


למעלה מעשור של עלונים חלף עת חווינו 

יחד את מעמד הסיום של הקעמפ הבלתי 

נשכח.

לא  לעולם  אלו  רגעים  כי  לרגע  נדמה 

ישבו. אך כעת, רגע לפני הזינוק, שמחים 

אנו להגיש בפניכם את ה-עלון, כטעימה 

שכולם  הקעמפ  אל  נדירה  והצצה  קטנה 

מחכים לו - הקעמפ שבעזרת השם כבר 

יהיה עמוק עמוק בתוך הגאולה האמיתית 

והשלימה.

.
 - להירשם  הספקת  לא  עדיין  אם  אז 

את שפורפרת  לידיך  טול  הזמן!  על  חבל 

הטלפון, וחייג: 04.6920.816

 מתגעגע ומצפה לראותך!
המפקד אברהמי

עיצוב, עימוד, מנהל מערכת ועורך ראשי יוסי בן תמר;

שותפים בעריכה פיצ'ע זוננשטיין; מ. בן אדון; ד. כהן; יעקבל'ה כהן; ג. שמיל;

 כתובת המערכת רח' ירושלים 17 עיה"ק צפת, טל 077.551.7702
nonstop770749@gmail.com אימייל
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. חינוך תינוקות של בית רבן צריך   .  "

להיות באופן שהתינוקות נעשים חדורים 

והנקודה  העניין  עם  תוכם  בתוך  לגמרי 

של 'משיח', כך, שכאשר רק מביטים על 

ילד יהודי, מה רואים? -משיח! . . "

)משיחת ליל שמחת תורה ה'תשנ"ב(

חודש תמוז

יהודה ישי גבאי - ב

רועי הלר - ג

יוסף יצחק ממן - ג

נתנאל דוד דרמון - ז

נתנאל אריה כהן - ט

ניסים ישראל טריאסטער - יב

נהוראי מאיר משה - יט

שלום דוב בער שושני - כח

מנחם מענדל מאייר - כט

רצ”מ פנחס בר-מוחא – יג

המפקד אברהמי בטוניאשווילי – כז

המ”ל שמוליק גינזבורג – כט

חודש אב

שלמה אמסלם - ח

שלום בער קומער - ט

דוד שוואב - י

נחום ליפסקער - יא

שניאור זלמן ליפש - יב

מנחם מענדל גולדברג - טו

לוי יצחק ידגר - טו

אור צבי כהן - טו

מנחם מענדל רוזנברג - יט

יוסף יצחק אשכנזי - כו

 המנהל האדמניסטרטיבי

הרב אבי בן הרוש – ד

המפקד ישראל ערד – י

המפקד מנחם מענדל שמי – י

המפקד שלום דובער אוריאן – י”ד

המפקד דוידי בן מעש – כ”ט

י”ב מנחם אב תק”כ: יום בו התחתן הרבי 

עם  רעבע’(  ‘אלטע  בשם  )הנקרא  הזקן 

הרבנית  הצדקנית שטערנא שרה ע”ה.

י”ב מנחם אב ת”ש: יום בו נקנה בית חיינו 

שבליובאוויטש”  “ליובאוויטש   -  770  -

שבניו-יורק, על-ידי הרבי הריי’’צ.

והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ועד  ומאז 

שם עיקר גילוי השכינה בעולם.

ההסתלקות  יום  תש”ד:  אב  מנחם  כ’ 

של ר’ לוי’ק, אביו של כ”ק אדמו”ר מלך 

המשיח שליט”א.
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ה'תשע"ה  תמוז  כ"ה  ראשון  יום 

ת"ת  ו'  בכיתה  תורה  שיעור   11:34

"אור מנחם"

שומע?  אתה  "שמוליק,  המורה: 

גד מגיעים למשה,  ושבט  שבט ראובן 

סמוך  לגור  רוצים  שהם  לו  ואומרים 

לארץ בישראל ולא ממש בתוכה".

שמוליק: "ומה משה ענה להם"?

שבשום  להם  ענה  "משה  המורה: 

לגור  להם  יסכים  לא  הוא  ואופן  פנים 

כן, הם  ישראל; אלא אם  מחוץ לארץ 

ילכו תחילה להילחם בתושבים הגויים 

סתם  ולא  ישראל,  בארץ  שנמצאים 

להיות  צריכים  הם  אלא  ילחמו,  שהם 

הראשונים שנלחמים".

נקישות בדלת, והדלת נפתחת.

המורה: "מי בדלת"?

"קעמפ 'גן ישראל' צפת"!!!

בואו  הבאים,  "ברוכים  המורה: 

במה  תכנסו. 

זכינו לביקור של 

הקעמפ פה בכיתתנו?"

חשיבות  על  "לדבר  יוסי:  המפקד 

ההליכה לקעמפ ".

אני  תלמידים  "בסדר,  המורה: 

מבקש שבזמן שהוא מדבר שאף אחד 

לא יפריע.

תלמידים  טוב  "בוקר  יוסי:  המפקד 

יקרים".

"ב-ו-ק-ר  ט-ו-ב!!!"

היישר  אליכם  "באנו  יוסי:  המפקד 

ישראל', על מנת  'גן  ממשרדי קעמפ 

לזרז אתכם להירשם, לקעמפ שיעשה  

את  שפועלים  חיילים  חיילים,  אתכם 

התגלות - "אני חייל אני מסוגל".

