


כן, חיילים יקרים. לא האמנו, אבל זה הגיע.

מלחמה  של  ארוכה  שנה  לה  חלפה  שוב 
עברו  הרבים  החודשים  הפסקה.  ללא  שנמשכת 
הגיע  שתכננו.  ממה  מהר  יותר  הרבה  במהירות, 

הזמן לסכם עוד שנת פעילות מוצלחת –

אז מה בדיוק נכתוב כאן עכשיו?

לפגוש  היה  נחמד  כמה  יקרים,  "חיילים  אולי: 
אתכם בעלונים החודשיים"...

או למשל: "שנה שלימה של פעילות 'ממשיכים 
להילחם', הזכירה לנו את הקעמפ שלא נגמר"...

ואפשר גם: "מי היה מאמין שהגענו עד הלום, 
עוד רגעים ספורים וכבר הקעמפ הבא"...

השורות  כל  את  תמחקו  פשוט  לא.  לא.  אבל 
חתונת  לאלבום  אולי  מתאימות  הם  הקודמות. 
לחיילי  לא  ממש  אבל  וסבתא,  סבא  של  הזהב 

'אורו של משיח'.

שנה  לסכם  אפשר  אי  בקעמפ,  אצלנו  כי 
רק  עמלנו.  מפרי  ליהנות  אפשר  ואי  מוצלחת, 
נרפה  לא  וזהו!  אותנו,  מענין  ויחיד  אחד  דבר 
במפורש,  לכתוב  אפילו  צורך  אין  לעולם!  ממנו 
יודעים למה הכוונה. למשימתנו העיקרית,  כולנו 
המשימה שנבצע בכל כוחותינו, ובעזרת ה' נצליח 

עוד היום להגשים אותה:

שליט"א  הרבי  של  המיידית  התגלותו  הבאת 
מלך המשיח.
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ַהֶּגֶנָרל  ְלֶעְבִרי  ָצַעק  ַהִּפָּנה",  ְּבֶאֶבן  ..."ְוִנָּפֵגׁש 
ֵמִאיִרי, ְוֶנֱעַלם ֵּבין ִמְּליֹוֵני ָהֲאָנִׁשים ִּב-770.

אֹוְיְׁשְׁשש! ַמה ְּבַסְך ַהּכֹל ָרִציִתי? ָהִייִתי ְּבֶאְמַצע 
ִלְהיֹות  ָיכֹל  ֶׁשֹּלא  ָטַעְנִּתי  ַהֶּגֶנָרל.  ִעם  סֹוֵער  ִּדּיּון 
ֶׁשמ.פ. ְמֻהָּלל ָּכמֹוִני, ֹלא ִיְׁשַּתֵּתף ְּבֶקעְמּפ ָה-20 

– ְוַחָּיִבים ְלַהֲעִביר ֶאת ַהֶּקעְמּפ ִל-770!

ַמְפִחיד  ַהֶּגֶנָרל ַמָּבט  ִּבי  ָנַעץ  ִּבְמקֹום ְּתׁשּוָבה, 
ּוַמְּצִמית. "ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַדֵּבר"... ְוֶאת ַהֶהְמֵׁשְך 
ֲאָבל,  ַהִּפָּנה"...  ְּבֶאֶבן  "ִנָּפֵגׁש  יֹוְדִעים:  ְּכָבר  ַאֶּתם 

ְלַמַען ה', ֵאיפֹה ֶזה 'ֶאֶבן ַהִּפָּנה'?!

ִמִּכּוּון  ַקל  ִּדְגּדּוג  ִהְרַּגְׁשִּתי  ְמַהְרֵהר,  ְּבעֹוִדי 
ַהֲחִליָפה. ְלַאַחר ְׁשִנָיה, ָקַפץ ִמָּׁשם – ֹלא ָּפחֹות ְוֹלא 
יֹוֵתר – ְיִדיִדי ְׁשַרָּגא ַפְיְבל ְפִריְדַמן, ַהמ.פ. ָהַאָּגִדי! 

"ֶמה ָעִׂשיָת ַּבִּכיס ֶׁשִּלי"? ָׁשַאְלִּתי ְּבַהְפָּתָעה.

ַפְיְבל,  ִהְסִּביר  ֵמַהִהְתַוֲעדּות",  ָעֵיף  "ָהִייִתי 
"ּוִפְתאֹם ָרִאיִתי אֶֹהל ָׁשחֹר ְוָגדֹול. ִנְכַנְסִּתי ְּפִניָמה 
ֶׁשַהֶּגֶנָרל  ָחַלְמִּתי  ִּפְתאֹם,  ְוָאז,  ְּבֵׁשָנה...  ְוָׁשַקְעִּתי 

צֹוֵעק ַמָּמׁש ְלָיִדי, ְוִהְתעֹוַרְרִּתי ִמַּפַחד"...

"ֶזה ֹלא ָהָיה ֲחלֹום!" ִסַּפְרִּתי לֹו. "ֶּבֱאֶמת ִּדַּבְרִּתי 

ִעם ַהֶּגֶנָרל, ַעל ָהַרְעיֹון ְלַהֲעִביר ֶאת ַהֶּקעְמּפ ִל-
770 – ְוָאז הּוא ָצַעק ְוָׁשַלח אֹוִתי ְל'ֶאֶבן ַהִּפָּנה'. 

ֵאין ִלי ֻמָּׂשג ֵאיפֹה ֶזה"...

ַפְיְבל ָמַׁשְך אֹוִתי ִּבְזרֹוִעי ַהחּוָצה, ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר: 
ִּבְכבֹודֹו  ְׁשִליָט"א  ֶׁשָהַרִּבי  ָהֶאֶבן  ִהיא  ַהִּפָּנה  "ֶאֶבן 
ֶאת  ְּכֶׁשִהְרִחיבּו  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ְּבָיָדיו  ִהִּניַח  ּוְבַעְצמֹו 

770. ִהיא ִנְמֵצאת ַמָּמׁש ָּכאן, ַּבְּכִניָסה".

"ָלָּמה ָהַרִּבי ִהְׁשַּתֵּתף ְּבִבְנַין 770?" ָׁשַאְלִּתי.

ְּבַיְדָענּות.  ַפְיְבל  ָעָנה  ְּבַעְצמֹו!"  ִהְסִּביר  "ָהַרִּבי 
ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶׁשאֹותֹו  ַהִּבְנָין  ֶׁשֶּזהּו  ָאַמר,  "ָהַרִּבי 

ּבֹוֶנה, ַּכֲהָכָנה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

"ְּבכ"ח ִסיָון ִּתָנֵׂש"א, ָמְלאּו ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַלַּפַעם 
ָהִראׁשֹוָנה ָּבּה ִהִּגיַע ָהַרִּבי ִל-770. ָהַרִּבי ָאַמר ָאז 
ָקַבע,  ָהַרִּבי  ִנְפָלִאים.  ִּבּטּוִיים  ִעם  ְנִדיָרה  ִׂשיָחה 
ּבֹו  ָהִראׁשֹון  ֶׁשַהָּמקֹום  ִלְתּבַֹע  ָיכֹול  ּדֹוֵרנּו  ֶׁשְּנִׂשיא 
ַּבַּבִית  ָּכאן,  ַּדְוָקא  ִיְהֶיה   – ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִיְתַּגֶּלה 

ֶׁשּלֹו!"

"ּוַואּו", ִהְתַּפֲעְלִּתי. "ָאז ְּבֶעֶצם, ַהֶּקעְמּפ ֶּבֱאֶמת 
ַיֲעבֹר ַהָּׁשָנה ִל-770! ַהָּמקֹום ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש!"

ַהִּפָּנה'  ֶאֶבן  'ֲהָנַחת  ֶנֶעְרָכה  תשמ"ח  ֱאלּול  ְּבי"ז 
ְלַהְרָחַבת 770. ַהְּגִביר ֶׁשָּתַרם ֶאת ַהְּבִנָּיה – ַמר ָּדִוד 
ֵצ'ייס – ִּבֵּקׁש ֵמָהַרִּבי ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַּמֲעָמד. ָהַרִּבי ִהְסִּכים 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ְוַאף ִהִּניַח ֶאת ָהֶאֶבן ְּבָיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות, ַאך 
ֶהֱעִמיד ְּתַנאי - ֶׁשַּמר ֵצ'ייס ִיְנַאם ְּבִאיִדיׁש. ְּבסֹופֹו ֶׁשל 
ֶאָחד  ְּבִמְׁשָּפט  ְוִסֵּים  ֵצ'ייס ְּבַאְנְּגִלית,  ָּדָבר, ָנַאם ַמר 
ְּבִאיִדיׁש: "ַרִּבי, ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך ְמאֹד ְמאֹד"... ְוָהַרִּבי 

ִחֵּיְך ִחּיּוְך ָרָחב ּוֵמִאיר...

ְלִהָּפֵגׁש  ַהֶּקעְמּפ  ּוְמַפְּקֵדי  ַחָּיֵלי  ָּכל  נֹוֲהִגים  ֵמָאז, 
ַּדְוָקא ְלַיד "ֶאֶבן ַהִּפָּנה".



מאת: יוסף בן-משה

ֶּבעָרֶל'ה וֶמענְָדֶל'ה

ִלְכּתֹב.  י  ָיֹכְלּתִ ְולֹא  ד  יָּ ּבַ ָהֵעט  ֶאת  י  ֶהֱחַזְקּתִ
ָפַני ָהָיה ָרֹטב ְלַגְמֵרי. ּלְ ף ׁשֶ ַהּדַ

ָעָיה ְלָהִביא  ַטח לֹא ְמִביִנים: ַמה ַהּבְ ּבֶ ם  ַאּתֶ
ף ָיֵבׁש?! ף ָחָדׁש? ּדַ ּדַ

ה  ֲאִני ְמַנּסֶ י ׁשֶ ִליׁשִ ף ַהּשְׁ ָבר ַהּדַ ָאז ֶזהוּ, ֶזה ּכְ
ָמעֹות  ֵמַהּדְ ב  ִמְתַרּטֵ ׁשוּב  ְוהוּא  ָעָליו,  ִלְכּתֹב 

ִני ְללֹא ַהְפָסָקה. ּזֹוְלגֹות ִמּמֶ ׁשֶ

יּוּם! ֶרק ַהּסִ יר. ֶזהוּ ֶזה, ּפֶ ב ְלַהְסּבִ טֹוב, ֲאִני ַחיָּ

ֶקעְמּפ  ֵלי  ַחיָּ  – ֶכם  ִאּתְ ָהִייִתי  ֵלָמה  ׁשְ ָנה  ׁשָ
ֵרד.  ַמן ְלִהּפָ יַע ַהּזְ יַח' – ְוֶזהוּ, ִהּגִ ל ָמׁשִ 'אֹורֹו ׁשֶ
ְהֶיה,  ּתִ רֹוָבה  ָנה ַהּקְ ל ַהּשָׁ ּמוִּדים ׁשֶ חֹוֶבֶרת ַהּלִ
ר ַאֵחר... ַוֲאִני  ְרֶאה, ְקׁשוָּרה ְלֶיֶלד אֹו ִלְמֻבּגָ ּנִ ּכַ
ל  הֹוֵלְך ּכָ ִית, ֶמעְנָדֶל'ה ָהָרִגיל, ׁשֶ ּבַ ֵאר ִלי ּבַ ֶאּשָׁ

"ת... יֹום ַלּתַ

ת  ֹו ב ׁשָ ְח ּמַ ַה
וּ  ּל ֵא ָה

ְלגוּ  ּזָ ׁשֶ ָמעֹות  ַהּדְ ְמאֹד.  ִלי  ִהְפִריעוּ 
ים  ּפִ ַלּדַ ְרמוּ  ּגָ ׁשֶ ֵאּלוּ  ֵהם  ִעְקבֹוֵתיֶהם,  ּבְ

