


" . . "ומובן, שהשפעת החינוך ד"מחנה קיץ" 

שהנהגת  היינו,  כולה,  השנה  בכל  נמשכת 

חיות  ביתר  היא  כולה  השנה  במשך  הילדים 

שהשנה  עד  יהדות  ענינים  בכל  אור  ותוקף 

ובריאות,  וחיות  מאור  של  שנה  נעשית  כולה 

בגשמיות וברוחניות גם יחד . . "

)התוועדויות ה'תשמ"ב(

"עשר"? "כן, עשר"!

לא  אני  גם  כן,  בטוח"?  אתה  באמת,  "מה, 

האמנתי לפני שספרתי..."!!

את  בפניכם  להגיש  אנו  שמחים  חיילים,  כן 

הנון-סטופ העשירי לשנה זו – תשע"ה, )ועוד היד 

נטויה(, שנה שתיזכר לדורות בעזרת השם.

אז זהו, חיילים, אנחנו צריכים לדעת ולהחליט 

שהשנה זה יהיה משהו אחר לגמרי; משהו שעוד 

לא  אבותינו  שגם  משהו  עתה,  עד  הכרנו  לא 

הכירו, ויתרה מזו – משהו שאף אחד בעולם לא 

הכיר.

אנחנו, חיילי צבאות השם בכלל וחיילי קעמפ 

'גן ישראל צפת', נביא את ההתגלות עוד לפני 

הקעמפ, עוד הרבה לפני הקעמפ, ממש עוד היום!

קעמפים  שישה-עשר  קראנו,  עלונים  עשר 

שבעים  מאות  שבע  אלפים  חמשת  השקענו, 

אנחנו  עכשיו   – לה'  דירה  בנינו  שנים  וחמש 

צריכים לפנות לקב"ה ולומר לו: אנחנו את שלנו 

עשינו, מגיעה לנו ההתגלות של הרבי שליט"א 

מלך המשיח. היום!

ניפגש בקעמפ הקרוב
הרב מוטי ידגר – האבא של החיילים

זמן  הרבה  כבר  מוישי,  ואוו,  המפקד: 
שלא הספקנו לדבר, מה שלומך?

קבוע  משתתף  אני  ה',  ברוך  מוישי: 
בפעילות של צבאות ה', אני מאוד נהנה.

לי  ברור  לשמוע,  שמח  אני  המפקד: 
שאנחנו  פעולה  בכל  בך.  גאה  שהרבי 
צריכים  אנחנו  היום  במהלך  עושים 
לזכור שהרבי מביט עלינו ומצפה מאתנו 

לפעול את ההתגלות!

אני  יודע?  אתה  מוישי: 
לקעמפ,  מתגעגע  קצת 
ללימודים,  לפעילויות, 
ובכלל  למערכונים, 
שיש  ולשמחה  לחיות 
בקעמפ, כי אני מרגיש 

שהקעמפ נותן לי חיות 
לפעמים  השנה.  לכל 

כשאני נזכר שהבטחנו לרבי 
בקעמפ להיות חיילים מסורים לו 

בכל מצב, זה נותן לי את הכוח לזה.

הקעמפ  של  מטרתו  בהחלט,  המפקד: 
להתמודד  הכוח  את  לנו  לתת  היא 
במלחמה מול היצר-הרע ולפעול בעולם 

את ההתגלות של הרבי.

מעניין;  חסידי  פתגם  לי  מזכיר  זה 
בגמרא כתוב "רבי לא שנא, חייא מנין?", 
לא  שאם  זה,  משפט  פירשו  וחסידים 

נמצאים 
הרבי  אצל 

פעם  לפחות 
בעבודת  חיות  יקבלו  הם  מהיכן  בשנה, 
צבאות  חיילי  בתור  אנחנו,  אז  השם?! 
האפשרות  את  לנו  אין  שעדיין  השם 
זה  הוא  הקעמפ  לרבי,  להגיע  הטכנית 
שנותן לנו את הכוח לכל השנה כולה.

מוישי: אם זה ככה, אז אני 
השנה  להגיע  חייב  ממש 
מזכיר  גם  זה  לקעמפ! 
מאחד  משפט  איזה  לי 
על  שמדבר  המנונים 
אבל  סעווען־סעווענטי, 
גם  אותו  לקשר  אפשר 
כל  וכוח  "חיות  לקעמפ 
אחד שואב מכאן", הרי בעוד 
חודשיים בלבד ניפגש שוב כולנו 
בגן ישראל צפת, ואני חייל, אז אני חייב 

להירשם!!

המפקד: ובעזרת ה', מוישי, כבר הרבה 
נפגש  כולנו  ממש,  זה  ברגע  זה,  לפני 
וכולנו  השלישי,  המקדש  ב־770 שבבית 
יחד נעמוד בשורה הראשונה מול הרבי 
שליט"א ונכריז לפניו: יחי  אדוננו מורנו  

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!  מנהל מערכת שי יוסף; עורך ראשי יוסי בן תמר; הגהה מ. פינחסי;
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מיוחדת,  תחושה  עם  התעוררתי  הבוקר 

משהו באוויר היה שונה, הרגשתי שביום הזה 

ובגדול,  להפתיע  הולכים  הפעילות  מנהלי 

ממיטתי  וזינקתי  בזריזות  ידיי  את  נטלתי 

לכיוון המקווה, מי יודע אולי אצליח להוציא 

בדיל של מידע מכמה לחשושים של מפקדיי. 

שריקתו של הגנרל בחדר האוכל הבהירה 

לכולנו שיש פה מסר לא שגרתי. ואכן שאגת 

ה"ייייש!!" לא אחרה לבוא– 'טיול יומיים' הוא 

באמת דבר שכולם מחכים לו. 

האוטובוסים היו נראים זוהרים מתמיד, תאי 

המטען כבר היו עמוסים בכל הטוב שצוות 

המטבח החרוץ פרגן לנו היום, הכל היה נראה 

"ילד  מושלם, עד הרגע שעליתי לאוטובוס; 

לאוטובוס!  תיקים  שום  מעלים  לא 

פעם  עוד  'אווווף',  מובן?!". 