"כפי שאתם בטח יודעים, הרבי מלך 

המשיח מאוד מאוד מחבב את 'קעמפ  

בצבאות  שחיילים  בגלל  ישראל':  גן 

השם 

ם  י א ב

 , לקעמפ

ם  ו ק מ ב

להישאר בבית בזמן 

ולא  להשתעמם  החופש, 

מוקדם,  בבוקר  קמים  כלום;  לעשות 

ממש  התפילה  לפני  חסידות  לומדים 

מכן  לאחר  בישיבה,  בחורים  כמו 

מתפללים בחיות ובשמחה, וכך במשך 

לעשות  הזמן  את  מנצלים  היום  כל 

נחת לרבי".

נרשם,  בטוח  אני  "המפקד,  לוי'ק: 

 - ל'קעמפ'  קוראים  למה  אבל באמת 

"גן ישראל'"?

המפקד יוסי: "זה בדיוק המטרה של 

המצוות  את  נעשה  שלא   - ה'קעמפ' 

כמו שעושים אותם כל השנה, אלא כמו 

שעושים ב'גן'; לא גן ילדים - אלא גן 

של ארמון מלכים: כאשר יושבים בגן, 

מלבלבים,  פרחים  גבוהים,  עצים  בין 

ונעים,  כיף  הכל  אז   - ספר  וקוראים 

ומתפללים  מצוות  עושים  כאשר  וכך, 

ב'קעמפ' - זה כיף הרבה יותר מאשר 

על  זה  ו'ישראל'  השנה,  כל  במשך 

מייסד  הקדוש,  טוב"  שם  "הבעל  שם 

שהקעמפ  בגלל  הכללית,  החסידות 

ורוח  הוראות  לפי  מתנהל  כולו 

החסידות, כפי שייסד הבעש"ט".

מה  בדיוק  זה  המפקד,  לוי'ק: 

שלמדנו לפני שהגעת, שאסור לשבת 

בבית ולנוח, אלא צריך לרוץ ראשונים. 

מה  לעשות  והתלהבות  ומתוך שמחה 

שהרבי  ומה  מאיתנו,  רוצה  שהקב"ה 

אומר לנו.

סתם  ולא  כך,  "בדיוק  יוסי:  המפקד 

יותר  אלא  חיילים,  כמו  להיות  שצריך 

ה',  בצבאות  חיילים  בתור  אתם  מזה; 

הראשונים  להיות  הזכות  את  לכם  יש 

שיוצאים לקרב ולנצח את היצר הרע.

מהראשונים  היה  אני  אז   לוי'ק: 

יהיה  זה  לקעמפ,  להירשם  שרצים 

ההתחלה שלי במלחמה על היצר הרע.  

חיילים  מקווה  ואני  יוסי:  המפקד 

הקרוב  בקעמפ  ה'  שבעזרת  יקרים, 

עמוק  עמוק  כבר  נהיה  אנחנו   -

והשלימה,  האמיתית  הגאולה  בתוך 

בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א 

ממש  ממש  בקרוב  העמים  כל  לעיני 

ממש"!



במוחי חולפות כעת המחשבות על 

האחרון  שבעלון  הבטוחים  החיילים, 

"נון  מערכת  בהוצאת   - השנה  של 

כך  כל  להיות  הולכות   - סטופ" 

כל  הקעמפ;  על  חשיפות  הרבה 

המפקדים,  שמות  האטרקציות, 

ובעיקר - התוכניות  שמות הסיירות, 

שמשרד הפעילות זומם לנו...

בהחלטה של רגע, אחרי כמה לילות 

)לא  ישנתי  שלא  ברציפות 

החלטתי  בבית!(,  לנסות 

הסקרנים  בפני  לחשוף 

חלק   - החיילים   - שביניכם 

הקרוב.  הקעמפ  מסודות 

לי:  תבטיחו  אחד  דבר  אבל 

אתם לא הולכים לגלות את 

ליבעראוו  לוי  למש"ט  זה 

)חשיפה ראשונה...(.

מסכימים? אז קדימה, יוצאים 

לדרך!!...

משרד הפעילות

הפעילות  משרד 

אגף  פתח  השנה 

הפקות מיוחד בחסותו 

של וועלוואל'ה, שעובד 

בשיא  כלילות..  ימים 

פעילויות  להוציא  המרץ 

מהנות ומאתגרות, סוחפות וחסידיות.

וועלוואל'ה מוסר, כי השנה לא יהיה 

בשנים  הפעילויות  את  להשוות  מה 

בהסברו  השנה.  לפעילויות  קודמות 

לכך  הסיבה  כי  וועלוואל'ה,  מוסיף 

נעוצה בזה שמנהלי הפעילות חשבו 

ואתגרים  משימות  על  מראש  כבר 

גרנדיוזיים, שיעניינו את כל החיילים, 

בכל עת ובכל מצב.

דוגמאות הוא לא היה מוכן לתת לנו, 

יצר הסקרנות  להגביר את  בכדי  אך 

ספק  "אין  אמר:   - בתוכנו  המכונן 

לעולם  דרך  יפתחו  אלו  שפעילויות 

 - הפעילות  שמשרדי  למקום  חדש, 

הגיעו לשם  לא   - כל השנים  במשך 

והן  אסטרטגית  מבחינה  הן  מעולם, 

בטוחני  'אינדיבידואלית'.  מבחינה 

הצפויות  שהאטרקציות 

לגלגל  הולכות  הקרוב  בקעמפ  לנו 

את  ויממשו  פרוע,  בצחוק  כולנו  את 

הפסוק "אז ימלא שחוק פינו" – כראוי 

לזמננו, ימֹות המשיח.

