
הבטתי במתח לכל הכיוונים, ציפיתי בקוצר רוח 

לרגע בו יכנסו מנהלי הפעילות! מי הם – ידעתי, 

אבל איך הם יכנסו? 

הייתי  במהירות,  הבמה  על  בחור  עלה  לפתע 

בגדוד  ביחד  מפקדים  אנחנו  הרי  לוי?!  בהלם! 

נשמע  במחשבות,  מהורהר  עומד  בעודי  קש"ת. 

באחת קול מהרמקולים 'לא, זה לא הוא!' נרגעתי. 

המחשבות פסקו באחת. 

לי  נתנה  שלא  דרמה,  מנגינת  נשמעה  לפתע 

מנוחה, נעמדתי על הכיסא הבטתי ימינה, שמאלה, 

אחורה וקדימה, לא ידעתי מהיכן זה יופיע? 

הפעילות,  מנהלי  שלושת  בריצה  נכנסו  לפתע! 

כיוון..  רובי מים ארוכים, והשפריצו לכל  שבידם 

זאת הייתה כניסה ממש מפתיעה! 

יושב  אני  וסחוט  מותש  אדירה!  מלחמה  איזה  וואו! 
לספר לך, איך עברו עלי היומיים האחרונים. 

הייתי  לרגע.  נחתי  לא  המלחמה,  שהתפוצצה  מאז 
שם,  הראשונה  מהכניסה  להתגלות.  מוכנים  בפלוגת 
בתוך הסוואנה של המשטרה, ועד לכניסה השנייה, בתוך 
לרקוד,  להשתולל,  הפסקנו  לא  היוקרתית,  המרצדס 

לעודד את החיילים, וב"ה בזכות זה ניצחנו. 
את לימוד התניא האדיר שהיה, אני תמיד אזכור. חיילי 
שתי הפלוגות פשוט הפציצו שורות של תניא בעל פה, 

השופטים היו המומים כשהם ראו את כמות השורות.
רגע  בכל  שבעז"ה,  בליבי,  החלטתי  הזאת  מהמלחמה 
בחיים ובכל דבר שאעשה, תמיד אחשוב על זה שהרבי 
נחת  ירווה  הוא  האם  אותי,  ורואה  עכשיו  מתגלה 

מהמעשה הזה, או לא. 

עמדתי בין כולם, חיילים ומפקדים, ליבי פעם בחוזקה, הייתי 
נחוש בהחלטה!

הבטתי בתמונה של הרבי שליט"א מלך המשיח למשך 4 דקות 
רצופות, הרגשתי שהרבי נועץ בי מבט של חיבה, של אהבה, לא 
יכול לתאר את הרגשות שאפפו אותי ברגעים אלו, אבל מה שאני 
כן יכול לכתוב זה, שהרגשתי את הקשר שלי עם הרבי בגלוי! 

ממש כאילו אני עומד ביחידות מול הרבי! 
וויתרתי  לא  מעולם.  הרגשתי  שלא  תחושה  שזו  היא,  האמת 
לעצמי והחלטתי שהמעמד הזה חשוב לי וייחרט לי לעד! ואולי 

אפילו רק בשביל רגע זה )!( היה שווה לי לבוא לקעמפ.
אחרי מעמד התחיילת שכזה, אני בטוח שהחיים שלי יראו 

אחרת! 

חיכיתי...  לא  ממש  הזה  לרגע 
יכולתי  לא  בי,  צפו  הזיכרונות  כל 
להתעלם מהם ולו לרגע, כל החוויות 
הצעקות  אפילו  יחד,  שעברנו 
תוך  לעצמי  חשבתי  הגנרל,  של 
במשימה  עסוק  היה  שהגנרל  כדי 
ממנהלי  עליו  שהוטלה  מצחיקה, 

הפעילות. 
ניסיתי  אך  כולי,  הצטמררתי 
להתרכז  ולהמשיך  להתעלם, 
במתרחש על הבמה. ברגע בו חיקה 
מנהל הפעילות את הגנרל הקשוח, 
מרוב  להתגלגל  שלא  יכולתי  לא 

צחוק. 
בדרך  האוטובוס,  על  עכשיו  כבר 
חיילי  לכל  מתגעגע  אני  חזרה, 
הם  שגם  ובטוח  שלי,  הסיירת 
אחד  דבר  אבל  אלי...  מתגעגעים 
רגשות  בסערת  מרגוע  לי  נותן 
בשנים  כבר  שחוויתי  משהו  שכזו. 
בתור  בצעירותי  ועוד  הקודמות, 
של  'אורו   – ש  הזו  הידיעה  חייל, 

משיח לכל השנה'!!! 
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יוסף 
אברביה:  יצחק 
לחיים! אחחח חיילי קעמפ אורו של משיח, 
איזה כיף לשבת להתוועד עם הצוות האדיר 
לעמודים  בינות  ב770  פה  הקעמפ,  של 
ישיר  בשידור  החומים,  והספסלים  הלבנים 

למערכת 'ממשיכים להילחם' העוצמתית... 