העצבני  הנהג  את  לנו  תקעו 

הזה!

הגענו  זה,  זהו 

הראשון.  ליעד 

יורדים  "לא 

ללא  מהאוטובוס 

מים וכובע מצחייה!", 

נשמעה הקריאה מפי המח"ט. התחלנו ללכת 

יחד עם המפקד, המסלול היה מאתגר בהחלט 

כשהגענו  היה  כיף  הכי  אבל  נהנינו,  וכולנו 

שמוליק  אפילו  בסופו,  שהיה  המים  לנחל 

גינזבורג יצא מהכלים והשפריץ עלינו מים. 

את החיוכים המוסתרים של צוות המשמעת 

כששרנו "שש-עשרה שנים באותו מסלול.." 

לא אוכל לשכוח כל כך מהר.

יסכים  איך  ידעתי  לא  מהמים  כשיצאתי 

הנהג להעלות אותי לאוטובוס כשאני רטוב 

דקות  לאחר עשר  אך  ראש,  ועד  רגל  מכף 

הבנתי  נפוג,  חששי  במסלול  חזרה  הליכה 

זה  לאוטובוס,  רטוב  אגיע  אם  חום  שבכזה 

יהיה רק מזיעה!

האוטובוסים  עצרו  קצרה  נסיעה  לאחר 

כנראה  מזוהה,  בלתי  במקום 

עומדת  כבר  שההנאה 

לשיאה,  להגיע 

אין  אחרת 

סיבה שאני וכל 

התפללנו  חבריי 

וחיות  בעוצמה 

השמורה  כזו, 

רק לתנאי שטח 

טיול
יומיים
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לפנינו  שעמדה  האטרקציה  שכאלו. 

הרכיבה  אופניים'.  'מסלול  הייתה 

הייתה תענוג של ממש, למרות שקצת 

השתוללנו בכמה תחרויות, אבל בסך 

הכל זו הייתה חוויה ממשית.

אותנו  הנחיתו  מעייפות  מותשים 

שם  הירדן,  בפארק  האוטובוסים 

התמקמנו כתחנה סופית ליום זה.

שתפילת  להיאמר  חייבת  האמת 

מסירות  הייתה בשבילי  הזאת  מעריב 

נפש אמיתית. אך למרות כל תשישותי 

עמדתי כחייל איתן והתפללתי ברצינות 

רק  רציתי  התפילה  לאחר  הנדרשת. 

מפקדיי  אך  עייף!  אני  זהו,  לישון, 

המסורים שכנעו אותי להישאר ל'אויפן 

פייר' המסורתי. היה שווה להישאר.

•

"בוקר טוב גן ישראל, חיילים להזדרז 

רצינו  לפנינו".  עמוס  יום  ולקום, 

ממש  היה  זה  בנחל,  לטבול  להספיק 

מרענן על הבוקר. לאחר מסדר עוצמתי 

ומזורז התכוננו לתפילה. ומתוך קידוש 

ה' אדיר - בסיוע המפקדים - הצלחנו 

את  המסיחים  דברים  ללא  להתפלל 

דעתנו מסביב. ארוחות הבוקר השנה 

ב"ה מפנקות במיוחד.

לא ממש ידעתי לאן נוסעים אך הייתי 

בטוח בהנאתי הקריבה ובאה. הבטתי 

בחלון האוטובוס: "רגע, לאן הגענו? מי 

הם החיילים שעומדים שם?". כשירדנו 

מהאוטובוסים והתקרבנו למקום, גילו 

פחות  לא  הם  החיילים  שאותם  כולם 

המקוריים,  הפעילות  מנהלי  מאשר 

שהחליטו להכניס אותנו תוך 

ל"משימות  מספר  רגעים 

שכיבות  האויב";  בשטח 

שמיכה, זחילה, ריצה וסחיבה, 

הם רק חלק קטן ממה שעשינו 

שם. ממש פארק אתגרים!

אגם הכינרת הוא סמל של שלל 

ים'?!  'מזרון  מהנות.  אטרקציות 

בחיים לא הייתי בדבר כזה! זה 

לא מפחיד קצת?

זה  עכשיו  הנה  לחוף,  הגענו 

הראשונים  החיילים  לקרות!  עומד 

כבר החלו לעלות על המזרון, גם אני 

נעמדתי בתור ובסבלנות מאופקת 

חיכיתי לתורי.

הצרחות שנפלטו מפי היו 

מרעידות עיר שלימה, לולא 

הסירה  בקירבתה.  הייתי  רק 

נסעה במהירות וכמעט שעפנו 

המים  תוך  אל  הישר  מהמזרון 

את  אזרתי  הכינרת,  של  העמוקים 

כוחותיי האחרונים ולפתי בכל כוחי 

הסירה  זהו,  המזרון.  ידיות  את 

הנמיכה מהירות והתקרבה חזרה 

לכיוון החוף, איזה כיף היה!

נשאר  לא  כבר  זמן  הרבה 

ארזתי  מהר  חיש  להתארגן,  לי 

עבר  אל  והתקדמנו  מטלטליי  את 

הכוכבים  בינתיים  האוטובוסים,  חניון 

הספיקו כבר לצוץ בשמים ונעמדנו 

אחרון  מעריב  מעריב.  להתפלל 

בקעמפ. תשושים ומיוגעים חזרנו 

היו  בהחלט  אך  בצפת,  לבסיס 

אלו רגעים שחבל לפספס! 
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הטוב  הקעמפ  חיילי  לידיהם  מקבלים  חודש  אחרי  חודש 
בעולם את העלון המיוחד והמושקע 'נון־סטופ', אך דומה שאף 
חייל אינו יודע את מה שקורה מאחורי הקלעים של הוצאת 
העלון. כעת, לרגל העלון העשירי)!( שיוצא לאור השנה על-

צוות  ישב  ה'תשע"ה,   – ישראל צפת  גן  נון סטופ  ידי משרד 
של  מוחץ  ברוב  והוחלט  וגורלית,  מיוחדת  לאסיפה  המשרד 
קולות לחשוף קצת, ולגלות את מה שקורה מאחורי הפרגוד 

הכי מעניין בעולם.