צוות המשמעת

השבוע  התכנס  המשמעת  צוות 

בנושאים  לדון  ראשונה  באסיפה 

משמעת,  איש  כל  המעסיקים 

גנרל  ועוזר  כמח"ט,  סמח"ט 

בסגנון  התקיימה  האסיפה  כגנרל; 

"דיון סגור", ואסור היה לנו לתעד את 

האסיפה ולצוטט ממנה קטעים.

ההצעה  הועלתה  האסיפה,  בסיום 

במסדר  שיהיה  המיוחד  לסדר 

מנהלי  הקעמפ:  של  האחרון  היום 

ומנהלי  מח"טים  יהיו  הלימודים 

הפעילות סמח"טים; אך מיד הועלתה 

הדעה - שדווקא מנהלי הפעילות יהיו 

ישמשו  הלימודים  ומנהלי  המח"טים 

כסמח"טים. אלו צודדו לצד אלו, ואלו 

צודדו לצד אלו.

ברגע  בפתאומיות  נקרע  הדיון 

הותר  )לא  הפעילות  שאחד ממנהלי 

את  קלט  למשרד,  נכנס  לפרסום!!( 

הדיון שהתחולל במקום רגעים 

ופסק  הגעתו,  קודם  ספורים 

בקול 

י נחרץ:  נ א "

הזה  בקעמפ 

לעשות  הולך 

)לא  שמייח!!"  לחיילים 

הבנתי אם הוא התכוון לומר 

את המשפט בלשון 'סגי נהור' או 

שהתכוון ברצינות, אך נראה היה כי 

הוא זומם משהוא...(.

קציני הלימודים

עובדים  הלימודים  קציני 

לערוך  השטורעם  בשיא 

חוברת לימודים מעניינת 

בהודעה  ומאתגרת. 

כי  הודלף  הלימודים  מקצין 

יסיים את  יהיה חייל שלא  השנה לא 

יהיה  פשוט  "זה  לימודים;  החוברת 

כל כך מעניין", אמר, "שאף חייל לא 

למבצע בנוסף  זאת  לפספס".   ירצה 

קציני  לנו  שמתכננים  ה-ע-נ-ק 

הותר  לא  עדיין  המבצע  הלימודים. 

לחשיפה, אך זאת אני יכול לומר לכם: 

חייל שלא ירשם לקעמפ ולא 

במבצע,  ישתתף 

על  יתחרט 
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כך...

ותראו!  תגיעו  מסוקרנים?! 

מחכים לכם!...

המש"ט

גילה,  לידינו  שהגיע  נוסף  דף 

לפנק  המש"ט  מתכנן  השנה  כי 

הרבי  של  המסורים  החיילים  את 

"על  בטיולים  המשיח  מלך  שליט"א 

האטרקציות  מאתרי  ובחלק  רמה", 

עיסקי  חוזה  נחתם  כבר  המובחרות 

מקומנו  את  להבטיח  מנת  על 

באתגרים משופרים.

לצורך כך, אף הוקצה סכום נכבד 

הטילה  הקעמפ  שהנהלת   - ביותר 

גם  משתאים??  פרסומו.  על  'ווטו' 

אנחנו...

הגנרל

את  אמש  אישר  הקשוח  הגנרל 

השתתפותו בקעמפ. בראיון מקוצר, 

לרגל  סמוי  מעמד  לאחר  רגע 

אמר,  הקעמפ  לשורות  הצטרפותו 

נרגש  ממש  הוא  כי 

הקעמפ,  לקראת 

על  לחיילים  והחמיא 

החסידית  האווירה 

שמשרים בקעמפ. 

"אני בהחלט מטיל ספק בצורך שלי 

הם  הקעמפ.  באמצע  חייל  להעניש 

ילדים טובים", אמר.

ו . . המפקדים!

המפקד יהוסף חיים סעיד )או יותר 

שעברה  שנה  עד  שהיה  זה  נכון, 

יהוסף חיים סעיד(, ביקש  "המפקד" 

להודיע לחיילים, שלמרות השמועות 

החוזרות ונשנות שבקיץ זה הוא הולך 

מחנות  לטובת  הקעמפ  את  לעזוב 

הוא  אין   - קיץ אחרים ברחבי הארץ 

מתכוון לעזוב את החיילים של הרבי 

בצפת. "צריך לעמוד על המשמר"!

יותר מזה, הוא הסכים לדווח על כך 

שרשם את שני אחיו לקעמפ השנה.

סיירות  ובאיזה  שמותם?  הם  מה 

הם מתעתדים להיות? את זה תוכלו 

אב,  מנחם  י"ג  בתאריך  רק  לדעת 

הקעמפ  בשערי  בצהריים,  שתיים 

שאין שני לו...

 מחכה לכם בקוצר רוח,
 בשם צוות הבידור והתיעוד -
קעמפ גן ישראל אור מנחם תשע"ה
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א אני חייל, אני מסוגל.

ב ברור, שאני חייל!

ג גן ישראל צפת,
הקעמפ של החיילים.

ד דיי קעמפ ע"ה,
משהו שלא היה ולא יהיה.

ה "השנה בגן ישראל צפת . . "
הסיסמא הבלתי נשכחת.

ו וואו, איזה כיף שאני בגן ישראל צפת.

ז זהירות!
 בסוף לא יהיה לך מקום, אז רוץ

להירשם.

ח חודשיים של הכנות קדחתניות.

  ט טו"ב שנים.

