,  להצטרף 

הגאולה  ושמחת  פורים  שמחת 

בידכם  איחזו  קרובה,  כך  שכל 

ופיצחו  'לחיים'  כוסית  הימנית 

בריקוד חסידי סוער.

משנכנס אדר מרבין במשחה!!



נראה אותך...
כמה פעמים בעלון מוזכר שמו של 
מפקד סיירת 'קבלת המלכות' -  

המפקד דוידי בן מעש??

המשימה
החודשית

זו לא בדיחה!
מערכת נון-סטופ משגרת את איחוליה לצמד המפקדים החתנים

הת' יוסף חיים שי' גודלברג והת' שניאור זלמן שי' נימץ
לרגל בואם בקשרי השידוכים עב"ג

עליך לסחוף אחריך את 
כל המשפחה לריקוד 

חסידי סוער במיוחד לכבוד 
חודש אדר ולכבוד הגאולה 

האמיתית והשלימה 

והזוכה בשלט על החידה 
מהחודש שעבר הוא מנהל 

הפעילות שניאור אוריאן

!
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פתרונות, הערות ורעיונות
בתיבת צבאות ה'