ב... ָהַאֲחרֹוִנים ְלִהְתַרּטֵ

ּמוָּבן...  ּכַ ָהָיה,  ַלֲחׁשֹב ַאֶחֶרת,  ִלי  ַרם  ּגָ ׁשֶ ִמי 
ַהֶחֶדר  ֶלת  ּדֶ ֶאת  ַתח  ּפָ הוּא  ָקר.  ַהיָּ עָרֶל'ה  ּבֶ
ָהֵאֶבל  ת  חוּׁשַ ּתְ ַמִהי  ֵהִבין  ְולֹא  ְתרוָּעה,  ּבִ
ְקָצרֹות  ים  ִמּלִ ּבְ לֹו  י  ְרּתִ ִהְסּבַ ֶחֶדר.  ּבַ ָרָרה  ּשְׂ ׁשֶ
ֵלי  ֵמַחיָּ ִנְפָרד  ֲאִני  ְוָכֵעת  ַהּסֹוף,  ֶזה  הוּ,  ּזֶ ׁשֶ

עְמּפ... ַהּקֶ

יֹוְדִעים,  נוּ  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִפי  ּכְ הוּא,  ם  ּגַ ׁשֶ  – עָרֶל'ה  ּבֶ
ָעְברוּ  ׁשֶ ְתָקאֹות  ֵמַהַהְרּפַ ִנְפָרד  י  ְלּתִ ּבִ ֵחֶלק 
ה ִלְהיֹות ָעצוּב.  ִחיּוְּך: "זֹו לֹא ִסּבָ ָעַלי – ָאַמר ּבְ
ָזִכינוּ  ּה  ּבָ ׁשֶ ֵלָמה,  ׁשְ ָנה  ׁשָ ַעל  מַֹח  ִלׂשְ ה  ִסּבָ זֹו 
עְמּפ,  ֵלי ַהּקֶ ה, ֲאִני, ְוָכל ַחיָּ ַיַחד – ַאּתָ ִלְהיֹות ּבְ
ּמוִּדים  ַהּלִ חֹוֶבֶרת  ֶאת  ִקיָקה  ׁשְ ּבִ ְראוּ  ּקָ ׁשֶ
יִכים  'ַמְמׁשִ ּבְ נוּ  ּלָ ׁשֶ בֹות  ּתָ ַהּכַ ְוֶאת  י'  ּלִ ׁשֶ י  'ָהַרּבִ

ֵחם'". ְלִהּלָ

ִהְתַחְלנוּ  ה  ּנָ וִּמּמֶ ִתיָחה,  ַהּפְ ת  ְיִריַּ ָהְיָתה  זֹו 
ָבִרים  ל ַהּדְ עָרֶל'ה ַוֲאִני ְלַהֲעלֹות ִזְכרֹונֹות ִמּכָ ּבֶ

ַיַחד. ָעְברוּ ָעֵלינוּ ּבְ ׁשֶ

ְוַהִהְתַוֲעדוּת  י,  ָלַרּבִ י  ּלִ ׁשֶ יָסה  ֵמַהּטִ ָהֵחל 
י. ָאז  י ָלַרּבִ ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ד ּכְ ַלְיָלה, ִמיָּ -770 ּבְ ּבִ
י, הוּא  ּלִ ים ׁשֶ ל ַהַחיִּ י הוּא ּכָ ָהַרּבִ י ׁשֶ ֵהַבְנּתִ
ר",  ַחּבֵ ַהּמְ ע  ֻמּצָ ְוַה"ּמְ ָהֱאלִֹקים"  "ִאיׁש 

רוְּך-הוּא. דֹוׁש-ּבָ ר אֹוִתי ַלּקָ ַקּשֵׁ ּמְ ׁשֶ

ים  ׁשִ ַרּגְ ַהּמְ ְרָגִעים  ּבָ ם  ּגַ י  ְרּתִ ִנְזּכַ
ֶהם  ּבָ ָהְרָגִעים   – י  ּלִ ׁשֶ ים  ַחיִּ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ
ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָפָניו  ּבְ ַלֲחזֹות  ָזִכיִתי 
ְלָפָניו  ְוִלְזֹעק  יר  ְוָלׁשִ ִליָט"א,  ׁשְ י  ָהַרּבִ

אֹוְמִרים ָיֶפה 'ָׁשלֹום'



ֶּבעָרֶל'ה וֶמענְָדֶל'ה

5

ְצִחית: "ְיִחי ֲאדֹוֵננוּ". יָרה ַהּנִ ֶאת ַהַהְכָרָזה ְוַהּשִׁ

ְרָגִעים  נוּ. ּבָ ּלָ יֹוֵתר ׁשֶ ה ּבְ ׁשֶ יֹון ַהּקָ ּסָ ּנִ י ּבַ ְרּתִ ִנְזּכַ
ֶהם ָהעֹוָלם ֵהֵחל ְלַהֲעִלים  ּבָ

דֹול  ַהּגָ ְך  ֹחשֶׁ ּבַ
 , ר ֵת ֹו י ּבְ

יר  ְלַהְסּתִ וּ
ֶאת  ָלנוּ 
ו  י יָּ ַח

ים  ְצִחיִּ ַהּנִ
י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ

 . א " ָט י ִל ׁשְ
ָאז,  ֲאָבל 

ָעַזר  עָרֶל'ה  ּבֶ
ֵאר  ְלִהּשָׁ ִלי 

ֱאמוָּנה  ּבָ ֵאיָתן 
בוָּאה  ַהּנְ ם,  ְוַקיָּ ַחי  י  ָהַרּבִ ֵאר ׁשֶ ּשָׁ ּתִ ּלֹו  ׁשֶ

ה. ּלֶ ה, הוּא ִמְתּגַ ִנְצִחית, ְוִהּנֵ

ְטפוּ  ֶהֱעִלינוּ – ֲאִני וֶּבעָרֶל'ה – ׁשָ ְכרֹונֹות ׁשֶ ַהּזִ
ֵכר  ִהּזָ ִמּלְ ַלֲעצֹר,  ָיֹכְלנוּ  ּלֹא  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ אֹוָתנוּ. 
ּבֹו  ְפָלא  ַהּנִ ַמן  ֵמַהּזְ ֲחָוָיה,  ְועֹוד  ָרט  ּפְ עֹוד  ּבְ

ִליָט"א. י ׁשְ -770, ְלַיד ָהַרּבִ ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבִ

ֶאת  עָרֶל'ה  ּבֶ ְתאֹום  ּפִ ָקַטע  ֶרַגע",   "ֶרַגע, 
עֹוֵמד  ה  ַאּתָ ֶזה  ֶאת  ם  "ּגַ ְכרֹונֹות.  ַהּזִ ֶרֶצף 
ִלים  ַהַחיָּ ָהֵאּלוּ  ְכרֹונֹות  ַהּזִ ל  ּכָ ֲהֵרי ֶאת  ִלְכּתֹב? 
ָעַבר,  ׁשֶ עְמּפ  ּקֶ ּבַ ָלַמְדנוּ  ֶזה  ֶאת  יִרים.  ַמּכִ ָבר  ּכְ

ּמוִּדים"... חֹוֶבֶרת ַהּלִ ּבְ

אֹותֹו.  י  ַאְלּתִ ׁשָ יַע?"  ַמּצִ ה  ַאּתָ ַמה  ָאז  "נוּ, 
ׁש, ַלֲחֹתם ִאּתֹו ֶאת  ב ֵאיֶזה ֶקַטע ְמַרּגֵ ַחיָּ "ֲאִני 

בֹות". ּתָ ִסְדַרת ַהּכַ

עָרֶל'ה  ּבֶ ַתח  ּפָ ֶמעְנָדֶל'ה",  ָלנוּ,  רוּר  "ּבָ
ל  ׁשֶ בֹות,  ּתָ ַהּכַ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָרה  ּטָ ַהּמַ "ׁשֶ ְוָאַמר, 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ  – וְּבֶעֶצם  עְמּפ,  ַהּקֶ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהחֹוֶבֶרת, 

ּלֹו... ִהיא"... ָהעֹוָלם ּכֻ

ֶמֶלְך  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ּלוּת  ַהִהְתּגַ ֶאת  ..."ְלָהִביא 
ד. י אֹותֹו ִמיָּ ַלְמּתִ ִליָט"א", ִהׁשְ יַח ׁשְ ׁשִ ַהּמָ

ַהחֹוֶבֶרת  ל  ִמּכָ ֵנֵצא  ַמה  ִעם  ָאז  "נוּ, 
ְפָלִאים ָהֵאּלוּ,  ַהּנִ ַהיֹּוָמִנים  ל  ּכָ בֹות? ֶאת  ּתָ ְוַהּכַ
ֵגָרה  ּמְ ּבַ מֹר  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה 
אֹוָתם  ְלַפְרֵסם  ִלי  ּבְ ִית,  ּבַ ּבַ
ל  ׁשֶ 'אֹורֹו  ֵלי  ְלַחיָּ
ָרה  ּטָ ַהּמַ יַח'.  ָמׁשִ
ָמּה  ׁשְ ּלִ ׁשֶ ִחיָדה  ַהיְּ
ְרְסמוּ,  ִהְתּפַ ֵהם 
ָלֵתת  ֵדי  ּכְ ִהיא 
ם  י ִל יָּ ַח ַל
ר  ֶמ ֹח
ָבה,  ְלַמְחׁשָ
עֹוד  ַמה 
ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ
ּלוּת  ַהִהְתּגַ ְלַמַען 

ַתח. ּפֶ ּבַ ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ ֻמְכָרִחים  "ֲאַנְחנוּ 
ל  יָּ ֶאָחד, ַח הוּ  ַמּשֶׁ ַעל  ַיֲחׁשֹב 

ֲעֵליֶהם  ַהֲחׁשוִּבים  ִאים  ַהּנֹוׂשְ ל  ִמּכָ י,  ַמֲעׂשִ
ל  ְכִריַע ֶאת ּכָ ּתַ ִהְתַוֲעְדנוּ ַעד ַהיֹּום. ַהְחָלָטה ׁשֶ
עָרֶל'ה  ּבֶ ם  ִסיֵּ ה!"  ֻאּלָ ַהּגְ ֶאת  ְוָתִביא  ָהעֹוָלם, 

ִמיד(. מֹו ּתָ ק, ּכְ ַרּתֵ ֶאת ְנאוּמֹו ָהָארְֹך )ְוַהּמְ

ה  ַמֲעׂשֶ ְלעֹוד  ַרְעיֹון  ֵאיֶזה  ָלֶכם  ֵיׁש  ִלים,  ַחיָּ
ָקָטן?

י ְלַעְצִמי, ַמִהי ַהַהְחָלָטה ַהּטֹוָבה  ְבּתִ ֲאִני ָחׁשַ
ׁשוּט,  ּפָ  – ָלַקַחת  ר  ֶאְפׁשָ אֹוָתּה  ָהִראׁשֹוָנה 
ִלְהיֹות  יְך  ַנְמׁשִ ם  ׁשָ א.  ַהּבָ עְמּפ  ַלּקֶ ם  ְלֵהָרׁשֵ
הוּא  י  ָהַרּבִ ּבֹו  ׁשֶ ָבא  ַהּצָ ָהֲעָנק.  ָבא  ֵמַהּצָ ֵחֶלק 
ֵחֶלק  הוּא  ּבֹו  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ים,  ַהַחיִּ ל  ּכָ

ּלוּת. ְלָחָמה ַלֲהָבַאת ַהִהְתּגַ ֵמַהּמִ

ף.  ּדַ ּבַ קֹום  ַהּמָ ִלי  ֵמר  ְלִהּגָ עֹוֵמד  ָבר  ּכְ טֹוב, 
ם  ַסיֵּ ּתְ ה ׁשֶ ה ַנֲחּתֹם ִסְדַרת יֹוָמִנים ֲאֻרּכָ ף ַהּזֶ ּדַ ּבַ
וְּבֶעְזַרת  ֶנת,  ַעְצּבֶ ְוַהּמְ ה  ָהֲאֻרּכָ לוּת  ַהּגָ ֶאת 
ל  ׁשֶ ִתיָחָתּה  ּפְ ִיְהיוּ  ָבר  ּכְ אֹות  ַהּבָ ים  ּלִ ַהּמִ  – ה' 

ֵלָמה... ית ְוַהּשְׁ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ַהּגְ

אֹוְמִרים ָיֶפה 'ָׁשלֹום'



"אחחחח... המג"ד מנחם רחימי"...