י יייייייש! יש לי מקום בקעמפ.

כ "כל יום אנו נלחמים . . "

ל לא דוחים למחר, כולנו נרשמים!

מ מי שלא נרשם, פשוט מפסיד!

נ נון סטופ גן ישראל
כי הקעמפ איתנו לאורך כל השנה.

 ס סכנה! גנרל לפניך

ע עוד 7 יום – יוצאים לדרך...

פ פעם בשנה.

צ צפת זה הבית שלי ולא אחר.

ק קעמפ שדורש ומביא גאולה.

 ר רבי, מילת היסוד בקעמפ.

ש שבועיים שלא יגמרו.

 ת תודה לאבא ואמא שרשמו אותי
 לקעמפ!



מוצש"ק, י"ד תמוז ה'תשי"ז

וואו! איזו התרגשות! מחר עומד לקרות 

האירוע המרתק והמיוחד ביותר שיכולתי 

פעם  אי  שיתרחש  דעתי  על  להעלות 

י-ג- ש-ל-י-ט-"-א   ה-ר-ב-י   בקעמפ. 

י-ע  ל-ב-ק-ר  כ-א-ן !-!-!

יום ראשון, ט"ו תמוז ה'תשי"ז

איזה יום מיוחד עבר עלינו היום. אנסה 

היום  מאורעות  כל  את  מזיכרוני  להעלות 

לפי הסדר:

סדר היום התחיל כרגיל. למרות שידענו 

לא  היום,  שייערך  המיוחד  הביקור  על 

הרבי  ביקש  כך  כי  היום,  סדר  השתנה 

שליט"א.

החלה  ההתרגשות  הצהריים  לקראת 

לעלות ולגבור, גם על פני הילדים נראתה 

לנקות,  להתכונן,  ניסו  והם  התרגשות, 

 - השטח  ואת  עצמם  את  ולהכין  לסדר 

לקראת הביקור.

)מרוב  שלוש  השעה  אחרי  מעט 

זוכר...(,  ממש  לא  אני  התרגשות, 

עם  שליט"א  הרבי  של  המכונית  הגיעה 

עם  יחד  המדריכים,  אנחנו  המלווים,  כל 

 - הק'  פניו  את  לקבל  יצאנו  הילדים,  כל 

פניו  ועל  שליט"א  הרבי  יצא  ומהמכונית 

נסוכה שמחה רבה.

בשטח  לסייר  הרבי  יצא  בבואו,  מיד 

הקעמפ  מנהלי  התלוו  לסיור  הקעמפ. 

שהיו בשטח.

לבניין  הרבי  נכנס  הסיור,  בתחילת 

המדריכים  ישנו  שם  המרכזי,  הפנימייה 

חדר  בכל  עבר  הרבי  הצוות.  ומשפחות 

כשנכנס  הערות.  העיר  פעם  ומדי  וחדר, 

הרבי שליט"א לחדר שלי - ממש רעדתי...

)המנהל  וייס  קהת  הרב  של  בחדר 

ובנו  אשתו  נכחו  הקעמפ(  של  הכללי 

הקטן, ווהרבי מלך המשיח שליט"א בירך 

אותם בקיץ שמח ומתוך בריאות.

יוסף  ר'  של  לחדרו  הרבי  כשהגיע 

וויינבוים )המנהל הגשמי - המש"ט - של 

הקעמפ( אמר לו הרבי שייכנס ראשון כיוון 

ענה שהרבי  הוא  אך  הבית',  'בעל  שהוא 

הוא 'בעל הבית'. הרבי חייך ונכנס ראשון, 

ולאחר שהביט רגע בחדר - יצא.

יש לציין שהמקום כולו היה נקי ומסודר, 

מסודרים  היו  והמדריכים  הילדים  וכל 

ונקיים, דבר שהסב קורת-רוח רבה לרבי 

מלך המשיח.

עבר  הפנימיה,  מבניין  שיצא  לאחרי 

את  מצא  במטבח  במטבח.  לבקר  הרבי 

במקומותיהם,  והמלצרים  העובדים 

ולאחרי שהתבונן בכל פרט במטבח, אמר 

למלצרים שהם "משמשים בקודש".

לבקר  הרבי  עבר  לאחר-מכן 

ואמר  המרפאה(  )בניין  ב'אינפערמערי' 

ייצטרכו  רצון שלא  ויהי  טוב,  שזהו מקום 

להשתמש בו.

)בנייני  ל'באנקס'  המשיך  משם 

להקפיד  הרבי  ביקש  שם  הפנימייה(, 

גדרות  לשים  והורה  הילדים,  שמירת  על 

מסביב ל'באנקס'.

מנהל  )בתפקיד  שם-טוב  הרא"י 

ריבוי  שעקב  לרבי,  אמר  הלימודים( 

וגדושים  מלאים  הבניינים   - החיילים 

והמקום לא מספיק. הרבי אמר לו שאפשר 

לבנות עוד בניין!

אחר-כך יצא הרבי לכיוון האגם שבמרכז 

המחנה; כאשר צעד על שפתו, עצר לרגע 

במקום מסוים, הביט ברצינות על האגם, 

- כשהוא מדבר  ואחר-כך המשיך ללכת 

על  להקפיד  החשיבות  על  המנהלים  עם 

כללי הבטיחות, ועל הדגש שיש לשים על 

כך.