העורך
כשאני מצויד בדף ועט, ומצלמה לתיעוד 

המסור  העורך  אחר  לחפש  יצאתי  המעקב, 

אותו.  למצוא  הצלחתי  לא  ו..  בן־תמר,  יוסי 

חיפשתי במשרדי ה'נון סטופ', עליתי למעלה, 

וחזרתי  ימינה,  הסתובבתי  למטה,  ירדתי 

שמאלה, ואין שום סימן לעורך. פניתי למנהל 

המערכת והחלטתי לשאול אותו אם הוא יודע 

לאן נעלם העורך, והוא ענה לי שבאמת קשה 

מאוד לתפוס את העורך כי הוא עסוק כבר 

חוברת  בעריכת  הפנויות  השעות  בכל  כעת 

שכחתי  אופס!  הקרוב...  לקעמפ  הלימודים 

שזה סודי... טוב, עכשיו מובן מהיכן מגיעים 

כל הטעויות בעלון, ככה זה כשהעורך נזכר 

תמיד רק ברגע האחרון...

מנהל המערכת
כזכור.  פגשתי  כבר  יוסף,  שי  המנהל,  את 

הוא ישב במשרד האגדי של ה'נון סטופ', והיה 

נראה עייף מאוד, ולי זה היה ברור למה – הרי 

ותאמינו  העלון,  להוצאת  לדאוג  עליו  מוטל 

לי, זו משימה מאוד לא פשוטה. אתם שואלים 

למה?! הרכז בעצמו ענה לי: "ברוב העלונים, 

אני נאלץ בלית ברירה לכתוב כמעט את כל 

הכתבות, וזה מעייף אותי לגמרי". וואו! באמת 

מגיע לו כל הכבוד! 

ועוד סוד אחד קטן: מיד עם סגירת העלון 

מתיישב מנהל המערכת לכתוב את התכנית 

אסור  )עדיין  עלון...  זה  הרי  הבא,  לעלון 

לפרסום(

המנהל הרוחני
כעת הגיע תורו של המנהל הרוחני, ששמו 

שמור במערכת... נכון שלא ידעתם עד היום 

שהוא קיים? אז הנה כל הפרטים עליו: הוא 

אחד מהמפקדים החסידיים ביותר מהקעמפ, 

צאצא של זקני החסידים וגדולי המשפיעים, 

הוא  היום  ורוב  באידיש  בעיקר  מדבר  הוא 

שקוע באחד מספרי המאמרים, הוא אחראי 

תוכן  בהן  וליצוק  הכתבות  כל  על  לעבור 

חסידי כיאה לחיילי הקעמפ הכי טוב בעולם. 

נידחת  פינה  באיזושהי  מצאתי  אני  אותו 

כשהוא מוקף בערימות ספרים ענקיות, ראשו 

תקוע עמוק בתוך ספר 'לקוטי שיחות', ועל 

השולחן מונח בקבוק 'משקה' וקצת 'מזונות', 

התוועדות  אחרי  רק  אמיתי.  למשפיע  כיאה 

הוא מתחיל לעבוד...

המנהל האדמיניסטרטיבי
"תשמע, מדובר פה בהפקה בלעדית אגדית 

אסטרונומית אינסטרומנטלית, אתה חייב 

לעשות לי הנחה של לפחות מאה 

האחרון  המשפט  את  אחוז!". 

המנהל  של  מפיו  שמעתי 

)השם  האדמיניסטרטיבי... 

שמור במערכת(, בעיצומה של 

שיחת טלפון עם מנהל של אחד 

מבתי הדפוס הגדולים בארץ. אם 

עדיין לא הבנתם, הוא מנסה לשכנע 

אותו להדפיס את העלון בחינם. הרי גם בית 

הדפוס חייב להשתתף ב'משהו', כשמדובר על 

החיילים של מלך המשיח!

מהארכיון
המשכתי במסעי המרתק, והחלטתי לחפש 

ה'נון  במשרד  מעניינת  הכי  הדמות  מיהו 

סטופ'. אחרי מחשבה קצרצרה פניתי לכיוון 

מרתפי בנין המשרדים של קעמפ גן ישראל 

צפת, שם ידעתי שאמצא את מבוקשי – מנהל 

הארכיון של הקעמפ. הוא יושב כל היום ונובר 

ומשם  ישנות,  ובתמונות  עתיקים  בקלסרים 

הוא מעלה בחכתו תמונות ופריטים יקרי ערך 

למדור 'מהארכיון'. הוא רוצה ודורש כל פעם 

פעם  בכל  אבל  'מהארכיון',  של  שלם  עלון 

בלתי  פשוט  שזה  להבין  נאלץ  הוא  מחדש 

אפשרי...

על הכוונת
אבל  סטופ',  ה'נון  משרד  לכיוון  חזרתי 

אחד  בחור  דרכי.  נחסמה  הדרך  באמצע 

מעד  שהוא  אחרי  הרצפה,  על  התגלגל 

גדול על  חיוך  הוא קם עם  ונפל.  במדרגות 

והחל  שלי  הכתף  על  ידו  את  שם  הפנים, 

לרקוד ולשיר: השנה בגן ישראל צפת ... 17 

שנים שאנחנו כאן...'. התפלאתי. מי נופל ולא 

מאשר  אחר  לא  שזה  לי  התברר  מתעצבן? 

בן־אדון.  מ.  הכוונת',  'על  של  הכתב 

עכשיו הבנתי איך המדור הזה יוצא 

כל כך מרתק, אם הוא נכתב על 

אבל  תמיד,  מישהו שהוא  ידי 

תמיד שמח, כמו שחסיד צריך 

להיות – לא פלא שהוא יוצא 

כל כך מוצלח...

המעצב
את המעצב המהולל, מ. קוסטה פגשתי 

מול המחשב כשהוא... יושן! מסתבר, שמחוסר 

מעש )כי הרי הכתבות אף פעם לא מוכנות 

והוא פשוט  בזמן...( לא היה לו מה לעשות 

אותו  להעיר  כשניסיתי  נרדם על המקלדת. 