"שמע", אמרתי לעורך בארשת פנים רצינית. 
"זה לא פשוט כמו שאתה חושב".

"למה? מה פה מסובך?! פשוט שב ותכתוב".

'העורך היקר כנראה לא מודע לדברים שאנחנו 
מודעים אליהם', הרהרתי לעצמי נואשות. "טוב, 
בסדר. מה שתגיד", שלחתי לעברו. "אל תדאג. 

עד הערב הכתבה תהיה מוכנה".

•

של  דמותו  על  כללי  במבט  כשמסתכלים 
אדיר,  דבר  שזהו  מיד  מגלים   – רחימי  המג"ד 
עצום, מפליא,  נחמד, נעים וקשה לתאר במילים. 

ניסיתי להתחיל הכל מהתחלה. מהשורש.

•

מנחם רחימי נולד בבת ים, עיר הגאולה. כבר 
לפני  ימים  – ממש חמישה  ימים  מגיל שלושה 
בשליחות  לפעול  מנחם  החל   – ברית-המילה 
של  חב"ד  בבית  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי 

הרב זמרוני ציק.

יודעי דבר מספרים, אשר בשנת החצי שנה 
לחייו, במקום להניח תפילין לתיירים והמבקרים 
בבית חב"ד – מנחם היה מחליף להם טיטולים. 
מנחם  היה  תקציב,  וחוסר  גרעון  של  במצבים 
מוסר את טיטולו האישי, במסירות נפש אמיתית.

שזכה  עד  ופרח,  גדל  מנחם  שנים,  עברו 
להיכנס בשערי ישיבת חב"ד בצפת.

כבר מרגע היכנסו של מנחם לישיבה, הבחינו 
בכישרונותיו  להלחם'  'ממשיכים  משרד  אנשי 
המבורכים, בראשו המבריק, ובפירות מעשי ידיו 
ולא  פחות  לא   – מינוהו  מהר  חיש  המהוללים. 

יותר – לאחראי מערכת 'ממשיכים להלחם'.

לאושרו של מנחם לא היה קץ, והוא ניהל את 
המשרד ופעולותיו ביד רמה ובזרוע נטויה.

אותו  שהגיע  עד  ונעים,  נחמד  היה  הכל 
בחום  הכתה  הצפתית  השמש  בהיר.  יום 
בשמיים  להנאתם  שטו  העבים  והעננים  יתר, 

הכחולים. הכל היה כרגיל. אולי 'כמעט הכל'.

מי  מהמשרד!  מיד  צא  "חצוף!   -  -  -
שמך לאיש שר ושופט עלי?! אז מה 

לך  מתיר  זה  גנרל?!  אתה  אם 
המשרד,  בפעילות  לפגוע 

בו השקעתי את כל נפשי 
ומאודי?!"...

זה היה לאחר שנה 
התמסר  בה  שלימה 
לחלוטין  מנחם 
'ממשיכים  לפעילות 
להילחם', שהצליחה 
למשוער.  מעבר 
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על  משתלטים  שהגנרלים  לחרדתו  גילה  ואז, 
המשרד, מתחילים לעבוד על ההכנות לקעמפ, 

ופוגעים בפעילות הסדירה.

מנחם יצא מכליו. הוא לא היה מוכן לסבול את 
וקעמפ  זאטוטים  גנרלים  'האם  הזה.  המצב 
הפעילות  את  להפסיק  יכולים  קטנטן, 
להילחם'?'  'ממשיכים  של  שלנו,  האדירה 

הרהר לעצמו בכעס, והמצב רק הלך והחפיר.

ימים קשים של כעס ורוגז עברו במערכת.

לזה  לעשות  והחליט  גנרל,  אותו  שקם  עד 
ולהגיע  מנחם  עם  להתפייס  רצה  הוא  סוף. 
למצב מתוקן – 'שולֶעם שולֶעם לעולם, ברוגז 

ברוגז אף פעם'.

מפיו  והוציא  בעדינות,  למנחם  ניגש  הגנרל 
לך, שבקעמפ  רוצה לבשר  "אני  מילה במילה: 

הקרוב תהיה - - -

- - - מג"ד של גדוד דק"ל!!!"...

בו,  מתעתע  שהגנרל  בטוח  היה  מנחם 
מתיחה,  "מתיחה,  קולות:  בקולי  לצווח  והחל 
לעכל  מנחם  החל  אט,  אט  אך  מתיחההה"... 

את הבשורה המשמחת ביותר בחייו.

החל  שניה,  מאותה  נגמר.  לא  הסיפור  אבל 
מנחם 'להתאמן' על התפקיד החדש. מידי יום 
ובחדר  בזאל   – בחורים  על  לצעוק  נוהג  היה 
האוכל – על מעשים מגונים ומשונים שהם 

עושים.

מברך  לא  אתה  "למה 
בקול  המזון  ברכת 
רם?!", צרח על בחור 
א',  משיעור  מסכן 
הצרוד  שקולו 
ו  ת ו י ש י א ו
ת  י נ ש י י ב ה
אינם  פשוט 
לו  מאפשרים 
לברך בקול רם.

בתוך  שלך  העיניים  את  שים  בחור!  "היי, 
הסידור! בתפילה לא 'פוזלים' החוצה. הייתי 
מהבחורים  אחד  על  נחרצות  צעק  ברור?!", 

החוזרים-בתשובה בישיבה.

לעשות  מנחם  היה  נוהג  וליל,  יומם  וכך, 
'חזרות' על תפקידו המיוחל. הוא שאף בכל ליבו 

להגיע לקעמפ מוכן לחלוטין.

את  הוכיח  ומנחם  הגיע,  הקעמפ  הווה.  וכך 
עצמו. רק היה נושא את קולו בחדר האוכל של 
משתתקים  היו  הגדול  הצבא  וחיילי  הקעמפ, 

באחת.

והמח"טים  שהגנרלים  מספרות,  שמועות 
היו מתחננים למנחם שיגלה להם את ה'טריק' 
במשרוקית.  צורך  ללא  ה'שקט'  של   – הגדול 
אבל מנחם – איש סוד אמיתי – שמר את כישוריו 

בליבו פנימה.

של  האחרון  שביום  מספר  החיילים  אחד 
מהחיילים  כמה  מנחם  המג"ד  אסף  הקעמפ, 
את  להם  וגילה  סגולה,  יחידי  אליו,  הקרובים 

ה'טריק הסודי' של השתיקה...

•

כל  בין  סקר  נעשה  אם  תכל'ס.  לסיכום, 
החיילים, ונשאל 'מי המג"ד הכי אהוב בקעמפ?' 

– נגלה מאוד מהר שהתשובה היא אחת.

כן – מנחם רחימי. המג"ד והאגדה!
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ר  הסיפו
השבת  תשע"ד,  ראה  פרשת  בשבת  מתרחש 
בה היינו כולנו יחד בקעמפ. באותה השבת, הגיע 
התמים א. פ. למבצע 'הקהלת קהילות', בבית 

הכנסת ביישוב עמוקה שליד צפת.

ואת פניו  בית הכנסת,  נכנס התמים אל  רק 
קידם בהתרגשות אלון. חזותו אמנם אינה נראית 
דתית במיוחד, אך הוא מקפיד להגיע לתפילות 

בשבתות בבית הכנסת.

"אני  בהתלהבות.  אלון  קרא  שלום!"  "שבת 
חייב לספר לך סיפור עוצמתי שקרה לי בשבוע 
עם   – אתכם!  יותר...  ולא  פחות  לא  האחרון. 
חב"ד. אולי זה לא ישמע לך הגיוני, אבל בעיניים 

שלי ראיתי!

אבטחה.  בחברת  עובד  אני  השבוע,  בימות 
מדי פעם אני מקבל קריאות, לכל מיני אירועים 

ומקומות אותם צריך לאבטח.

שלי  הטלפון  האחרון,  בשבוע  אחד,  יום 
מצלצל. "בוקר טוב אלון!" היה זה מנהל העבודה 
ב'בני  במירון,  בבוקר  מחר  אותך  "צריכים  שלי. 

עקיבא'. יש שם איזושהי קייטנה של ילדים".

"אין בעיה!" עניתי "לכמה זמן?"

"רק יום אחד, לא רציני"...

- "קיבלתי, סגור".

את  הקמפוס.  לשטח  הגעתי  המיועד  ביום 
פנימה.  להיכנס  טרחתי  לא  אפילו  האמת, 
רגל  שמתי  השומר,  של  ב"בוטקע"  התיישבתי 

על רגל  והתחלתי להסתכל על הנוף.

יש לציין שהיה ממש משעמם! מרוב שיעמום, 
הדגלים  על  המילים  את  לקרוא  התחלתי 
הצהובים והירוקים שהתנופפו מולי. אבל לא היה 
שם מה לקרוא, רק: 'משיח' ו'אורו של משיח'...

•

מתוך  בקע  הרעש  לב!"  שימו  "חיילים, 
הרמקולים והדהד בכל הקמפוס. "בעוד 3 דקות 
כל החיילים נגשים למסדר. אף חייל לא נשאר 

בפנימייה!"

אני לא מאמין! מה, אני שומע טוב? חיילים???

איי! צבטתי את עצמי, אולי נרדמתי בשמירה... 
אותי  צריכים  מה  בשביל  חיילים,  פה  יש  אם 
לשמור? השמירה של הצבא הרבה יותר רצינית 

ממני! מה קורה כאן?

עושה  "אתה  למנהל.  מיידי  צלצול  הרמתי 
ממני צחוק?" שאלתי. "אתה מביא אותי לשמור 
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להם  יש  חיילים?  על 
השמירה  את  כבר 
שלהם – מה אני 
לעשות  אמור 

פה?"...

"השתגעת?" 
צחק המנהל. "איזה 
אלה  שלך?  בראש  חיילים 

ילדים קטנים".

"מה זאת אומרת?" כבר יצאתי מדעתי. "אני 
'כל  הכריזה:  במערכת  פה,  שמעתי  בעצמי 

החיילים להתייצב במסדר'!!!"

הוויכוח נמשך דקות ארוכות. הטלפון נסגר, 
ואני נשארתי עם חידה לא פתורה. 'משהו כאן 

לא נורמלי לחלוטין'... הרהרתי.

זהו! גמלה בליבי ההחלטה. אני נכנס! אני חייב 
לפתור את התעלומה הזאת!

איזו  וואו,  הלם.  נתקפתי  ומיד  נכנסתי  רק 
פחות,  לא  ילדים,  מאות  נגלו  לעיניי  עוצמה! 

עומדים במסדר ממש כמו חיילים אמיתיים.

"תורה!" "ציוה!"

"יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם 
ועד"!

שאגות כאלו לא שמעתי בחיים! מוראל של 
חיילים שעוד רגע כובשים את העולם.