שלא  בקעמפ  חייל  אין 
את  פעמים  אינספור  שמע 
החשיבות המיוחדת שמייחס 
לקעמפ.  המשיח  מלך  הרבי 
שהפעמים   - כך  כדי  ועד 
יצא  בהם  )כמעט(  היחידות 

"כאן  קראון-הייטס  משכונת  הרבי 
בשביל  היו  הברכה",  את  הוי'  ציווה 
חייל  כל  ישראל".  "גן  בקעמפ  לבקר 
שמע את התיאור על הביקור הבלתי 
נשכח של הרבי בשטח הקעמפ, והעיר 

במקומות הצריכים לכך.

להגיש  החלטנו  הקעמפ  לפני  רגע 
תיאור  העלון,  קוראי  בפניכם 
מהביקורים  אחד  על  ומרתק  חי 
מאת  בקעמפ,  הרבי  של  המרתקים 
בזמן  בקעמפ  ששהה  המפקדים  אחד 

הביקור • שווה קריאה!
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משם המשיך לכיוון מגרשי המשחקים, 

והתעניין בכל פרט. הרבי גם העיר שכלי 

יהיו  לא  וכדו'(  )הכדורים  המשחקים 

קשים מדי, שלא יפגעו בילדים.

הרבי  הבחין  המגרשים,  באחד 

בסדקים ברצפה - וביקש לתקן אותם. 

כמו-כן, במגרש אחר ראה בור 

שימלאו  וביקש  קטן 

שלא  בעפר,  אותו 

יזיק לילדים.

ך  ש מ ה ב

הרבי  נכנס 

ר  ד ח ל

ה  ס י ב כ ה

א  צ מ נ ה

ר  ד ח ב

 , ף ת ר מ ה

הבחין  וכאשר 

בבטון,  שהיה  בחור 

אמר שיכסו אותו בקרש.

הרבי  הביט  הביקור  במהלך  בכלל, 

והיה  במקום,  ופרט  פרט  בכל  שליט"א 

מרוצה מהסדר והניקיון ששרר במקום. 

השטח,  של  החיצוני  ליופי  בקשר 

ניט  זיך  איך  האב  עשירות  "ַאזַא  אמר: 

לא  עשירות,  )=לכזו  פארגעשטעלט!" 

שיערתי!(, ולאורך כל הביקור היה חיוך 

נסוך על פניו הקדושות.

ההתוועדות

הרבי  נכנס  במקום,  הסיור  לאחרי 

בית  של  המרכזי  לאולם  שליט"א 

המיוחדת,  הבימה  על  עלה  הכנסת, 

סטענדער  ליד  מנחה,  תפילת  והתפלל 

שהוכן במיוחד.

התפילה,  לאחר 

הרבי  נכנס 

צדדי,  לחדר 

את  החליף 

ק  ו ט ר י ס ה

ל  י ג ר ה

ק  ו ט ר י ס ל

 , י ש מ

ב  ש י י ת ה ו

השולחן  ליד 

לרגל  להתוועדות 

של  הבית  חנוכת 

המקום )באותה שנה קנו את 

הראשונה)!(  הפעם  היתה  וזו  המקום, 

שערכו באותו מקום את הקעמפ(.

אכל  הקדושות,  ידיו  את  נטל  הרבי 

חתיכת לחם וחתיכת מצה-שמורה.

הרבי מלך המשיח פנה לילדים לאחר 

שיגידו  ואמר  הך',  הסלע  'על  שניגנו 

'לחיים' על בקבוקי סודה שקנה עבורם 

שברכו  לפני  לא  )=קיוסק(;  ב'קענטין' 

ביחד 'שהכל', והרבי ענה אחריהם 'אמן' 

בקול רם.

את דבריו פתח הרבי שליט"א ואמר, 

שהדברים שיאמר מיועדים לא רק לילדי 

ה'קעמפ' אלא לכל ילדי ישראל, וביקש 

שימסרו את הדברים אחר-כך לכולם.

הבעל- על  סיפר  הראשונה  בשיחה 

על שמו;  נקרא  – שה'קעמפ'  שם-טוב 

שהיסוד לעבודתו הקדושה בכל ימי חייו 

ישראל'  ו'אהבת  שמיים'  ה'יראת  היו 

בגיל  כשהיה  עליהם  אביו  שהזהירו 

אמורים  שהדברים  אמר  הרבי  חמש. 

לשמש הוראה לכל ילד בישראל.

הוראות  הרבי  אמר  השיחה  בהמשך 

נוספות לילדים, ולימדם כיצד להתמודד 

עם היצר הרע.

שליט"א  הרבי  הפסיק  לאחר-מכן 

באמצע, כדי לתת לילדים לנוח, והורה 

מכירים,  שהם  מאמין'  'אני  ניגון  לנגן 

וכולם ניגנו יחד. אחר כך, המשיך בדבריו 

סאלדזשערס"  "משיח  שיהיו  ובירכם 

)=חיילי המשיח(.

הקונטרס

שכעת  הרבי,  הכריז  הביקור  בסיום 

מהילדים  לכל-אחד-ואחד  יחלקו 

מיוחד,  ומעריב'  'מנחה  )קונטרס( 

המדריכים   - נמצאים  שלא  ולילדים 

ייקחו, ויתנו להם מאוחר יותר.

הרבי שליט"א הורה לנגן 'כי אנו עמך', 

וקיבלו  הילדים  כל  עברו  הניגון  בשעת 

"תפלת  הקונטרס  את  הקדושה  מידו 

קיבלנו  וכן  ערבית",  ותפלת  מנחה 

אנחנו - כל המדריכים והמנהלים.