בכדי לראיין אותו לכתבה בעלון הוא הזדעק: 

להתחיל  חייב  אני  מאוחר?!  כך  כל  "מה, 

לעבוד על הפרסום של קעמפ תשע"ה...

המגיה
טוב, אני נאלץ לסיים. כעת מגיעה העבודה 

שלי במערכת העלון – להגיה את כל הכתבות, 

ולתקן את כל )!!!( הטעויות. זו עבודה ממש 

את  שקראתם  ואחרי  מפרכת,  קשה  ממש 

הכתבה הזו – אתם בטח מבינים למה... אני 

מקווה שלפחות הכתבה שלי תצא מוגהת כמו 

שצריך!..
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 א – אל"ף בי"ת
המדור הפופולארי מדבר...

ב - בכל חודש ללא הפסקה!

 ג - ג. שמיל
זוכרים אותו??

 ד - ד. כהן
זמן איכות, סיפור חסידי בחרוזים... אין עליך, 

יישר כח!

ה - ה-עלון.

 ו - וואו,
איזה עלון מושקע.

 ז – זריזות
חשובה תמיד, אבל בכתיבת העלון עוד יותר.

ח - חמישה עשר מדורים!

ט - טוב, הפעם קצת יותר...

י - יש רגעים שחבל לפספס

 כ – כריכה
העיצוב שאומר הכל!

ל - לא נחה לרגע, המקלדת!

מ - מי היה מאמין שנגיע לעשרה 
 עלונים?!

ולא תאמינו עלון ה-11 בדרך!

נ - נתראה שוב בחודש הבא.

ס - סוף הדרך, הקעמפ.

 ע - ע"ה
המשרד של כל הזמנים!

 פ - פיצ'ע זוננשטיין
עוד הוא יפתיע, ובגדווול. )חכו ותראו...(

צ - ציפיה של כל חייל.

 ק – קוסטה
ה-מעצב וה-מעמד.

 ר - ראש בראש
לפי אחרי ותוך כדי סגירת העלון...

 ש – שעון
תמיד נגדנו.

 ת - ת'התגלות
נביא עוד היום!

899

יהודי עליז הסתובב לו ברחובות העיירה, 
'שמחה' היה נקרא בפי כל. שמו האמיתי 
היו  חייו  ששמחת  אלא  "אברהם",  היה 
לשם ודבר בפי כל מכריו, דבר ש'הדביק' 

לו את הכינוי "שמחה".

ניגש  אחת,  בהזדמנות 
חברו   – למוישל'ה  שמחה 
הטוב, וביקש ממנו אם יוכל 
לבוא לביתו ולבדוק מה קרה 

כמה  כבר  למקרר שלא עבד 
ימים.

אין  שמחה  שלחברו  שידע  מוישל'ה, 
הסכים   – טכנאי  להזמין  בכיסו  פרוטה 
בשמחה והגיע. כשפתח את המקרר חשכו 
היה  לא  ריק..  כמעט  היה  המקרר  עיניו, 
הוציא  מוישל'ה  לאכול!  מה  כמעט  להם 
החוצה, פתח את  האחרונים  הדברים  את 
דופן המקרר וניסה לתקן את הבעיה. אך 
האמת הכואבת טפחה על פניו – המקרר 

מקולקל...

את  שברר  ולאחרי  חמוצות  בפנים 
את  לשמחה  בישר  הוא   – היטב  מילותיו 
התחיל   – להפתעתו  המרה...  הבשורה 
שמחה לרקוד. מוישל'ה היה בטוח ששמחה 
הכספי,  מהמחסור  צרות,  מרוב  השתגע 

מהמחסור באוכל ומאיבוד המקרר; אך 
לחשוב,  זמן  הרבה  לו  נתן  לא  שמחה 

והוא אמר למוישל'ה:

כסף, לא מספיק  לי  לא מספיק שאין 
צריך  גם  אני   – מקרר  לי  שאין 
ומעצבות??  מייאוש  לסבול 
ומפרנס  שזן  זה  הוא  הקב"ה 
כל בריה ובריה, בטח גם עליי 
הוא חושב ולא יעזוב אותי אף 

פעם!

•

"שמוליק", טלטל אותי מענדי, "שמחה 
והתנהג  לצרותיו  סוף  שיש  ידע  לא 
הבטחה  בנבואה  שקיבלנו  אנחנו,  כך, 
ברורה מהרבי שליט"א שהוא מתגלה כל 
צריכים  שלא  וודאי   – אותנו  וגואל  רגע 
להתפעל מהיצר הרע שמנסה לגרור אותנו 
לעצבות. אנחנו לא נתפעל ונמשיך להביא 

את ההתגלות, והיא וודאי תגיע!"

דמעותיי  את  ניערתי  מהספסל,  קמתי 
האחרונות, הסתכלתי שוב על 770 ואמרתי 
לעצמי – והפעם בשמחה: "בכל פרט בכל 
דרכי יהיה ניכר הרבי חי – חדור במשימה 
... הרבי שליט"א  כי כל חייל הוא משיחי 

מחייך תשואות חן מברך".