כך,  כל  המום  אותי  שראה  מהצוות,  אחד 
התנדב להסביר:

הם  כך.  ממש  כן,  כן  אמיתיים.  חיילים  "אלו 
המשיח,  מלך  של  הצבא  ה',  צבאות  חיילי 
שנלחם  הצבא  מליובאוויטש!  שליט"א  הרבי 
הרמטכ"ל  של  להתגלותו  הגאולה,  להבאת 
הגדול מכולם, הלוא הוא – הרבי שליט"א מלך 

המשיח".

עכשיו הייתי מופתע יותר. עמדתי על מקומי, 
מנסה לעכל את הדברים.

"וואו, הרבי שלכם באמת רמטכ"ל אמיתי. מי 
אפילו  בו  עוצמתי,  כזה  צבא  להקים  שמצליח 
אין   – המשיח  להבאת  נלחמים  קטנים  ילדים 

ספק שזה הצבא האמיתי!"

אלון הנרגש סיים את סיפורו ופנה אל התמים 
בחיוך: "אתה נראה לי בחור רציני. יש מצב שאתה 

מסדר גם לי להיות מפקד בצבא הזה?"...

9
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חיילים יקרים!

לכם  לשלוח  הפעם  החלטתי  חידוש,  לשם 
מתוך  אלא  הקעמפ,  יומן  מתוך  לא   – קטע 
המיוחלת  השנה  ב-770.  ה'קבוצה',  שנת  יומן 
'שנה תמימה'  ותמים,  חייל  כל  אליה משתוקק 

ב-770...

הפעם, לקחתי קטע מתוך התוועדות חסידית 
שתיהנו...  מקווה  האחרון.  בשבוע  שנערכה 

בהצדעה.

•

ליל שישי, אור לי"א סיון. 770 בית משיח.

בשעה אחת בלילה נכבים האורות בפתאומיות. 
דומיה, לרגע משתררת דקה  של 
מכן  לאחר  ומיד 
להישמע  ממשיכים 
קולות ההתוועדויות.

בכל פינה ב-770 
לראות  תוכלו 
יושבים  תמימים 
 . ם י ד ע ו ו ת מ ו
בימת  על 
ת,  ו י ו עד ו ההתו
הרבנים,  בשולחן 
הקרוב  בשולחן 
לבימת התפילות, 

וב'פינת החי'.

אחח... 770, אשרינו שזכינו. 'קבוצה'!

על  ההתוועדויות.  בימת  על  יושבים  אנחנו 
השולחן שלפנינו שיירי 'פארבייסן' ובקבוקון קטן 
חסידי,  ניגון  חרישית  מתחיל  אני  'משקה'.  של 
אנחנו  השולחן.  יושבי  את  תופס  לאט  שלאט 
עוצמים את עינינו, מנסים להתחבר לניגון. קשה 

לתאר את התענוג שבשעות האלה.

ובשולחן  מסתיים,  הניגון  דקות,  כמה  לאחר 
על  מסתכל  אחד  כל  שתיקה.  משתררת  שוב 
השני, מחכה שיפתח באיזה סיפור חסידי מלבב, 

הטומן בחובו הוראה מיוחדת.

לאחר כמה שניות, פתח אחד התמימים )השם 
המלא שמור במערכת. הלה מילא תפקיד סמוי 

בקעמפ האחרון(, והחל לספר:

בשנים  זה  "היה 
ברוסיה  ביותר  הקשות 
לאחר  הקומוניסטית. 
חסרת  מעצרים  סדרת 
שהובילה  מעצורים, 
חסידים  עשרות 
החשוכים  למרתפים 
של בתי הכלא הידועים 
מהם  רבים  לשימצה... 
חלקם  חזרה.  שבו  לא 
בו  בלילה  ביריה  נהרגו 
נשלחו  וחלקם  נעצרו, 
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את  ואיבדו  הקפואה,  בסיביר  עבודה  למחנות 
כוחותיהם בעבודת פרך.

חזקות  דפיקות  נשמעו  בחצות,  אחד,  "לילה 
בביתו של ר' ישראל.

"ר' ישראל שמע את הדפיקות, קפץ מהמיטה, 
האחורית.  החצר  אל  וזינק  החלון,  את  פתח 
ברגע  להימלט  והספיק  הגדר,  מעל  דילג  הוא 

האחרון...

שוטרי  הבית  אל  נכנסו  כבר  הבא,  "ברגע 
הק.ג.ב.. הם הפכו את כל הבית על מנת למצאו, 

אך העלו חרס בידם.

עשרות  מצאו  הם  חרס.  רק  לא  "בעצם, 
חומרים 'מפלילים', שהצביעו כי בעל הבית הינו 
פושע מסוכן. כתבי חסידות, מכתבים מהאדמו"ר 

הריי"צ ועוד ועוד...

כל  את  אספו  הם  הבוקר,  אור  "לקראת 
המסמכים, ועזבו את הבית.

ר'  הטוב,  לחבירו  ישראל  ר'  פנה  "למחרת, 
היעד  אליו.  להתלוות  ממנו  וביקש  שמעלק'ה, 
נעתר  הוא  אולם  לר' שמעלק'ה,  ברור  היה  לא 

לבקשה.

"לתדהמתו, ר' ישראל צעד ישירות אל עבר 
– לא יאומן – לעבר מפקדת הק.ג.ב.! כן, אותו 
בנין ארור, שאזרחי רוסיה מעדיפים שלא לעבור 

ברחוב בו הוא שוכן.

"המתן לי כאן", הורה ר' ישראל כאשר עמדו 
במרחק מה מהבנין המאיים. "אם לא אחזור תוך 
להיכן  משפחתי  לבני  בבקשה  תודיע  שעתיים, 
לעבר  נחושים  בצעדים  וניגש  סיים,  הלכתי", 

הבנין.

ישראל  ר'  חזר  השעה,  כמחצית  "לאחר 
כשחיוך רחב נסוך על פניו, ויחד עם ר' שמעלק'ה 

שב לביתו.

"ר' שמעלק'ה לא הצליח לכלוא את תמיהתו... 
ר'  את  לך לחפש שם?" שאל  היה  בדיוק  "מה 

ישראל.

 ' ר "
ל  א ר ש י

עליו,  הסתכל 
וסיפר בפשטות: "אתמול, 

קדושים  מסמכים  מביתי  החרימו  השוטרים 
ויקרים. ביניהם כתבי-יד-קודש נדירים, ומאמרי 

חסידות שברוסיה קשה להשיג.

אבל  לוותר.  יכול  איכשהו  עוד  אני  זה,  "על 
הרשעים הללו החרימו ממני... את התמונה של 
הרבי! היחידה שיש לי"... כאן נשבר קולו של ר' 

ישראל, ועיניו זלגו דמעות...

אמר  לוותר!"  מוכן  לא  אני   – התמונה  "על 
נחרצות. "לכן הלכתי לפה, וליתר בטחון, למקרה 

שיעצרו אותי – הבאתי אותך".

והשתתק.  סיפורו המרתק,  את  סיים  התמים 
לאחר מספר שניות, הוסיף:

"ר' ישראל שילם על ההתקשרות שלו לרבי. 
הוא צעד לעבר המוות הכמעט בטוח,  בשביל 

סיכוי קלוש להוציא את תמונתו של הרבי.

"לנו, יש כל כך הרבה תמונות של הרבי. כל 
יכולים לצפות ברבי  וידאו'ים בהם אנו  כך הרבי 

מדבר, מנגן, משפיע לנו כל כך הרבה. 

האהבה  עבור  לרבי  משלמים  אנחנו  "האם 
הגדולה שלו אלינו?" סיים בשאלה.

 בהצלחה רבה ומופלגה בשליחות,

שנשקיע, נתמסר, ונצדיק

את האהבה של הרבי אלינו

הגנרל קופצ'יק – שנת ה'קבוצה', 770
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19 שנות הצלחה מסחררת עברו מאז נוסד קעמפ 'אורו של משיח'. 19 שנים, בהם צמח הקעמפ עשרות מונים 

בכמות ובאיכות. אך כל מה שהכרנו הוא כאין ואפס לעומת הקעמפ ההיסטורי, קעמפ ה-20. קעמפ תשע"ה יעלה על 

כולם לפחות פי 20, וייחרת לנצח בהיסטוריית הקעמפים.

כבר חודשים ארוכים לפני, עוד לפני שהתאוששתם מארבעת הכוסות של סעודת המשיח – כבר החלו ההכנות. 

האסיפות, הסיורים בשטח והדיונים הארוכים מאחורי הקלעים – בעיצומם. במסגרת ההכנות, התכנסו בכירי צוות קעמפ 

ע"ד השוהים ב'קבוצה', אצל הרבי מלך המשיח שליט"א, לראיון חגיגי לעלון האהוב – 'ממשיכים להילחם'. במסגרת 

הראיון-התוועדות, הסכימו לגלות כמה חשיפות מקעמפ ה-20. לגלות טפח, אך לכסות טפחיים...

לחיים-לחיים, יחי המלך המשיח!
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פי 20 יותר חסידי
המ"ל ישראליק זלצמן

מידי שנה, בתחילת חודש 
החיילים  אלפי  מגיעים  אלול, 
את  הופכים  פשוט  הם  הביתה. 
העיר! מתפללים בחיות, עוזרים לזקנות ברחוב 
עשרות  פותחים  וכמובן,  הכביש,  את  לחצות 

שיעורי 'דבר מלכות' בכל פינה.

זה  איך  מתפלאים:  וכולם  המורים  ההורים, 

קרה?!

אחרי  פלא.  כל  אין  הלימודים,  מנהלי  לנו, 
קעמפ חסידי כל כך, עם כזה משרד לימודים, 
מובן  הכל   – שכזו  מושקעת  לימודים  וחוברת 

מאליו.

בשנה שעברה, למשל, ישבתי במשך חודשיים 
ברצף בפינת הישיבה בצפת. התעמקתי בנושא 
מקומי  וסביב  מפריע,  באין  ו'התקשרות'  'רבי' 
עשרות  ידי  על  וזאת,   – מחיצות  העמדתי 

ערימות הספרים שכיסו אותי לחלוטין.
>>>
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הרבי  בתורת  ויגיעה  השקעה  לאחר 
שליט"א, כבר היה לי חומר לימודים מוכן – 
הצפוף,  ידי  כתב  של  עמודים   7,770 בערך 
הדור.  נשיא  של  ענינו  בדיוק  מוסבר  בהם 
חומר הלימודים החסידי ביותר שהיה אי פעם.

בשלהי חודש תמוז התקשרתי למנהל, לוי 
נחשון, ובישרתי לו בהתרגשות על השלמת 
המלאכה. "יש לי חומר לימודים מוכן לדפוס!"

יש  עמודים  "כמה  לוי.  שמח  "מצויין!" 
בחוברת?"

"בקעמפ  כולי.  הזדעזעתי  "חוברת?!" 
חסידי שכזה נסתפק בחוברת? הרי הקעמפ 
כדי  הקעמפ!  זה  והלימודים  הלימודים,  זה 
הם  באמת,  רבי  זה  מה  יפנימו  שהחיילים 
סט   – שכתבתי  מה  כל  את  ללמוד  חייבים 

צנוע, של סך הכל 16 ספרים"...

סערה...  איזו  שם.  היה  מה  תשאלו  אל 
לצמצם  נאלצנו  תקציב,  מחוסר  בסוף, 
עמודים   80 בת  זעירה  לחוברת  הסט  את 

קטנטנים...

החוברת  אפילו  טוב.  דווקא  היה  הסוף 
ולהפוך  נפלאות,  לחולל  הצליחה  הקטנטנה 

מאות חיילים לחסידים 'מקושרים' בכל.