לנגן:  הרבי  החל  החלוקה  בסיום 

"צמאה לך נפשי", "אבינו מלכנו" ו"ניע 

אמר  מכן  ולאחר  כלאפצי",  זשוריצי 

ולחזור  הילדים  עם  לצאת  למדריכים 

עמם על השיחות שנאמרו בהתוועדות.

בזמן  כי  לשמוע  הצטערתי  כך  כל 

שהיינו בחוץ עם הילדים וחזרנו בפניהם 

את דברי הרבי, חזר הרבי בפנים מאמר 

חסידות לשאר הנוכחים, אבל זהו הרצון 

של הרבי וודאי שגרמתי לו נחת.

הרבי  לאולם,  חזרנו  מכן  לאחר 

אחד  לכל  וחילק  המזון,  ברכת  בירך 

מהמשתתפים מ"כוס של ברכה". לפני 

שיצא, נתן הרבי למנהלים של הקעמפ 

שטרות.  ומספר  כיס,  בפורמט  'תניא' 

הרבי שליט"א נכנס למכוניתו, כשכולנו 

- המדריכים והילדים - עומדים ומלווים 

אותו לקול שירת "כי בשמחה תצאו".
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אחד  מצד  זה,  מיוחד  יום  איזה  "וואו.. 

גם  הוא  שני  מצד  אך  עצוב...  קצת  הוא 

יום מאוד שמח", אני אומר לעצמי.

אני ממש לא יודע האם לבכות דמעות 

נגמר  שהקעמפ  הרגע  על  עצב,  של 

ומוכרחים לחזור לשיגרה; או שמא לבכות 

רגש,  של  דמעות  שמחה,  של  בדמעות 

האמיתית  הגאולה  את  שקידמנו  כך  על 

מקווה  )ואני  נוסף  צעד  בעוד  והשלימה, 

הרבי  של  בואו  לקראת  האחרון(  שהוא 

שליט"א מלך המשיח!

רגשותיי  את  בפניכם  להביא  לי  הרשו 

 - בקעמפ  הזה  המיוחד  מהיום 

כ"ד מנחם אב ה'תשע"ד.

קריאת   8:00

טוב"  ה"בוקר 

של המפקד 

ה  ת י י ה

מרגשת  היום 

"בוקר  יודע מתי נשמע שוב  מי  במיוחד, 

ידים  נוטלים  כולנו  נפלא.  כזה  טוב" 

היום   למקוה;  ורצים  מתלבשים  במהרה, 

- יותר מבכל יום - אין זמן לבזבוזים, כל 

שניה היא חשובה.

שתיית קפה האחרונה של כל הסיירת 

ביחד – זה היה אחד הדברים המרגשים, 

הדיי-קעמפ  בינינו,  קצת  מפטפטים 

רואה  אני  ולידינו  מולנו,  למסדר  נכנסים 

נכנס  לוי  פיצ'ע  הדיי-קעמפ  מפקד  את 

למסדר כ.. גנרל! כן כן, גנרל לכל דבר. 

"מה הוא חושב לעצמו?", הרהרתי בליבי, 

"האם הוא נפל על כל הראש?!.."

חשוב  ממש  לי  היה  היום 

לעמוד במסדר בראש 

כבר  זה  השורה, 

"מנהג  נעשה 

שביום  קבוע" 

של  האחרון 

הולך  הקעמפ 

'שמח' במסדר, מי יודע מה, איזה 'קטעים' 

מחכים לנו השנה...

כל החיילים נעמדו כבר דרוכים לקראת 

הבאות, והנה כבכל בוקר נפתחת לה דלת 

הבניין ומתוכה יוצאים המחטי"ם מעוטרים 

ופניהם  המדודים  בצעדיהם  במשרוקיות 

המרתיעות. רגע, מה הולך פה?! זה בכלל 

צמד המפיי"ם פיצ'ע ושניאור . .

מפתיעה  הייתה  הבוקר  התעמלות 

אחר  לא  היה  המפעיל  כאשר  במיוחד, 

בכבודו  אריה  אברהם  המח"ט  מאשר 

ובעצמו – לא תיארתי לעצמי לרגע שיש 

לו יכולת ביצועית כל כך קפיצית וגמישה.

זהו זה, עכשיו הגיע הרגע שכל הקעמפ 

יוצא  ליבעראוו  לוי  הגנרל  לו,  ציפיתי 

עם  ברולרים  מצוייד  כשהוא  למסדר 

התחלנו  רגע,  בין   – מדהימים  ביצועים 

"פם פם  והצוות  כל המפקדים  לשיר עם 

פם, פם פם פם . . לוי לוי ליבעראוו . . הוו 

. ."  וואו, איזה מסדר משוגע! 

התפילה,  לפני  הקצרה  בהפסקה   9:45

בשמים  ובהיתי  בטרסות  התיישבתי 

תכלת  בצבע  שמים  היה  זה  הכחולים, 

ליום  בדיוק  שמתאימים  כאלה  בהיר, 

הסיום של קעמפ 'גן ישראל - אור מנחם'.

לאחר רגעים ספורים, ניגש אלי המפקד 

היום?"  לך  קרה  מה  "מוישי,  אברהמי: 

"חסיד  אותי,  שאל 

להיות  צריך 

הוא  שמח!"; 

ידי,  על  התיישב 

והתחלנו לדבר...