זיכרונות  מעלה  וחושב,  יושב  אני 
קרה  זה  כן  נזכר:  ולפתע  עברו,  משנים 

ממש עכשיו – ליל ב' של חג השבועות.
•

כולו,  העולם  בכל  כמו  ב-770,  אמנם 
חוגגים השנה את חג השבועות שלושה 
ימים: שבת קודש, יום ראשון, ויום שני; 
דומה  שהכי  היום   – כולם  מתוך  אבל 

לארץ הקודש הוא יום ראשון.
ישנים  השבועות,  חג  בערב  שנה  כל 

כח  לשמור  כדי  קצת 
להיות ערים בלילה, אך 
היה  שזה  בגלל  השנה 
מבחורי  רבים  בשבת, 
ב-770  פה  הישיבה 
נשארו ערים, והתוועדו 
התורה  לקבלת  כהכנה 

בשמחה ובפנימיות.
סיפורים  הרבה  סיפרו  בהתוועדות 
דיברו  ובעיקר  )הפסדתם..(,  מעניינים, 
על השמחה שצריכה להיות לנו היהודים 
בכלל, והחסידים של הרבי בפרט, ביום 
הכי  המתנה  את  מקבלים  אנו  בו  כזה 
גדולה שיש – התורה, מהאבא הכי אהוב 

שיש.
מתכוננים  כולם  ההתוועדות  לאחר 
הבחורים  הרבי!  עם  מנחה  לתפילת 

כולם  אותם,  העירו   - מעייפות  שנרדמו 
נעמדים  ההכנות,  את  מסיימים  כולם 
"יחי  וזועקים  ה"שביל"  בצידי  כחיילים 

אדוננו", כולם רוצים לראות את הרבי.
לא  ב־770  החג  כניסת  של  ההרגשה 
את  מקבלים  השנה  לתיאור,  ניתנת 
התורה אצל הרבי; מקבלים את התורה 
הדיברות  עשרת  את  המקדש.  בבית 

כמובן שאף אחד לא מפספס...
לאחר סעודת היום יוצאים כל הבחורים 
קוראים  ל"תהלוכה", 
הדיברות  עשרת  את 
לילדי ישראל בשכונות 
שעתיים   – ה"קרובות" 

הליכה לפחות.
ביחד  ל-770  חזרתי 
התיישבתי  כולם,  עם 
מול  הספסל  על  קצת 
ונזכרתי  מכירים,  שכולנו  הבניין  חזית 
במשהו מאד מעניין שקרה בדיוק לפני 

22 שנה.
•

אדר,  כ"ז  חודשים אחרי  כמה  היה  זה 
החסידים  זכו  לא  בהם  חודשים  כמה 
לראות את הרבי; הרחוב היה רטוב מרוב 
גשם והיו שחשבו שאולי השנה לא יצאו 
חלק  של  הקודר  הרוח  מצב  לתהלוכה, 
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החסידים שהרבה זמן לא ראו את הרבי 
גרם להם להתפעל קצת מהעולם.

אבל התמימים החליטו לא לוותר! הם 
יצאו לתהלוכה כמו כל שנה – ויהי מה! 

וההפתעה לא איחרה לבוא...
הרבי  את  ראו  שלא  חודשים  לאחר 
את  לקבל  מ־770  החוצה  יצא  הרבי   –
הרקיעה  השמחה  המסורים,  התמימים 
בלי  ונמשכו  נמשכו  הריקודים  שחקים! 
ישנו,  שלא  הקודם  הלילה  על  לחשוב 
בלי לחשוב על הסעודה שעוד לא אכלו, 
וברור שלאף אחד כבר לא הפריע הגשם 

את  והרטיב  שהמשיך 
כולם.

•
לכיוון  הסתכלתי 
החדר של הרבי ואמרתי 

לעצמי:
מגיע?  לא  לנו  מה, 
ראויים  לא  אנחנו 

לא  פעם  אף  אני  הרבי?  את  לראות 
זכיתי לראות את הרבי, וגם ההורים שלי 
שזכו – זה היה לפני יותר מעשרים שנה... 
רבבות  קירוב  המבצעים,  התפילות,  כל 
ילדי  אלפי  מאות  לחסידות;  יהודים 
שאומרים   – מסורים  חיילים   – ישראל 
את 12 הפסוקים בכל זמן שהוא, מה עוד 

נשאר???
מתחיל  שהייאוש  הרגשתי 

זלגה אט אט  בי, דמעה סוררת  לכרסם 
והרגשתי  על בגדי החג, 
לזה  לעשות  חייב  שאני 
יתייאש!  לא  אני  סוף! 
והמלאך המושיע הגיע..

מענדי  המפקד 
הבחין  כמו  מיידנצ'יק 
הסוערים,  ברגשותיי 
קרא את מחשבות ליבי, 

התיישב לידי והתחיל לספר: 
לסיפורים  מתגעגעים  אתם  גם 
דפדפו  מיידנצ'יק??  מענדי  מהמפקד 

למדור כעת 'זמן איכות' בעמוד ??

מנ"ל שמוליק גינזבורג,
בשם צוות הקעמפ - 770.
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 >>
לקעמפ נפתחה 

שום 
הרי

עונת 
שבוודאי 

וכפי 
רבה, 

בסערה 
לב, 

שים 
ל

הספיקו 
כבר 

כולם 
לחיילים 

הבטיחו 
אותם 

שהדיסקים 
זמן 

לפני 
שי 

החוד
בעלון 

לבתים, 
הגיעו 

מה, 
תכונה 

שו 
ורח

בקרב 
רבה 

החיילים.

ת 
בו

גו
ת

ה
לא 

הנלהבות 
ש 

ממ
המערכת 

אל 
לזרום 

הפסיקו 
ש הדפוס. 

מכב
עד לרגע יציאתו אל 

אומרים 
שנהניתם" 

מקווים 
"אנו 

אצלנו: 
שאומרים 

שרדים. וכמו 
במ

נהנית? ספר לחבריך!".

 >>
כבר 

ואם 
עורך 

מדברים, 
שיג 

העלון הצליח לה
ממקורות 

ידיעה 

ם 
י

י
מ

י
נ

פ
כי 

ומסווגים 
ויצא 

יתכן 
ק 

ס
י

ד
ף)!(, 

ס
נו

ך 
א

לא 
עדיין 

אנו 
צ

מ
ערב 

שיהיה 
האחד 

את 
נכונים 

היו 
לכך. 

להפתעות.

 >>
ת 

עו
ד

מו
ה

את 
שכיסו 

גבעת 
חב"ד, 

קרית 
כל 

העתיקה, 
העיר 

שנה, 
שו

שבי 
לתו

הותירו 
לא 

העיר 
ודרום 

שנה קעמפ 
צפת מקום לספיקות – ה

שראל צפת הולך להיות הקעמפ 
גן י

שקע בתולדות ההיסטוריה!!!
הכי מו

 >>
שמערכת 

הרי 
ואם לא די בכך, 

העלון 
כי 

לנו 
מזכירה 

העלון 

על 
עומד 

הנוכחי 
הוא 

אומר 
שזה 

מה 
שר!! 