אך לא לעולם חוסן! השנה, לקראת קעמפ 
ה-20, הוחלט סוף סוף להגשים את החלום. 
כאן ב-770, ערכנו מבצע התרמה ענק עבור 
האדיר,  הספרים  סט  הקדושים.  הספרים 
המשפיעים  גדולי  עם  בהתייעצות  שנכתב 

לבית זלצמן, כבר עומד להישלח לדפוס!

אלפי  אמיתי.  סדן  יהיה  תשע"ה  קעמפ 
ענק,  סט  עם  הביתה  ממנו  יצאו  החיילים 
התמסרות,  התקשרות,  עם   – ובעיקר 
לרמטכ"לנו  קץ  אין  ואהבה  דביקות 

שליט"א.

>>>

פי 20 יותר קשוח
הגנרל חיים מאירי

- "עוד חצי שעה מסדר!!!"...

היה  זה  אותי.  הבהיל  המפקד  של  הרם  קולו 
הבוקר הראשון שלי בקעמפ, בתור חייל פצפון ורכרוכי. כל 
הלילה לא נרדמתי מרוב געגועים, ורק הרטבתי את הכרית 

בדמעות...

מסדר?! מה זה? מה רוצים ממני?

נטלתי ידיים וקפצתי מהמיטה, חושש מהבאות. זרמתי 
אולי  הבוקר.  של  ל'מזונות'  האוכל,  חדר  לכיוון  כולם  עם 

ה'מסדר' הזה לא כל כך נורא, רק שוקו ועוגה...

נעמדנו  האמיתי.  המסדר  מהו  לי  התברר  מאוד  מהר 
בשורה והתחלנו להתייבש בשמש היוקדת, מחכים בערך 
שעה  לי  לקחה  כך,  אחר  נכנס...  שהגנרל  עד   – יומיים 

לשחרר את יד שמאל מהתנוחה של ההצדעה.

– על המסדר  מאז לא הפסקנו להתלונן אצל המפקד 
הנורא, על השמש הקופחת ועל הגנרלים הקשוחים.

המפקד לא ענה. אבל כמה ימים אחר כך, באש לילה, 
הוא החל לספר לנו על תקופת שירותו בצבא )ח-ח-ח... 
אחרי שנים הבנתי, שהמפקד צעיר מידי בשביל להתגייס. 

את הסיפורים הוא המציא לכבודנו...(.

ועל  הנוקשה  הצבאית  המשמעת  על  סיפר  הוא 
"זה  בהתלהבות,  קרא  לכם",  "דעו  הקשוחים.  המפקדים 
הידיעה  המשמעת,  הקבלת-עול,  חייל!  אותי  שעשה  מה 

ש'פקודה זו פקודה'. רק כך אפשר לצאת לקרב".

מאז ידעתי, שזה סוד ההצלחה בקעמפ: צבא זה צבא!

במשמעת  כוחותיי  מיטב  את  השקעתי  גנרל  בתור 
לרמטכ"ל.  מסורים  אמיתיים,  חיילים  לייצר  כדי  הצבאית, 
אמנם, היו חריקות פה ושם: מדי פעם, הגנרלים חייכו חיוכים 
רחבים מידי שהתפשטו מחוץ לשפם... ואפילו הקלסרים לא 

כיסו אותם.

אבל השנה, יהיה אחרת לגמרי. קעמפ ע"ה – פי 20 יותר 
קשוח!

חזקה,  יותר   20 פי  תהיה  במסדרים  השמש  השנה, 
השפמים של הגנרלים יהיו פי 20 יותר עבותים, והקלסרים 
פי 20 יותר שחורים – על מנת לכסות את כל החיוכים. אחד 
החידושים הגדולים המתוכננים – חצוצרה לכל איש צוות, 
במקום המשרוקית, דבר שללא ספק יחזק את המשמעת.

העיקר – שהחיילים שלנו יילחמו כמו צבא אמיתי ויגיעו 
לניצחון הנכסף, גאולה אמיתית ושלימה.
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פי 20 יותר מסודר
רצ"ט אוריה עמרני

ותמים,  צעיר  חייל  הייתי 
כאשר באתי לראשונה בשערי 'אורו 

של משיח', לפני כ-53 שנים.

מרוב אושר, כמעט ולא שמתי לב לטפטוף 
הדקיק שנחת על ראשי כאשר נכנסתי לחדר. 
מהמזגן  המים  שצינור  לקלוט  זמן  לי  לקח 

מטפטף הישר אל המיטה שלי...

קרא  ברכה!"  גשמי  פשוט  "אחח... 
התלוננתי  כאשר  בהתלהבות,  שלי  המפקד 
שפע  עם  טובה,  הכי  למיטה  "זכית  כך.  על 
של מים מרעננים. הלואי שהייתי יכול להיות 

במקומך"...

משום מה, כאשר הצעתי למפקד להחליף 
– הוא נעלם מהשטח מסיבה לא ברורה.

המיטה,  על  השתרעתי  ברירה.  היתה  לא 
החלה  המיטה  נשמעה.  צורמת  וחריקה 
"המפקד!"  השבורות.  רגליה  על  להתנדנד 
היה  שלי  למפקד  אך  בבכי...  אליו  קראתי 
הסבר מן המוכן: "זה אחד החידושים הגדולים 
מיטה־ של  מנצח,  שילוב  ב'אורו'!  רק  שיש 

ערסל־מוזיקת רקע"...

וכבר  המיטה,  על  לבכות  סיימתי  לא 
הלילה  תחילת  עם  היתושים.  בעיית  החלה 
המפקד  בהמוניהם.  החדר  את  מילאו  הם 
אוהבים  החיילים  רק  שלא  בטבעיות,  הסביר 
את  מעריצים  יתושים  המון   – הקעמפ  את 
'אורו' בכל נשמתם, ולא מוותרים על אף יום 
בסבר  אותם  לקבל  איפוא  נאלצנו  בקעמפ. 

פנים יפות.

כרימון,  חוויות  מלא  קעמפ  של  בסיכומו 
שאלתי את עצמי: מניין הגיע כשרון ההמצאה 

פי 20 יותר קשוח
הגנרל חיים מאירי

- "עוד חצי שעה מסדר!!!"...

היה  זה  אותי.  הבהיל  המפקד  של  הרם  קולו 
הבוקר הראשון שלי בקעמפ, בתור חייל פצפון ורכרוכי. כל 
הלילה לא נרדמתי מרוב געגועים, ורק הרטבתי את הכרית 

בדמעות...

מסדר?! מה זה? מה רוצים ממני?

נטלתי ידיים וקפצתי מהמיטה, חושש מהבאות. זרמתי 
אולי  הבוקר.  של  ל'מזונות'  האוכל,  חדר  לכיוון  כולם  עם 

ה'מסדר' הזה לא כל כך נורא, רק שוקו ועוגה...

נעמדנו  האמיתי.  המסדר  מהו  לי  התברר  מאוד  מהר 
בשורה והתחלנו להתייבש בשמש היוקדת, מחכים בערך 
שעה  לי  לקחה  כך,  אחר  נכנס...  שהגנרל  עד   – יומיים 

לשחרר את יד שמאל מהתנוחה של ההצדעה.

– על המסדר  מאז לא הפסקנו להתלונן אצל המפקד 
הנורא, על השמש הקופחת ועל הגנרלים הקשוחים.

המפקד לא ענה. אבל כמה ימים אחר כך, באש לילה, 
הוא החל לספר לנו על תקופת שירותו בצבא )ח-ח-ח... 
אחרי שנים הבנתי, שהמפקד צעיר מידי בשביל להתגייס. 

את הסיפורים הוא המציא לכבודנו...(.

ועל  הנוקשה  הצבאית  המשמעת  על  סיפר  הוא 
"זה  בהתלהבות,  קרא  לכם",  "דעו  הקשוחים.  המפקדים 
הידיעה  המשמעת,  הקבלת-עול,  חייל!  אותי  שעשה  מה 

ש'פקודה זו פקודה'. רק כך אפשר לצאת לקרב".

מאז ידעתי, שזה סוד ההצלחה בקעמפ: צבא זה צבא!

במשמעת  כוחותיי  מיטב  את  השקעתי  גנרל  בתור 
לרמטכ"ל.  מסורים  אמיתיים,  חיילים  לייצר  כדי  הצבאית, 
אמנם, היו חריקות פה ושם: מדי פעם, הגנרלים חייכו חיוכים 
רחבים מידי שהתפשטו מחוץ לשפם... ואפילו הקלסרים לא 

כיסו אותם.

אבל השנה, יהיה אחרת לגמרי. קעמפ ע"ה – פי 20 יותר 
קשוח!

חזקה,  יותר   20 פי  תהיה  במסדרים  השמש  השנה, 
השפמים של הגנרלים יהיו פי 20 יותר עבותים, והקלסרים 
פי 20 יותר שחורים – על מנת לכסות את כל החיוכים. אחד 
החידושים הגדולים המתוכננים – חצוצרה לכל איש צוות, 
במקום המשרוקית, דבר שללא ספק יחזק את המשמעת.

העיקר – שהחיילים שלנו יילחמו כמו צבא אמיתי ויגיעו 
לניצחון הנכסף, גאולה אמיתית ושלימה.

>>>



מצליחים  הם  כיצד  המפקדים?  של  המפותח 
שלל  ולאלתר  התמימים,  בחיילים  כך  להתעלל 

הסברים מפוברקים על כל צעד ושעל?

לאט לאט גדלתי, ולמדתי בעצמי את השיטה...

אחראי  הייתי  הטכני,  הצוות  ראש  בתור 
למשל,  כך,  ולילה.  לילה  אלף  סיפורי  לעשרות 
הסגולות שהמצאתי על הטבילה במקווה דווקא 
עם הראש בתוך הרצפה... או סיפורים מנפלאות 
למה  ששאל  למי  שסיפרתי  הטכנולוגיה, 

הרמקולים כל כך חורקים.

בקעמפ  השנה,  לגמרי  משתנה  זה  כל  אבל 
והמרווח  המתוקתק  המסודר,  הקעמפ  ה-20. 

ביותר:

לכל  משלו.  פרטית  מיטה  תהיה  חייל  לכל 
הארונות בקמפוס יהיו דלתות. וחשיפת החשיפות 
 )!( – לאחר מאמצים רבים, הוחלט על שלושה 

ארוחות מידי יום בחדר האוכל של הקעמפ!

אחח... סדן אמיתי לייצור חסידים.

>>>

>>>
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פי 20 יותר כיף
המ"פ בועז לוי

לפני שנה בדיוק, בימים ההם 
בזמן הזה – היינו מסובים יחדיו צוות 
'ביפ' לאסיפת היערכות. פייבל אכל במבה, 
ינון 'השפריץ' מים ברובה המפורסם ואני ניהלתי 

את האסיפה ביד רמה.

לפתע  התפרץ  החדשות?!"  את  "שמעתם 
המזכיר שי מרקוביץ' לחדר הישיבות. "הקעמפ 

נדחה! מתקצר! עובר! מתפוצץ!"

לנו  התברר  אט  ואט  קורה,  מה  להבין  ניסינו 
את  האהוב שלנו מעתיק  גודל השבר: הקעמפ 
מקומו המקורי מקמפוס 'כפר סילבר' שבדרום, 

אל צפון הארץ... איזו מלחמה ארורה!

אני התעלפתי מחרדה, פייבל פרץ בבכי, וינון 
"מה  זעם.  בחמת  המים  רובה  את  השליך 
נעשה? מה יהיה עם כל התוכניות האגדיות 

שלנו?!"

האגדי,  'ביפ'  צוות  לדעת.  עליכם  וזאת 
תוכניות  תשע"ד  לקעמפ  עבורכם  רקם 

אדירות שמעולם לא היו:

בדרום,  בדואי  במאהל  שטח  לינת 
טיסה בכדורים פורחים, מסע טנקים, 
מחללית  חופשית  צניחה  תרגול 
בגבול  מנהרות  חפירת  ופעילות 

עזה...