כך  כל  אז  דיברתי 

הקעמפ  על  הרבה, 

האהוב, על המפקדים 

בזמן  אפגוש  שלא 

הלימודים  על  הקרוב, 

כך  שכל  ה'כיפיים' 

כל מה  ועל  נהנתי מהם; 

לעזוב  מפחד  שאני 

ולהתנתק  אותו 

ומי   – היום  ממנו 

אחזור  מתי  יודע 

אליו שוב?..

דבריי,  את  כשסיימתי 

מוחלט,  שקט  השתרר 

דיבר. רק  אף אחד לא 

הציפורים  צפצוף  קול 

נשמע ברקע. 

פאקן  "פַאנַאנדער 

)לארוז  פעקלַאך"  די 

פתח  החבילות(,  את 

והמשיך:  אברהמי, 

זלמן,  לי,  "תגיד 

על  פעם  שמעת 
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המושג הזה?"

והוא  עניתי,  לא 

"מסופר  המשיך: 

עם  שכל  בנביא, 

לבית  הגיעו  ישראל 

סיום  לכבוד  המקדש 

בניית בית המקדש. 

לאחר 'שבעת ימי 

ושבעת  המשתה' 

הסוכות,  חג  ימי 

חזרו כל העם לביתם.

שהם  חושב  אתה  איך 

צריכים  כשהיו  הרגישו 

מבית- להיפרד 

לחיי  ולחזור  המקדש 

שהיו  לאחר  השיגרה 

בבית  שלמים  שבועיים 

המקדש?"

הם  "בטח 

ללכת,  רצו  לא 

איזה  עוד  נשארו 

שנה, ולא יודע מה 

עוד הם עשו", עניתי.

שלא"  זהו,  "אז 

אברהמי,  השיב 

מספר  "הפסוק 

על כך שעם ישראל הלכו לביתם "שמחים 

וטובי לב".

יכול  זה  "איך  הזדעקתי,  "מה?!!!" 

להיות, מה אין להם לב יהודי?"

והמשיך  לעצמו  חייך  אברהמי  המפקד 

תשרי,  חודש  בסוף  אחת,  "פעם  לספר: 

יהודים  הרבה  שכעת  כך  על  הרבי  דיבר 

וחוזרים  סעוונטי  סעווען  את  עוזבים 

איך  שאלה:  אותה  את  ושאל  הביתה, 

יכול להיות שיהודי יכול לרצות לעזוב את 

הרבי בשביל לחזור הביתה, איך יהודי יכול 

לרצות לצאת מסעווען־סעוונטי?

ואז הרבי ענה על שתי השאלות: יהודי 

דירה  לעשות  כדי  הזה  לעולם  נשלח 

להיות  הגשמי,  הזה  בעולם  דווקא  לה' 

בבית המקדש זה טוב, להיות אצל הרבי 

זה  "מטען",  כמו  רק  זה  אבל  מצויין,  זה 

את  להכניס  היא  המטרה   – המטרה  לא 

איפה  שלנו,  הפרטי  בבית  גם  הקדושה 

מה שהשם  זה  ואם  בגילוי.  קדושה  שאין 

רוצה מאתנו – אנו נעשה זאת בשמחה".

"הקעמפ  דבריו,  את  השלמתי  "אה" 

אנחנו  קטן,  סעווענטי  "סעווען  כמו  הוא 

המצברים,  את  מטעינים  כוחות,  לוקחים 

ויוצאים בשמחה לשאר השנה – להכין את 

הגאולה.  לקראת  והיבש,  הרגיל  העולם 

של  המשמעות  גם  בטח  זוהי 

החבילות"  את  "לארוז  המשפט 

שאמרת, צריך לארוז את החבילות 

אותם  ולקחת  שקיבלנו,  הרוחניות 

לשאר השנה".

בשמחה,  והפעם   – ממקומי  קמתי 

השלמתי את ההכנות ונכנסתי לתפילה 

ישראל  'גן  קעמפ  של  אחרונה  תפילה   –

ה'תשע"ד.

11:30 הלכנו לחדרים והתארגנו בזריזות 

בוקר  ארוחת  החבילות..(,  את  )ארזנו 

בחוץ – ממש כמו חיילים היוצאים לקרב, 

ונכנסנו לבאנקעט )מעמד סיום( המהמם 

שארגנו לנו משרד ה'פעילימודים'.

מצחיקות  משימות  חידון,  מערכונים, 

בהתרגשות  שרים  כולם  הבכיר,  לצוות 

גן  ביי  "גוד  המרגש  השיר  את  ובדמעות 

ולא  עוד פעם  עוד פעם,  ישראל", שרים 

מוכנים להפסיק; לבסוף שרו המ"פים את 

ה'גראמען' המיוחד שגרם לנו לצאת עם 

טעם טוב ובלב שמח.

הגיע,  המיוחד  הסוף  זה,  זהו   14:00

יצאנו כולנו – חיילי צבאות השם – לכבוש 

ולהביא את המשיח במהרה.  את העולם 

קפוא  לקרטיב  לנו  דאג  הפעילות  משרד 

בדרך  רעבים  נישאר  שלא  ומרענן, 

ה'ארוכה' 

לבית...  עד 

שתי  מזה  וחוץ 

הצבא  כל  של  תמונה  יפות:  מזכרות 

שוקו  שקית  עם  יחד  צפת  ישראל  גן   –

משפריצה ;(

לתפוס  חייב  הייתי  שזזים  לפני  רגע 

מנגמי  הסמח"ט  עם  מחייכת  תמונה 

ניאות  זה פעם ראשונה שהוא   – הקשוח 

לבקשתי והסכים בשמחה.