ע
מספר 

עולמי 
שיא 

שבר 
נ

שנה 
שה

בכל 
קונבנציונאלי 

ובלתי 

הקעמפים 
תולדות 

והנה, 
ומעולם, 

מאז 
לקראת 

עומדים 
אנו 

שרה... 
העלון האחת ע

<< חכו ותראו!!
הפרסום 

שעונת 
מכיוון 

החלה, 
כבר 

לקעמפ 
הולכים 

הקעמפ 
לקראת 

והימים 
ומתמעטים, בטח כבר אתם החיילים 
לא 

אך 
לאחור.. 

הימים 
את 

סופרים 
הקעמפ, 

צוות 
אנחנו; 

אתם! גם 
רק 

המפקדים, 
הלימודים, 

הפעילות, 
אתכם 

ש 
לפגו

כבר 
מחכים 

כולם 
ולהתוועד איתכם. מתגעגעים זה לא 

מילה בכלל...

פה 
שלות 

מתב
התוכניות 

מיטב 
שרדי הקעמפ, והכל על מנת 

בתוך מ
שה כולנו נחת רוח לרמטכ"ל – 

שנע
שיח!

שליט"א מלך המ
הרבי 

ש בעקמפ הקרוב..
ניפג
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"חייל! למה אתה לא מצדיע?" נשמעה 
הקריאה בחדר היולדות הצפתי שבבית 
הרפואה על-שם רבקה זיו ע"ה. הבהלה 
היולדת,  ובאם  הרופאים  בכל  אחזה 
מפני היצור המוזר שזה עתה יצא לאויר 

העולם.

לאם  נערכו  ומשונות  שונות  בדיקות 
פשר  את  לגלות  מנת  על  ולתינוק 
בגמרא  שהופיעה  שמאז   – התופעה 
)במסכת יצורים דף ק"ט עמוד ג'( לפני 

כאלפיים שנה – לא מצינו כזו עד כה.

ההשערות  אבל  חרס.  העלו  הבדיקות 
]=חי  בחייב"ס  מדובר  שכנראה  אמרו 
בסרט[ רציני, שבזמן שהותו בבטן אמו, 
)או  על הקעמפ  לו סרט  הראה  המלאך 
שפשוט הוא נולד באמצע ההפסקה שבה 
הוא היה שקוע בסרט חינוכי על הקעמפ 
וכנראה  בעולם...(  ביותר  המושקע 
המשמעת  לתפקידי  התחבר  מאוד  הוא 

בקעמפ.

על שם כך החליטו הוריו לתת לו את 
על-שם  'אברהם'  אריה"  "אברהם  השם 

אברהם   – ראה  שהוא  מהסרט  המח"ט 
צפת  ישראל  גן  )קעמפ  געלמוצ'אייב 
המוזר  האופי  שם  על  ו'אריה'  תשמ"ו(; 

שמזכיר את מלך החיות.

על  חלמו  לא  בכלל  ההורים  אבל 
ששום  בזה  נתחיל  שכזה...  מוכשר  בן 
מעון)!( לא היה מוכן לקבל את אברהם 
אריה בן שלושת החודשים למעונו מכיוון 
שהילד הקטן היה מטיח בגננות את אי 
ידיעותיהם בחומר הנלמד. כך הוא נשאר 

בבית במשך התקופה עד גיל שלוש.

במשך השנים שבילה בבית 'לא שקט 
על השמרים' ופיתח את כישרונותיו. על 
את  לקבל  שהסכים  אחד  גן  שהיה  אף 
אברהם אריה, אחרי הכל, אברהם אריה 
את  להפגין  שלא  יכול  היה  לא  שלנו 
הגן האומלל,  צוות  מול  כישרונותיו על 
ידיעותיו  את  לשרוד  צריך  שהיה 

וכישרונותיו מידי יום ביומו.

וכל-כך למה? בגלל סיסמא 
למה  "חייל!  שלו:  קבועה 

מצדיע?".  לא  אתה 
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בכל  מפיו  יוצא  היה  הזה  המשפט 
קלמנובצקי  ברכה  כשהגננת  הזדמנות: 
טוב",  "בוקר  לו  איחלה  הפרחים  מגן 
מגן  קרוגלימוביץ'  מירה  כשהגננת  וגם 
שושנה הייתה קוראת לו להגיע מהחצר 
בחזרה אל תוך הגן, ואפילו... למלמד ר' 
ראובן טרלימובציק מ'גן הכיפות' שקרא 

לו לבוא ללמוד אותיות...

אברהם  והתמחה  אסף  השנים,  עם 
קעמפים  של  סרטים  ועוד  בעוד  אריה 
בכדי לבחון מקרוב את דמויות המשמעת 
בית  בגילי  משפטים.  ועוד  עוד  ולמד 

הספר הפך המצב 
יותר,  לסביר 
כבר  שאז  מכיוון 
מחבריו  עוד  היו 
אחר  שהתחקו 
המשמעת  צוות 
הקעמפ,  של 
דבר שלא הותיר 
אור  בקרן  אותו 

מיוחדת.

המשגיח  הצליח  קטנה,  בישיבה  רק 
להוציא  רוטנשטיין  ישראל  ר'  המסור 
את אברהם אריה מה'סרט' שהוא מח"ט.. 
על  ושקד  ישב  החסיד  אריה  ואברהם 

התורה והעבודה.

כשאברהם  יותר,  מאוחר  שנים  מספר 
בעולם,  הגדולה  לישיבה  עבר  אריה 
אברהם  המש"ט  ע"י  התבקש  הוא 
לוי והגנרל לוי ליבעראוו להיות 

מח"ט בקעמפ.

בחסדי  מזה  שיצאתי  "עד 

בשום  השם?? 
פנים ואופן!! לא 
נשמעה  ולא!!" 

בזאל  הצרחה 
הישיבה.