עובר  הקעמפ  ככה  זהו?! 
אל  יושלכו  תוכניותינו  וכל  לצפון, 

הפח?
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>>>

פי 20 יותר ארוך
המג"ד מנחם רחימי

השתדרג  השנים,  במהלך 
הכר.  מבלי  הקעמפ  והתארך 
לאחר שבועיים מלאי חוויות – המשיך 
דיסקים,  בעלונים,  כולה,  השנה  אל  הקעמפ 

מכתבים, שבתות והמון הפתעות.

בטח שאלתם את עצמכם, מי אחראי לפעילות 
קעמפיסטית כל כך תוססת כל השנה?

לחשוף  עלינו  והצניעות,  הענווה  כל  עם 
בפניכם את מחוללי המהפכה – צוות נבחר של 
מנהל  ובראשם  במשרד,  שעובדים  מפקדים 
המשרד הדגול. בשנים האחרונות, זכה לשמש 

בתפקיד המנהל – עבדכם הנאמן...

בין   – במשרד  להנאתי  לשבת  אוהב  הייתי 
גיוס  או  בקהילה  שבת  ארגון  עלון,  הדפסת 
תקציבים – ולקרוא את מאות המכתבים שזרמו 
אלינו. המון תגובות חמות, שירות ותשבחות על 

פעילות המשרד...

קטנטן  אחד  חסרון  אבל 
זה  אם  לי:  הציק  תמיד 

למה  טוב,  כך  כל 
רק  נמשך  הקעמפ 

שנה אחת?!

הרי  אנחנו 

להתגלות!  עד  החיים,  כל  להילחם  ממשיכים 
והעלונים  המכתבים  שהשבתות,  הגיוני  לא 
ממשיכים רק שנה אחת ויחידה. מסיום הקעמפ, 

ועד לקעמפ הבא.

לקראת הקעמפ הקרוב, הוחלט ברוב קולות 
בהנהלת הקעמפ לעשות סוף לבעיה. להאריך 

את קעמפ תשע"ה, ממש בלי הפסקה!

קוראים את העלון,  וכך, ברגעים בהם אתם 
'ממשיכים  של  המשרדים  בניין  ומוקם  הולך 
להתגייס  נבחרים  עובדים  אלפי  להילחם'. 
להילחם  ממשיכים  הוא:  המוטו  כאשר  לצוות, 

לנצח נצחים!

המשרד הפעיל שיוקם, ילווה את חיילי קעמפ 
ע"ה לאורך כל חייהם הנצחיים.

ירדפו  למשל,  ל'קבוצה',  תטוסו  כאשר  גם 
החופה  לפני  והמכתבים.  העלונים  אחריכם 
שלכם, תזכו לקבל טלפון 'מזל טוב' מהמשרד. 
אפילו ביום ההולדת ה-80, בין הנכדים והנינים, 
יישלח לכם מקל הליכה חגיגי עם 
מתנת  יום',  ה'היום  כיתוב 

'ממשיכים להילחם'...

של  באורו  כי 
חיילים   – משיח 

לכל החיים!

ברגע  להתאושש.  הצלחנו  דבר,  של  בסופו 
האחרון אילתרנו כמה פעילויות מוצלחות.

הגדול  ה-20  קעמפ  תשע"ה,  לקעמפ  אך 
מדהימות,  אטרקציות  עבורנו  מצפים   – מכולם 
זכרונם  שלנו,  מהתוכניות  אפילו  יותר  הרבה 

לברכה.

והפתעות  מערכונים  פעילויות,  טיולים,  המון 
שנאסרו לפירסום... כאשר גולת הכותרת תהיה 
– טיסת ענק בענני שמיא לעבר 770, להתוועדות 

ארוכה וסוערת עם צוות 'ביפ' שב'קבוצה'.

צוות הפעילות החדש, שימלא את מקום צוות 
'ביפ', יזכה לתואר הנכסף 'צוות קוקוריקו'.
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ישראל זושא לוי בקוש - ב' 

אלישע רביבו - ב' 

מאור שלמה קאופמן - ג' 

ישראל כהן - ג' 

דובער הכטמן - ד' 

ברוך צבי כהן - ד' 

ישראל עטיה - ה' 

אשר הרשקוביץ - ה' 

שמעון תמים - ו' 

ישראל מלך פרידמן - ו' 

ישראל דוד חכשור - ו' 

שמעיה אקסלרוד - ו' 

שמואל אלפרוביץ - ו' 

אהרון יעקוב שאול - ז' 

לוי יצחק שוורץ - ט' 

יוסף יצחק סבא - ט"ו 

מיכאל בן שיטרית - ט"ז 

שניאור זלמן וועג - ט"ז

מנחם מענדל רבינוביץ - י"א 

יוחאי בניזרי - י"א 

איתמר אלמדוי - י"ב 

יעקב גוריאצ'ניק- י"ב 

יעקב קניס - י"ב 

יעקב רוזן - י"ב 

מנחם מענדל מרזל - י"ח 

מנחם מענדל טל אל - י"ט  

ישראל אוחנה - י"ט 

בן ציון רביבו - י"ט 

מתנאל מעטוף - יח 

מנחם ברעם - כ' 

יחזקאל רייכמן - כ' 

שאולי מגדל - כ' 

יוסף חיים ששון - כ"א 

ישראל וולף - כ"א 

שניאור זלמן זיו - כ"א 

לוי יצחק טל - כ"ב 

מנחם מענדל הלל - כ"ב 

אברהם יהושע בורגן - כ"ג 

דוד גרשון אנדרוטשק - כ"ג 

זאב יא"ל ביטון - כ"ג 

יוסף הנדל - כ"ג 

יוסף יצחק גבאי - כ"ה 

מנחם מענדל הוד - כ"ה 

שמעון חיים ועקנין - כ"ה 

פרץ פרסיקו - כ"ח 

מאיר רייכמן - כ"ח 

מ"מ דרור - ל' 

מפקדים:

לוי אבצן - ל' 

ניצן פרטוק - י' 

שמחי גינזבורג - ד' 

צוות:

לוי בועז - י"ג

חיים מאירי

ישראל פרוס

לרגל יום הולדתי החלטתי 
ללמוד בכל יום את השיעור 

היומי ברמב"ם ג' פרקים
החייל שמעיה אקסלרוד
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שמשון פויזנר

ּכֹ"ַח ִסיָון תש"א

ְּבבֹוְקרֹו ֶׁשל יֹום ֶזה, ָעְגָנה ְּבחֹוֵפי ַאְרצֹות ַהְּבִרית 
ָהַרִּבי  ִסּפּוָנה,  ַעל  ִפיְנָטא".  "סּוְרָּפא  ַהְּסִפיָנה 
ֵמֵאיַמת  ִנִּסים  ְּבִניֵסי  ֶׁשִּנְמְלטּו  ְוָהַרָּבִנית,  ְׁשִליָט"א 
ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה. ַמֲאָמִצים ַרִּבים ַנֲעׂשּו ַעל 

ְיֵדי ָהַרִּבי ַהַרַיי"צ ְלַחְלָצם ֵמֵאירֹוָּפה ַהּבֹוֶעֶרת.

ִמְׁשַלַחת ֵמֲחׁשּוֵבי ָהַרָּבִנים, ִנְׁשְלָחה ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי 
ַהַרַיי"צ, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית.

ַלֲחִסיִדים  ַהַּתֲאִריְך  ָידּוַע  ָהָיה  ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים, ֹלא 
– ַאְך ִּבְׁשַנת תשמ"ג, ַּכֲאֶׁשר 
קֶֹדׁש'  'ִאְּגרֹות  ִסְפֵרי  ִנְדְּפסּו 
יֹום  ֶנְחָׂשף  ַהַרַיי"צ,  ֵמָהַרִּבי 
ְלָאֵמִריָקה.  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ּבֹואֹו 
ֵמָאז, ִנְקָּבע כ"ח ִסיָון ְליֹום ַחג.

ט' ִסיָון תשל"ג

ִנְכָנס  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי 
ּוִבְמקֹום  ַהַּׁשָּבת,  ְלִהְתַוֲעדּות 
ִּבֵּקׁש   – ְּבִׂשיָחה  ְלַהְתִחיל 
ַמְכִׁשיר  ֵאין  ִאם  ֶׁשִּיְבְּדקּו 

ֶנְחְּפזּו  ִמָּיד  ְדָבָריו.  ֶאת  ְלַהְקִליט  ַהְקָלָטה, ֶׁשעֹוֵמד 
ְוִחְּפׂשּו ַמְכִׁשיר – ַאְך ֹלא ָמְצאּו ְּכלּום. ְּכֶׁשָאְמרּו זֹאת 
)ְּכאֹוֵמר  ָחָזק  ְּבַמָּבט  ְוֵהִגיב  ָעָנה,  ֹלא  ָהַרִּבי  ָלַרִּבי, 

"ִאם ֲאִני אֹוֵמר ְלַחֵּפׂש – ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו"...(.

 – הֹוִעיל  ְלֹלא  ִחּפּוִׁשים,  ֶׁשל  ָׁשָעה  ֶרַבע  ְלַאַחר 
ִהְתִחיל ָהַרִּבי ַּבִּׂשיָחה... ַוְיִהי ַהָּדָבר ְלֶפֶלא.

ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ָּפְתחּו ַהַּבחּוִרים ְּבִחּפּוׂש ְמֻדְקָּדק. 
ְלַבּסֹוף, ָמְצאּו ַּתַחת ַהִּביָמה ַמְכִׁשיר ַהְקָלָטה ָקָטן 

ָהָיה  ֹלא  ַהַּמְכִׁשיר  ֵעץ.  ַּבֲחִתיַכת  ְמכּוֶסה  ֻמְחָּבא, 
אֹותֹו  ְלַהְדִליק  ִּתְכֵנן  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ַּכִּנְרֶאה  ַאְך  ְמֻחָּבר, 

ְּבַאַחת ַהַּׁשָּבתֹות ַהְּקרֹובֹות...

ִמְסַּתֵּבר, ֶׁשָהַרִּבי ֹלא ָרָצה ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ָׁשם ְּבַׁשָּבת. 
"ֹלא ְיאּוֶּנה ְלַצִּדיק ָּכל ָאֶון".

י"ב ִסיָון תנש"א

יֹום ַהַּׁשָּבת קֶֹדׁש, ַּדּקֹות ְספּורֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה. 
770 ָהָיה ֵריק ַיֲחִסית.

ַהַּמְזִּכיִרים.  ִלּוּוי  ְּבִלי  ַלַּזאל,  ָהַרִּבי  ִנְכָנס  ְלֶפַתע, 
ְרִציִנּיֹות,  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָּפָניו 
ַנְטָלה  ִסּדּור,  ּוְבָיָדיו 

ְמֵלָאה ַּבַּמִים ּוַמֶּגֶבת.

ַיד  ַעל  ֶנֱעַצר  ָהַרִּבי 
ּוִבֵּקׁש  ַהְּתִפָּלה,  ִּביַמת 
ַהֻּמְפָּתע  ַהָּקָהל  ְקָעָרה. 
ָלְקחּו  מּוָכן.  ָהָיה  ֹלא 
ַּכָּמה ַּדּקֹות ַעד ֶׁשִהְצִליחּו 
ְלַאְלֶּתר ְקָעָרה, ְוֵכן ַחָּלה, 

ִלְנִטיַלת ָיַדִים.