חיבוק  אברהמי,  למפקד  אחרון  חיבוק 

הצוות,  ולשאר  מענדי  למפקד  נוסף 

"שלום לקעמפ גן ישראל" ויצאתי "שמח 

הגאולה   – המשימה  לביצוע  לב"  וטוב 

האמיתית והשלימה.
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י"ז בתמוז ה'תתכ"ח

בחוסר  והביט  החומה  מעל  עמד  יועזר 

אונים באיל הברזל הנוגח בחומה. "זהו, זה 

הסוף!", חשב לעצמו. כבר מספר פעמים 

הוא וחבריו הלוחמים השמידו אילים מעין 

ובדרך  ליל,  נועזות באישון  אלו בפעולות 

אגב הצליחו גם להרוג את עשרות מחייליו 

של האויב.

כמו שאר חבריו  יועזר,  היה  אך הפעם 

הציק  הרעב  וחלש,  עייף  הלוחמים, 

אוכל  אין  אשר  שבועות  כמה  מזה  לו, 

שחבורת  מאז   - ליום  ומיום  בירושלים, 

בעיר  המזון  מאגרי  את  שרפה  הבריונים 

- ירושלים עייפה, חלשה ומותשת, הכוח 

שהגנו  היהודיים  לחיילים  עומד  לא  כבר 

בחירוף נפש על עיר הקודש.

את  שזעזע  נפץ  קול  נשמע  לפתע 

השלישית  החומה  ירושלים,  העיר  כל 

והמוני  נבקעה 

שטפו  החיילים 

רחובותיה  את 

הראשיים של ירושלים, הורגים ללא רחם, 

בית  לכיוון  ושועטים  וטף,  נשים  אנשים 

המקדש להחריב ולחולל שמות.

יום שלישי, י"ב בתמוז ה'תרפ"ז

בעיר  הריי"צ  הרבי  של  גלותו  מקום 

קאסטרמא, לשם נשלח הרבי בג' בתמוז 

הומר  )היל"ת(  המוות  שעונש  לאחר 

ולהם  יהודים  מעט  היו  זו  בעיר  בגלות. 

בית כנסת אחד בקושי, שם התפלל הרבי 

במשך ימי גלותו.

הרבי  צעד  זו  עיר  של  ברחובותיה 

במהירות בדרך אל משרד ה-ג.פ.או. שם 

יום  בכל  הפקודה  פי  על  להתייצב  עליו 

כעבור  נוכחותו.  כדי להראות את  שלישי 

נכנס  עצמו  את  הרבי  מצא  דקות  כמה 

בנין ה-ג.פ.או. ממהר לעבר  בשעריו של 

המסמכים  על  לחתום  עליו  שם  האשנב 

השונים.

בסבר  הרבי  פני  את  קיבל  הפקיד 

יפות, הוא הוביל את הרבי בידידות  פנים 

למשרדו, שם בישר לו: "אתה פטור מכל 

התייצבות נוספת. הנך משוחרר לגמרי!", 

והוסיף: "אני שמח להיות הראשון שמבשר 

לך זאת".

ביום י"ג בתמוז קיבל הרבי את המסמך 

הרשמי בו מודעים לו על שחרורו, ולמחרת 

.ביום י"ד בתמוז עזב הרבי את קאסטרמא.
בחודש  שניהם  שקרו  אלו,  מאורעות 

תמוז – "חודש הגאולה", מבטאים הפכים 

זה מזה; י"ז בתמוז מסמל את עניין הגלות, 

הגאולה,  ענין  את  מסמל  בתמוז  וי"ב-י"ג 

יודעים  אנו  השביעי  בדור  כחסידים  אך 

שלכל דבר יש כתובת – הרבי...

הרבי  סיפר  יחיד",  בן  ולו  למלך  "משל 

בעיצומה של התוועדות ב-770, "יום אחד 

מלוכלך  כשכולו  והאהוב  היחיד  הבן  חזר 

בבוץ מהגן שעשועים. מרוב אהבת המלך 

לבית  הילד  את  בעצמו  הוא  לקח  לבנו, 

במרחץ וסך אותו במיטב השמנים".

המלך,  לבן  מאוד  הכאיבה  זו  "רחיצה 

שהיה  והזוהמה  מהבוץ  אותו  ניקתה  אך 

על  למלך  נודע  למחרת  בה.  מלוכלך 

מעשה 'לא טוב' שעשה בנו והוא החליט 

להענישו..."

ובדיוק זהו העניין; ישנם דברים שנראים 

כהיפך הטוב והיושר, אך באמת הם באים 

מאהבה והערכה עלפי אותו אחד שמרגיש 

אנו  בהם  מקרים  ישנם  ולפעמים  ההיפך, 

רואים רק את הטוב, אך אם נתבונן לעומקו 

של עניין, נבין וניווכח כי לאו בהכרח שזה 

בא מצד הטוב והקדושה.

זוהי המשימה שלנו, ברגעים האחרונים 

של הגלות, - להתבונן בכל דבר ולראות 

ולא להיפך חלילה,  דווקא את הטוב שבו 

של  ב'משקפיים  בעולם  שנביט  ידי  ועל 

נפעל  מאיתנו,  רוצה  שהרבי  כפי  גאולה' 

ונזרז את בוא הגאולה האמיתית והשלימה, 

מלך  שליט"א  הרבי  את  לראות  ונזכה 

"בניי,  ומכריז  עומד  בשר,  בעיני  המשיח 

אשריכם שעשיתם רצונו של מקום".