הנפח  ודוד  הלבלר  יוסף  אפילו 
הנהג  עם משה  ביחד  הגיעו  מהמדרחוב 
- שבדיוק עבר שם עם המונית - לשמוע 

ולראות מה קרה בזאל של הישיבה...

סמח"ט??",  היית  שעברה  שנה  "אבל 
לוי. "בסך הכל לעלות  הטיח בו הגנרל 
ועוד  דרגה, 
ר  ב ו ד מ ש
צבאות  בחיילי 
חסידיים  השם 

ומסורים"

ם  י צ ח ל ה
ואברהם  גברו, 
הסכים:  אריה 
בתנאי",  "אבל 
דרש בכל תוקף, "שתוציאו אותי מהסרט 
מוסכם  היה  התנאי  ה'מח"ט'!".  של  הזה 
על  באו  והדברים  הצדדים  שני  על 

מקומם בשלום.

לוי  אריה  אברהם  הובא  למעשה  כך 
ישראל  גן  קעמפ  של  ה-מח"ט  להיות 
ביד  המשמעת  את  וניהל  צפת תשע"ד, 
רמה. הוא מגלה לנו שאת סוד ההצלחה 
הוא למד מהמח"ט אברהם געלמוצ'אייב. 
אריה  אברהם  לנו  ומגלה  מוסיף  עוד 
מושקע  להיות  הולך  השנה  שהקעמפ 

יותר מתמיד. היכונו להפתעות.



 ָהַרֶּכֶבת נֹוַסַעת ָלּה ֵּבין ַהְּדָרִכים,

ׁשֹוֵעֶטת ַּבְּמְרָחִבים ְוָגַמַעְּת ֶמְרַחִּקים.

 ָחִסיד ֶאָחד ְמַהֵּלְך ֵּבין ַהְּקרֹונֹות,

 ְמַחֵּפׂש אּוַלי ִיְמָצא ָּפִנים ֻמָּכרֹות,

 אֹותֹו ָחִסיד ָהָיה ָחׁשּוְך ָּבִנים,

ְמַחֶּכה ִליָלִדים ְּכָבר ַהְרֵּבה ָׁשִנים.

 ְוִהֵּנה ֶנֱעָמד הּוא ַעל ְמקֹומֹו ִנְרָּגׁש,

 ִהֵּנה רֹוֶאה הּוא ֶאת ָהַרִּבי ַהַמַהַר"ׁש,

 ִלְפֵני ָהַרִּבי הּוא ׁשֹוֵפְך ָצרֹוָתיו,

ְּכֶׁשְּדָמעֹות ַחּמֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיָניו.

 ָהַרִּבי ִמְסַּתֵּכל ַעל ֶהָחִסיד ְּבֶחְמָלה,

 ְואֹוֵמר: "ֵיׁש ִּפְתרֹון ַלְּבָעָיה,

 ָהֵכן ְלִהְתַוֲעדּות עּוָגה ְמתּוָקה,

ְוִתְזֶּכה ְּבַוַּדאי ִליׁשּוָעה ִּבְמֵהָרה".

 ֵהִכין ֶהָחִסיד עּוגֹות ְּבִכְפַלִים,

ְוָזָכה ְלָבִנים ְׁשַּתִים.
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אליה לוי – א

יעקב עדרי - ג

לוי דהאן – ד

יעקב נדב – ו

שניאור זלמן הלל – י

יוסף יצחק דוברי – טו

נחום גולדין – יז

יוסף יצחק אליצור - כא

כ"ח סיון תש"א: בבוקרו של יום זה, עגנה 
"סורפא  הספינה  הברית  ארצות  בחופי 
פינטא". על סיפונה, הרבי שליט"א והרבנית, 
שנמלטו בניסי ניסים מאימי מלחמת העולם 
השניה. מאמצים רבים נעשו על ידי הרבי 

הריי"צ לחלצם מאירופה הבוערת.

ידי  על  נשלחה  הרבנים,  מחשובי  משלחת 
הרבי  פני  את  לקבל  כדי  הריי"צ,  הרבי 

והרבנית.

התאריך  ידוע  היה  לא  שנים,  במשך 
לחסידים – אך בשנת תשמ"ג, כאשר נדפסו 
ספרי 'אגרות קודש' מהרבי הריי"צ, נחשף 
יום בואו של הרבי לאמריקה. מאז, נקבע 

כ"ח סיון ליום חג.

דקות  קודש,  השבת  יום  תנש"א:  סיון  י"ב 
ספורות לפני השקיעה. 770 היה ריק יחסית.

ליווי  בלי  לזאל,  הרבי  נכנס  לפתע, 

ובידיו  רציניות,  הקדושות  פניו  המזכירים. 
סידור, נטלה מלאה במים ומגבת.

וביקש  יד בימת התפילה,  הרבי נעצר על 
קערה. הקהל המופתע לא היה מוכן. לקחו 
כמה דקות עד שהצליחו לאלתר קערה, וכן 

חלה, לנטילת ידיים.

הרבי עלה והתיישב על גבי בימת התפילות. 
רק אז, הבינו החסידים שמדובר בהתוועדות 
במוחש  הצטיירה  כולם  אצל  פתאומית... 
המשיח,  מלך  של  הפתאומית  התגלותו 

בקרוב...

זה  "הנה  כי  הרבי  הדגיש  השיחה,  במהלך 
את  לנגן  וביקש  בא!"  וכבר  בא,  משיח 
נצא  שאיתם  נשיאנו,  רבותינו  ניגוני  כל 

מהגלות.

של  'כוס  הרבי  חילק  ההתוועדות,  בסיום 
ברכה'.

17



1819

לחלל  משפט  נזרק  פעמים  הרבה 
ולפעמים  חוזרות,  שלא  מילים  האוויר, 
שאמר,  מי  את  לא  קצת,  מצחיקות,  גם 

את מי ששמע.