ַהְּתִפּלֹות.  ִּביַמת  ַּגֵּבי  ַעל  ְוִהְתַיֵּׁשב  ָעָלה  ָהַרִּבי 
ְּבִהְתַוֲעדּות  ֶׁשְּמֻדָּבר  ַהֲחִסיִדים  ֵהִבינּו  ָאז,  ַרק 
ִּפְתאֹוִמית... ֵאֶצל ֻּכָּלם ִהְצַטְּיָרה ְּבמּוָחׁש ִהְתַּגּלּותֹו 

ַהִּפְתאֹוִמית ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְּבָקרֹוב...

ֶזה  "ִהֵּנה  ִּכי  ָהַרִּבי  ִהְדִּגיׁש  ַהִּׂשיָחה,  ְּבַמֲהַלְך 
ִניּגּוֵני  ָּכל  ֶאת  ְלַנֵּגן  ּוִבֵּקׁש  ָּבא!"  ּוְכָבר  ָּבא,  ָמִׁשיַח 

ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאנּו, ֶׁשִאָּתם ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות.

ְּבִסיּום ַהִהְתַוֲעדּות, ִחֵּלק ָהַרִּבי 'ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה'.



- "אייי!" – "אאאייי!!!"

רחבי  בכל  היטב  הדהדו  הרמות  הצעקות 
הג'ונגל האפקריקני הנורא.

הקניבל גרר את אברמל'ה באכזריות, והכה בו 
ללא רחם. אברמל'ה לא ידע מה לחשוב. כיצד 

נקלע לצרה הזו? לא נראה באופק כל מוצא...

•

שני  אחורה.  שנה   19 בעצם,  התחיל,  הכל 
בתים הוארו באותו יום באור יקרות.

ילד  נולד  הירושלמית,  בשכונת מאה שערים 
חמד שנקרא על שם סבו הדגול, 'אברום רפואל' 

– וחיש מהר קיבל את הכינוי 'אברמל'ה'.

תל  שלוחים  למשפחת  נולד   – השני  הבן 
בישראל:  שמו  נקרא  המילה,  בברית  אביבית. 
לשמע  גבה  הרים  לא  איש  החסיד"...  "יצחק 
היה  ניתן  ראשון  במבט  כבר  המפליא,  השם 

לזהות ברך הנימול – שחסיד הוא.

התורה  במעלות  התקדם  החסיד'  'יצחק 
והיראה – עד שיום אחד הכל השתבש...

בדרכו ללימודים, נחתו כמשום מקום זרועות 
חסונות שתפסו את יצחק, סתמו את פיו, הרדימו 

אותו, ולקחו אותו למקום בלתי נודע...

...ומאז, איש לא ידע לאן נעלמו עקבותיו.

•

ישב  שערים  במאה  ב'חדר'  במקביל, 
אמיתי.  לחסיד  וגדל  והתמיד,  למד  אברמל'ה, 
חלפו השנים, אברמל'ה הגיע לפיסגת שאיפותיו 

– ונכנס ללמוד בישיבת חח"ל צפת.

הכל היה יכול להמשיך למישרין. אבל משמים 
תכננו אחרת...

לקראת חג הפסח תשע"ד, נקרא אברמל'ה 
לשליחות מיוחדת: כדובר אידיש מושבע ממאה 
שערים, התבקש לסייע בסדרי הפסח לקהילת 
דוברי האידיש באתיופיה הנידחת )כיצד באמת 
התגלגלו לאתיופיה דוברי אידיש? זה כבר נושא 

לכתבה אחרת...(.

אברמל'ה נענה וביצע את שליחותו על הצד 
הטוב ביותר. רק בעיה אחת הטרידה את מנוחתו 
– מניין ימצא חזן ראוי, המכיר את נוסח התפילות 

של יהודי אתיופיה?!

ברחובות  חיפושים,  במסע  פתח  אברמל'ה 
ובשווקים של אתיופיה.

בחורשה  עינו  את  צדה  שוטטות,  כדי  תוך 
הסמוכה תוכי צבעוני. התוכי עמד לו על ענף עץ 

וזימר בדביקות ניגון חב"די ישן נושן!
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לחורשה  התגלגל  כיצד  הבין.  לא  אברמל'ה 
באתיופיה – תוכי צבעוני? ששר ניגון? חב"ד?... 

הוא התקרב לתוכי, כולו מוקסם ומופנט...

באותם רגעים, משום מקום, קפץ קניבל ענק 
על אברמל'ה. עוד בטרם הספיק להגיב – נקשר 
נודע,  הבלתי  לעבר  נגרר  והחל  גבו,  מאחורי 

כשהקניבל מכה בו ללא רחם.

כולם  קמו  הקניבלי,  הכפר  בואם בשערי  עם 
פרא,  וסיסמאות  בתרועות  ופצחו  רגליהם  על 

בראשות אחד הקניבלים שסלסל בקולו.

הקניבל  של  שקולו  להודות  נאלץ  אברמל'ה 
לעצמו.  אמר  'אחחח'...  במיוחד.  ערב  דווקא 

'הוא היה יכול להיות חזן מצויין'...

אברמל'ה לא ממש הבין על מה השמחה – עד 
שלפתע הבחין בחבית ענק, רותחת ומבעבעת, 
ולידה שני קניבלים השופכים תבלינים. "רגע!" 
זעק אברמל'ה. "מה אתם עושים?" אך זעקותיו, 

שנאמרו באידיש עסיסית, לא הועילו.

הוא התחלחל, ופתח בזעקה נרגשת מעומק 
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  הלב: 

לעולם ועד!!!"

פיו  את  החזן  הקניבל  פער  רגע,  באותו 
צף  הכל  מקומו.  על  מתנודד  והחל  בתדהמה, 
בבת אחת, הזכרונות בקעו מירכתי מוחו וטלטלו 

אותו לחלוטין:

'יצחק  לי  קוראים  נזכר,  אני  עכשיו  "אוי! 

החסיד', אני שליח של הרבי שליט"א! התפקיד 
שלי הוא להפיץ את בשורת הגאולה! הקניבלים 
אמי,  מזרועות  אותי  אלו שחטפו  הם  הארורים, 
כדי לנצל את קולי הערב לטקסיהם המשונים"...

של  ליבו  בעמקי  שהתעורר  היהודי  הניצוץ 
יצחק, הניע אותו לפעולה מיידית. הוא פצח מיד 
בשאגות אדירות של "יחי המלך!" שהרעידו את 

כל הכפר, וגרמו לבלגן אדיר.

את  יצחק  ניצל  העצום,  הבלגן  בתוך 
ומיד  ההזדמנות, שחרר את אברמל'ה מכבליו, 

פתחו שניהם בריצה מבוהלת...

הניסים  כל  את  בפרוטרוט  לתאר  נמשיך  לא 
והנפלאות. רק נוכל לספר, שלקהילה באתיופיה 

היה חזן באותו חג הפסח...

לפני מעבר הגבול, שינה אברמל'ה את כינויו 
ל'אברם', על מנת לצאת מאתיופיה ללא פגע. 
הכינוי 'אברם' דבק בו עד היום הזה, כזכר לנס 

המופלא.

ויצחק? הוא זכה להתאחד עם בני משפחתו 
המאושרים, חזר לשורשיו והגיע גם הוא לישיבה 
בצפת, שם התקרא בשמו המלא 'יצחק החסיד'.

תודה  לו  והכיר  יצחק,  את  שכח  לא  אברם 
אותו להצטרף אליו  וכך, הזמין  חייו.  על הצלת 

לקעמפ 'אורו של משיח', ליחידה המובחרת.

שסלסל  המהולל,  בצוות  היחידה  זכתה  כך 
לאורך כל היחידה...
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6:30 בבוקר.

הכרזתי 'יחי' ו'מודה אני', הזדרזתי להתלבש 
ולצחצח שיניים, ולרוץ להסעה...

עוד יום רגיל ואפור. שום דבר לא מיוחד.

ברגע  אך  כרגיל.  לכיתה משועמם,  נכנסתי 
הלהיב  כך  שכל  הדבר  את  מול  ראיתי  הבא, 
אותי, עד שרק כניסתו של הרב לכיתה הצליחה 

לנתק אותי ממקום עמדי לכיוון הכיסא.

במשך כל התפילה, ניסיתי בכח לדחות את 
בקשר  במוחי,  שהתרוצצו  זרות'  ה'מחשבות 

למה שראיתי.

שם  היתה   – לליבי  מבינים  בוודאי  אתם 
מודעה על קעמפ 'אורו' הקרוב!...

הארוכים.  הדיונים  החלו  בהפסקה,  מיד 
'מי הגנרלים?'  השאלות פרחו באוויר הכיתה: 
שהקעמפ  נכון  'זה  הקעמפ?'  יהיה  'איפה 
נרגשות.  שאלות  המון  ועוד  לשניים?'  מחולק 

הכיתה הייתה נשמעת כמו כוורת דבורים.

החברים המשיכו בדיוניהם הבלתי-פוסקים, 
לעומק.  לבדוק  שחייבים  החלטתי  אני  אבל 

קעמפ תשע"ה – מה באמת יהיה שם???

הריגול.  יצאנו למשימת  יוסי,  יחד עם חברי 
'נתיב אקספרס'  עלינו על אוטובוס כתום של 

ויצאנו לשטח...

הרי התוצאות לפניכם:

הקמפוסים
את הקמפוס הראשון, השוכן במעלה ההר – 
על יד ציון הרשב"י – אנחנו כבר מכירים משנה 
הקעמפ  חיילי  כל  ונהנינו  היינו  שם  שעברה. 
החלטנו  זאת  ובכל  תמימים.  שבועיים  במשך 

לבקר בו, לחזור אל כל החוויות שעברנו בו.

לא הסכים  הגברתן  – השומר  דא עקא  אך 
לתת לנו רשות כניסה. "מספיק שנה שעברה 

לא נתתם לי לנוח!" אמר ברוגז.

בתוך  להתחבא  ונאלצנו  ברירה,  הייתה  לא 
דרך  לשטח  נכנסה  שבדיוק  לחם,  משאית 
השער הראשי. - דרך אגב, עד היום – שבועיים 
אחרי הביקור – אני עדיין מוצא לפעמים גרגרי 

שומשום בתוך הראש... לא נורא.

נכנסנו  רק  מדהים!  היה  הביקור  אופן,  בכל 
לחדרים ונזכרנו במזרונים שמילאו את החדר 
בצפיפות, והרגילו אותנו לחיות באהבת ישראל 

חסידית...

זה  "השנה 
יהיה",  לא 
יוסי.  המהם 
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"יהיה ממש מרווח בחדרים, כי יש עוד קמפוס 
שלם".

עברתי דרך בתי הכנסת, בעצם '770', כמובן. 
את הרעש של צעקות ה'אמן' בתפילות, אפשר 

לשמוע שם עד היום... 

השני  הקמפוס  איפה  לבדוק  עלינו  עכשיו, 
ביישוב מירון. 

נקיון,  לעובדי  מחופשים  דבר,  של  בסופו 
מכיוון  הצלחנו לחדור לקמפוס השני. החדש. 
שהוא לא מוכר לכולנו, צירפתי את התמונות. 
משטחי  את   – בעצמכם  בהם  לראות  תוכלו 
את  המשחקים,  מגרשי  את  הענקיים,  הדשא 

החדרים המטופחים ואת הנוף האגדי.

למטה  משמאל  הישיבה  פינת  לב,  שימו 
את  שמרתי  שלנו.  לסיירת  בדיוק  מתאימה 
לסיירת  שמור  "המקום  שלט:  ותליתי  המקום 

'מקום המקדש', נא לא לשבת".

בסוף, כמובן, עלו עלינו. המנקה הערבי קלט 
העבודה...  את  בשבילו  שעשה  מישהו  שיש 
ברחנו כל עוד נפשנו, מצפים לחזור ובגדול – 

בקעמפ הקרוב.