מאיר ווישנפסקי: לחיים חיילים, לחיים. יחי 
לשבת  כמו  אין  לכם,  תדעו  המשיח!  המלך 
ב770 בסתם יום חול רגיל, וודאי כשמדובר 
בהתוועדות כל כך מיוחדת ולהיזכר בחוויות 
האדירות של הקעמפ, המסדרים, התפילות, 
האגדיות  הפעילויות  וכמובן  הלימודים, 
של  אגדי  יותר  העוד  הפעילות  משרד  של 

משפחת מונקעס... 

זלמי קלאפמאן: יחי המלך המשיח! לחיים 
אסור  הרעבע!  של  בנים  נאמנים,  חיילים 
הכל..!'  הוא  'שהרבי  הנקודה!  את  לשכוח 
תדעו לכם חיילים, פה ב770 פשוט מרגישים 
החסידים  לא'  אמר  שהרבי  כמו  זה!  את 
שב770 סופגים מהקירות! מי שלא נמצא פה 

אף פעם לא יבין... פשוט תטוסו לתשרי! 

לי  נראה  חבר'ה,  טוב  פרידמן:  מוישי 
שנסחפנו קצת עם הזכרונות... 

פתאומית(  )בצעקה  ווישנפסקי:  מאיר 
קבוצהההההההה!!!!! 

יוסף יצחק אברביה: מאיר תרגע, מה 
קרה לך פתאום? 

מה  יצחק,  יוסף  ווישנפסקי:  מאיר 
הכי  השנה  זה  קבוצה!  הבנת?  לא 

בכל  חשובה 
שלנו!  החיים 
שלימה  שנה 
זה  שלה  שהנושא 
רבי, רבי, ועוד פעם 
הרבי, ורק הרבי! אתה 

רוצה שאני ארגע?... 

וואו!  קלאפמאן:  זלמי 
הקעמפ  של  הנושא  ממש  זה 

השנה... 

כולם ביחד: "כי הרבי הוא הכל"... 

יוסף יצחק אברביה: רגע, עדיין לא הבנתי, 
גם בקעמפ הנושא היה רבי, רבי ורבי! אז מה 

מיוחד דווקא פה? 

מוישי פרידמן: מה ז'תומרת? פה הרבי גר! 
770 זה הבית של הרבי! לא שמת לב שהרבי 
ירד היום לתפילות? בתור בחור שכבר כמה 
שנים טס לפה בחודש תשרי אני יכול להגיד 
לך, שכל היום אני מחכה לרגע הזה, הרגע 
בו הרבי מלך המשיח שליט"א יורד להתפלל 
להתפלל  תענוג  איזה  אחח...  איתנו..  ביחד 

ולדעת שממש לידך מתפלל מלך המשיח! 

מה,  חבר'ה,  היי  אלפנביין:  שניאור 
מתוועדים ולא קראתם לי?! 

מה??? גם החיילים פה?! 

זה  מה  נו,  שניאור,  אוו  ווישנפסקי:  מאיר 
כאן,  מיוחד  מה  סעוונטי?  סעוון  בשבילך 

ועוד בשנת הקבוצה? 

שניאור אלפנביין: אווו זה נושא חשוב! אני 
אוכל  יש  הקבוצה,  של  אוכל  חושב שבחדר 
טעים ובשפע, פשוט הרבה אוכל! זה ממש 
לא  בקעמפ  סעוונטי!  סעוון  של  מיוחדות 
כזה  לנו  היה 

הרבה אוכל! 

מה  על  שניאור,  אוי  קלאפמאן:  זלמי 
אמיתית  למיוחדות  התכוונו  חושב!  אתה 
בסעוון סעוונטי עצמו, על עצם זה שאנחנו 
נמצאים בבית של הרבי, מתפללים עם הרבי, 

מתוועדים עם הרבי וכו'.. 

שניאור אלפנביין: אההה תגיד ככה! ברור! 
מרגיש  אני  סעוונטי  בסעוון  נמצא  כשאני 
ממש כמו בן של מלך, שנמצא ומסתובב כל 

היום בארמון! 