בכל הדורות היה צוות הקעמפ בכלל 
לגיחוך  מועד  בפרט  הבכיר  והצוות 
איש  עמל  שהשנה  אלא  החיילים,  מצד 
צוות מיוחד ומסתורי במשך כל הקעמפ 
האימרות  כל  את  לנו  לאסוף  מנת  על 
לעמוד  והגיחוכים,  ההגיגים  והאמירות, 
סופו  ועד  מתחילתו  כולו  שכל  אחד 

צחוק אחד גדול...

לגלות  עליכם  יהיה  שלפניכם  במדור 
מיהו זה שאמר את המשפט, למי ובאיזה 
הקשר. אם תצליחו לגלות את כל הסודות 
העומדים מאחורי כל המשפטים, כנראה 
תזכו  ואולי  אלופים,  באמת  שאתם 
הקעמפ  'בלש  בתואר  הקרוב  בקעמפ 

לשנת תשע"ה'

רגיל למפקדים באסיפת צוות בסיום השבוע הראשון  במסדר  לידו  לעומד   • הקעמפ.  של 
מיוחדת בקעמפ • לחיילים במסדר פתיחת הקעמפ. •  הקצה  שעת  צריכים  שהיו  למפקדים 
חושב במפקדה. • למי שרק ניסה להתקרב לאוטובוס,   / מרגיש   / נראה  הוא  איך  משנה  ולא 
בזמן / נושם / מתנהג... • לחיילים נשרכים במסלול  בארוחות   • הקעמפ.  למע"ר   • הליכה. 
 • ופרצת.  מלחמת  פתיחת   • ופרצת.  שהוא מלחמת  טיול  באמצע  עליו  להגיד  שניסה  לחייל 
בעיצוב  שהתעסקו  המשרד  לשוכני   • התמונה המרכזית של הקעמפ לדפוס. • אחד מסוכן... 
עושה  שהוא  הבכיר  הצוות  באסיפת  הכל ואף אחד לא עוזר לו.שהתלונן 
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ב"ה, ימֹות המשיח.

אם היה נדמה לי שנכנסתי אל תוך ענן ערפל סמיך במיוחד באמצע חודשי הקיץ 
החמים, הרי שהתבדיתי, אך לא לחינם.

נכנסתי  אורות'. מתוקף תפקידי  'כיבוי  בקעמפ, אחרי  הלילה הראשון  היה זה 
לראות שהכל בסדר בחדרים וכולם כבר ישנים. אלא שאז שמעתי צעקה איומה 
בקצה המסדרון, מיהרתי לכיוון שממנו נשמעה הצעקה, פתחתי את החדר, ו.. 
לעיניי היה כלא יאמן... סיירת שלימה מרססים האחד על השני  המחזה שנגלה 

'דאודורנטים'...

לא פלא שהרגשתי לרגע בתוך ענן ערפל סמיך...

רגע  באותו  לי  נראה  שהיה  החייל  את  מהחדר  והוצאתי  התעשתי,  מיד  אך 
נוסף.  חייל  יצא  איתו  יחד  אך  יצא,  אכן  הוא  בחדר.  הבלגן  כל  על  כאחראי 
ייענש בגללו!  כששאלתי אותו להיכן מועדות פניו, ענה לי שהוא לא מוכן שחבירו 

הרי הוא זה שהתחיל את כל הבלגן.
התנהגו  הרי  הם  עונש,  שום  ללא  לחדר  שניהם  את  החזרתי  רגע  של  בהחלטה 

באהבת-ישראל.

עכשיו נשאר לכם לגלות איזה סמח"ט / מח"ט אני?! וגם, שלא תנסו אותי בפעם 
הבאה!!...
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ב"ה, כ"ט סיון, תשי"ד ברוקלין.

שלום וברכה!

חלק א' – ההתמודדות

את  להגביר  לו  שקשה  שכותב  ומה   ...
כח המחשבה דבור ומעשה שלו ]על היצר 

הרע[ ושואל אנה לפנות ואנה לברוח?

הפתרון

עליו  ניצב  ה'   ... כי  לברוח,  צריך  אין 
ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו, ובוחן 
כליות ולב אם עובדו כראוי, אשר זהו גופא 
היצר  במלחמת  לעמוד  כח  נתינת  הוא 
 ולנצחה, וגם התבוננות קלה בזה מספיקה,

שהקב"ה  ולהאמין  לדעת  החלק:  סיכום 
נותן לנו כח להילחם ברע.

איך עושים את זה?

דשמיא  הסייעתא  את  להגדיל  וכדי 

במוחו  חקוקים  להיות  צריך  בזה 
ואיזה  משניות  פרקים  איזה  ובזיכרונו 
.. וזהו נוסף על מה שצריך  פרקים תניא 
לזמן  ומזמן  תניא,   .. בכיסו  אצלו  להיות 
שורות, איזה  בו  ילמד  הפנויות   בשעות 

תניא  בעל-פה  ולשנן  ללמוד  החלק:  סיכום 
ומשניות.

התוצאה

דנפשיה  אליבא  הנ"ל  ככל  יעשה  ואם 
לעצמו  ויזכיר  ובפנימיות[  ]=באמת 
ה'  דשיוויתי  התמידי  הציווי  ]את[ 
הרע  יגרש  לאט  לאט  הרי  תמיד,  לנגדי 
שלו. אמות  בהד'  האור  ]את[   ויגביר 
להטרידו,  יפסיק  הרע  היצר  החלק:  סיכום 

ויראה הצלחה בעבודת השם שלו...

 בברכה,
בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



מה היה שם?
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המשימה
החודשית
עליך להתקשר ברגע זה 

ממש למח"ט אברהם אריה 
לוי ללמוד איתו שיחה של 
 הרבי ולסיום לשאול אותו:
מה אתה הולך להיות 

בקעמפ הקרוב!!
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פתרונות, הערות ורעיונות
בתיבת צבאות ה' או 055.8986.150

1. הסמח"ט מנגמי מחפש את 
החייל שהשליך את הכוס.

2. הסמח"ט מנגמי מרים 
לכלוכים מהריצפה, כדרכו של 

הרבי שליט"א מלך המשיח.

3. מגיש כוס קפה לגנרל 
בכניסתו למסדר.

4. אומר 'לחיים' ביום האחרון 
בקעמפ.

!