הפעילות
את  לסקור  שסיימנו  לאחר  שנותר  בזמן 
משרד.  לארונות  להתחפש  החלטנו  השטח, 
משיח',  של  'אורו  למשרדי  להתגנב  נוכל  כך 

ולשמוע על תוכניות הקעמפ הקרוב.

עמדו  כבר  למשרד,  בכניסה  מימיננו, 
בערימות חוברות הלימודים של הקעמפ. ריח 
עמדו  החוברות  ליד  טרי.  עדיין  היה  הדפוס 

הצוותות של משרד הלימודים, מתחזנים בקול 
חוצב להבות בשירת המנון הקעמפ של השנה. 

אין מה לומר, התרגשנו.

מאות  באוויר  להם  פרחו  המשרד,  במרכז 
בלונים. בתוך כל הבלונים, כנראה, יש איזושהי 
ימינה  בלונים  דחפתי  רצינית...  התגוששות 
אדירי  הבלונים  בין  והשתחלתי  ושמאלה 
הממדים – שם נחשפתי למחזה קצת מפתיע.

ערימות  של  בטבורן  המשרד,  במרכז 
הבלונים, עמדו שתי קבוצות של חמישה לובשי 
בלהט.  וצעקו  שהתווכחו  אדומות,  חולצות 
יש"...  לנו  "אבל  אנחנו!"  "לא,   - "אנחנו!" 

"ואצלנו הרבה יותר"...

מדובר  כי  לגלות,  לנו  לקחה  שעה  חצי 
בשני  הקעמפים,  שני  של  הפעילות  במשרדי 
כי  טענה  מהקבוצות  אחת  כל  הקמפוסים. 
אצלם יש את משרד הפעילות הכי אדיר, הכי 

מכובד, הכי יפה והכי פעיל...

בילינו  בהם  יומיים  אחרי  גם  האמת,  למען 
'משרד  איזה  להכריע  הצלחנו  לא   – במשרד 
כך  כל  כולם  פשוט  טוב.  יותר  פעילות' 

מקצועיים!

עלונים  מסודרות,  היו  כבר  הפעילויות  כל 
יומיים לכל יום מימי הקעמפ כבר היו מוכנים. 
הקעמפ  סוף  של  הבכיר  הצוות  הצגת  אפילו 
כבר הייתה מוכנה, נשאר רק לאמן את אחד 
הגנרלים לשחק את התפקיד של פרשנדתא...

והרבה  חוויות  הרבה  עוד  כמובן,  והיו, 
חשיפות. אבל עורך העלון לא הסכים לגלות 

את כל הסודות... נחכה להזדמנות הבאה!
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בועז )מתוך שינה(: - אוהווו, אורו... אוהוהווו...

פייבל: בועז, תהיה בשקט! אתה מעיר את כל 
השכנים.

אורו...  אוהווו,   - שינה(:  מתוך  )עדיין  בועז 
אוהוהווו, אורו...

פייבל: ינון, תעיר אותו. עוד מעט כל השכונה 
עלינו.

ינון: קום, קום, בועז! מה אתה זורק סיסמאות 
מתוך שינה? כבר הסתיים הקעמפ...

ינון, זורק על  בועז )קם, זורק את פייבל על 
על  נעמד  "ביפ",  כמניין   – כריות   92 עוד  ינון 
העבה  בקולו  להתחזן  ומתחיל  הערימה,  כל 
של שניאור ציק(: "יודע שהקעמפ איתי במשך 
עד  להלחם  וממשיכים  נחים  לא  כולה,  השנה 

בוא הגאולה"...

קרה?  מה  מהערימה(:  בקושי  )יוצא  ינון 
לצעוק  צורך  כבר  אין  אמרתי?  הכל  בסך  מה 

סיסמאות בלי סוף, כי הקעמפ כבר נגמר!

בועז: השתגעת?! הקעמפ לעולם לא נגמר!

בקיוסק.  הממתקים  נגמרו  אולי 
כבר  פנחס  אהה... בעצם, 
ביום  אותם  גמר 
של  השני 
הקעמפ. 

אבל הקעמפ עצמו – המלחמה שלנו להביא את 
ההתגלות – לעולם לא נגמר.

יצאנו  אחד  יום  איך  זוכר  אתה  בועז,  פייבל: 
של  הפנים  על  צבע  ומרחנו  הגנרליה,  לכיוון 

המח"טים והגנרלים?

בועז: זוכר... אבל איך זה קשור?

מהגנרליה  יצאת  כבר  כשאתה  אז  פייבל: 
וברחת במהירות – בדיוק באותה שניה התעורר 
בצבעים  מרוח  שכולו  וגילה  קופצ'יק,  הגנרל 
והבטיח  ינון,  ואת  אותי  מיד  תפס  הוא  שונים. 
להעניש אותנו בעונש שלא נשכח אותו לעולם...

הוא  הוא...  ואז...  ...ואז,  בבכי...(:  )נזכר  ינון 
עונש  באמת  היה  וזה  בפינה!...  אותנו  העמיד 

כזה שאני לא אשכח לעולם...

הכוונה,  זאת  אולי  אז  בדיוק!  שרגא: 
ש"הקעמפ אף פעם לא נגמר". פשוט, לעולם 

לא אשכח את הרגעים האלו.

לא  לעולם  "הקעמפ  ידידיי!  תרגעו,  בועז: 
זוכרים את  נגמר", זאת אומרת שתמיד אנחנו 
העיקר של הקעמפ: לכבוש את כל העולם לרבי 
שליט"א מלך המשיח, ולהביא את התגלותו מיד 

ממש.

ינון: אה... עכשיו אני מבין למה כל החיילים 
רוצים  כולם  ע"ה.  לקעמפ  להירשם  רצים 
שיתקיים  בקעמפ  ולהיפגש  לנצח,  להילחם, 

בבית המקדש השלישי!



ָחְזָקה, ַאְך ֵאין קֹול ְוֵאין  ֶלת ּבְ ַפק ַעל ַהּדֶ הוּא ּדָ
עֹוֶנה.

ָעִדיף  אוַּלי  ְואֹוְזִלים.  הֹוְלִכים  ּכֹחֹוָתיו 
ְלִהְתָיֵאׁש...

ְתקוַּפת  ין, ָחִסיד ְוַעְסָקן ּבִ ַכי ּדוּּבִ ָהָיה ֶזה ר' ָמְרּדְ
קוַּפת ִעּנוִּים  ה, ְלַאַחר ּתְ ַאְדמֹו"ר ַהַרַיי"צ. ֶזה ַעּתָ
ְלֵביתֹו  ְחַרר  ׁשֻ הוּא  פוָּאה,  ַהּקְ יר  ִסיּבִ ּבְ ה  ֲאֻרּכָ

י. ְלָחְפׁשִ

וּב  ִיּשׁ ְמקֹום  ׂש  וְּלַחּפֵ ְלׁשֹוֵטט  ֵהֵחל  ַכי  ָמְרּדְ ר' 
ִתְקָוה ִלְמצֹא ֵאיֶזה  יִרי, ּבְ יּבִ ֲחֶנה ַהּסִ ְסִביַבת ַהּמַ ּבִ
ָבר  ּכְ ֶלֶחם.  וַּפת  ַמִים  ּכֹוס  ִיְמָצא  ּבֹו   – ְיהוִּדי  ִית  ּבַ

ָבר ְלִפיו. א ּדָ ּלֹא ּבָ ה ׁשֶ קוָּפה ֲאֻרּכָ ּתְ

ִית. מוּלֹו, ַעל  ּבַ ַיד  ַכי ַעל  ָמְרּדְ ֶנֱעַצר ר'  ְלֶפַתע 
קֹוף, ָעְמָדה ְמזוָּזה! ׁשְ ַהּמַ

ַמע  ׁשָ "ה'  ַכי.  ָמְרּדְ ר'  ַמח  ׂשָ ה'",  רוְּך  "ּבָ
ִית ְיהוִּדי  ן ִלי ּבַ ִתי, ְוִזּמֵ ִלְתִפּלָ
ְלַהֲחיֹות  אוַּכל  ּבֹו 

י"... ֶאת ַנְפׁשִ

ַכי  ר' ָמְרּדְ
ׁש  ּגַ ִנ

ִים  ּתַ ׁשְ ה,  ּקָ ּדַ ָעְברוּ  ִלְדּפֹק.  ְוֵהֵחל  ִית  ַהּבַ ְלֶדֶלת 
ּקֹות. ַאְך ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה. לֹוׁש ּדַ ְוׁשָ

ּסֹופֹו  יׁש ׁשֶ ַכי ָאְזלוּ, הוּא ִהְרּגִ ל ר' ָמְרּדְ ּכֹחֹוָתיו ׁשֶ
ֵהא  ּתְ אן  ּכָ ׁשֶ ְלָהִבין  ִהְתִחיל  ָבר  ּכְ הוּא  ִמְתָקֵרב. 

ְקבוָּרתֹו...

ַכי.  ְתאֹם?!" ָקַפץ ְלֶפַתע ר' ָמְרּדְ "ַמה ּפִ

 – יתֹו  ּבֵ ֶלת  ּדֶ ֶאת  הוִּדי  ַהיְּ ח  ִיְפּתַ ּבֶֹקר,  ּבַ "ָמָחר 
ִיְהֶיה  ַצַער  ֵאיֶזה  ֵמת...  ְיהוִּדי  ּגוַּפת  מוּלֹו  ה  ִויַגּלֶ
ֵאר  ְלִהּשָׁ ב  ַחיָּ ֲאִני  ְלָכְך.  ִלְגרֹם  ל  ְמֻסּגָ לֹא  ֲאִני  לֹו! 

ָרֵאל!"... ְגַלל ַאֲהַבת ִיׂשְ ים, ַרק ּבִ ַחיִּ ּבְ

ים. הוּא  ֵמֳחָדׁשִ ּכֹחֹות  לֹו  ִריָמה  ַהּזְ זֹו  ָבה  ַמְחׁשָ
ְדּמוּ  ּנִ ׁשְ  – ֲאֻרּכֹות  ּקֹות  ּדַ וְּלַאַחר  ִלְדּפֹק,  יְך  ִהְמׁשִ
יתֹו, ִהְכִניס ֶאת ר'  ִית ֶאת ּבֵ ַעל ַהּבַ ַתח ּבַ ֶנַצח – ּפָ ּכְ

יו ִנְצלוּ.  ַכי ְוָכְך ַחיָּ ָמְרּדְ

ם ֶאת  ַכי ָעַמד ְלַסיֵּ ה? ר' ָמְרּדְ ם ְמִביִנים ַמה ּזֶ ַאּתֶ
ְתָנה לֹו ּכַֹח  ּנָ ָרֵאל ִהיא ׁשֶ יו, ְוַרק ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ ַחיָּ

ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד.

יר ֶאת  דוּד ַאַח"ל, לֹא ְצִריִכים ְלַהְסּבִ ֵלי ּגְ ָלנוּ, ַחיָּ
'ַאְחַות  ׁשְ ים,  יׁשִ וַּמְרּגִ יֹוְדִעים  נוּ  ּלָ ּכֻ ְלָכְך.  ה  ּבָ ַהּסִ
ְלַהֲחִזיק  נוּ  ּלָ ׁשֶ ִחיָדה  ַהיְּ ֶרְך  ַהּדֶ ִהיא  לֹוֲחִמים' 
ה  ֻאּלָ ַהּגְ דֹול,  ַהּגָ חֹון  ּצָ ַהּנִ ֶאת  וְּלָהִביא  ַמֲעָמד 

ִליָמה. ית ְוִהׁשְ ָהֲאִמּתִ
ְלִהְתָראֹות ַּבֶּקעְמּפ ַהָּקרֹוב!
ַהַּסְמָּג"ד ֶמעֱנְִּדי ְּגֵרנְְׁשַטט
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