לי  מזכיר  זה  וואו!  אברביה:  יצחק  יוסף 
סיפור מדהים ששמעתי לא מזמן, על קבוצה 
במחתרת  שישבו  ברוסיה,  חסידים  של 
דיברו  ההתוועדות  במהלך  להתוועדות, 
החסידים ביניהם על הנסיעה לרבי... תוך כדי 
ההתוועדות, אחד החסידים התחיל להסתובב 
עם הכיסא שלו סביב השולחן, ועשה כאילו 
הוא נוסע לרבי ברכבת. חלקם של החסידים 
הצטרפו אליו, עד שנהייתה שורה ארוכה של 
)אפילו  חסידים  יושבים  שעליהם  כיסאות, 
שילדים  כמו  ונוסעים,  לבנים(  זקנים  עם 
קטנים משחקים ברכבת. אך חלק מהחסידים 
לא הצטרפו לחגיגה, והסתכלו על הנוסעים 

כחבורת 'משוגעים'. 

החסידים  כל  הגישו  שבועות,  כמה  לאחר 
להגיע  כדי  יציאה' מרוסיה,  ל'אשרת  בקשה 
אישור  קיבלו  חלקם  החגים.  לחודש  לרבי 
אלו  שכל  התברר,  לבסוף  וחלקם.....! 
אמונה  מתוך  הכיסאות',  ל'רכבת  שהצטרפו 
טהורה שהם עוד יגיעו לרבי. קיבלו אישור! 
ומתוך אלו שלא הצטרפו, אף אחד לא קיבל 

אישור! 

זה  באסה  איזה  אויש!  ווישנפסקי:  מאיר 
להיות מאלו שלא הצטרפו לרכבת הכיסאות! 
אם הייתי שם, בטוח הייתי מצטרף! 

שניאור 
אני  אלפנביין: 
אם  יודע  לא 
מצטרף,  הייתי 
יודעים  אתם 
לסחוב  זה  מה 
עצמי  את 
הרגליים  עם 

בלי  ולהסתובב 
סוף?! 

ביחד:  כולם 
היינו  חחחחח.... 

עוזרים לך! 

אחחח..  פרידמן:  מוישי 
חיילים! אתם רואים מה זה 

חסידים  של  פשוטה  אמונה 
ישבו  חסידים  אותם  ברבי! 

שהם  זה  על  לחשוב  יכלו  ולא  בהתוועדות, 
פשוט  הם  אז  בתשרי,  הרבי  אצל  יהיו  לא 

התחילו לנסוע! 

התחיל  זה  אמנם  אברביה:  יצחק  יוסף 
בזכות  אבל  דמיונית..  כיסאות  מרכבת 
האמונה הפשוטה והטהורה, הרבי לא נשאר 
חייב, ודאג )כי הרי הרבי הוא הכל( שכולם 
יקבלו אישורי יציאה! וואו, איזה סיפור חזק! 

זלמי קלאפמאן: אני חושב שאפשר לקחת 
נתחיל  פשוט  אלינו.  גם  הזה,  המסר  את 
לחיות כמו בגאולה, ולהתנהג כמו יהודים של 
יישאר חייב... הוא פשוט  והרבי לא  גאולה, 

יבוא ויגאל אותנו! 

כולם ביחד: רעבע תתגלה! רעבע תתגלה! 
רעבע תתגלה!... לחיים לחיים! 

ממשיכים עם כל הכוח! 
חשבתם שהקעמפ הוא למשך שבועיים וזהו? חשבתם שעכשיו אפשר 

לנוח מהמלחמה העיקשת? אז טעיתם ובגדול! 

משרד  המיוחד,  המשרד  פתיחת  על  לכם  לבשר  שמח  אורו  רדיו 
להילחם.  תפסיקו  לא  שלרגע  שידאג  משרד  זהו  להלחם".  "ממשיכים 
המשרד שיוכיח לכם ש"הקעמפ שלא נגמר" – באמת לא נגמר. לא פורסם 
עדיין מה בדיוק המשרד הולך להפיק ולהוציא במהלך השנה, אבל גונבה 

השמועה שהשנה... זה הולך להיות ברמה שלא נראתה מעולם! 

חסידים בפעולה! 
יכלה  שלא  אחת  סיירת  כבר  לנו  יש 
להתאפק, וזמן קצר לאחר הקעמפ היא כבר 
הספיקה לקיים  מפגש סיירתי. סיירת "היום 
יום" של המפקדים )התותחים( מענדי ברוך 
ומענדי הלל מגדוד קש"ת, קיימה התוועדות 
כשבמהלכה  בירושלים,  מיוחדת  סיירתית 
המפקדים התוועדו עם החיילים, שרו ביחד 
את הסיסמאות וההמנונים, החליפו ביניהם 
לבתים  חזרו  מכן  ולאחר  וסיפורים,  חוויות 

עם החלטה אחת – מתקשרים! 

חסידים בפעולה! 
החיילים יי"צ ומ"מ אלשטיין מגדוד שמ"ש, הגדילו לעשות כאשר הם הוכיחו לכולם שאותם באמת לא 

מעניין שום דבר, "רק ההתגלות לראות כבר בעיניים, את הרבי שליט"א מעודד בשתי ידיים".

של      אמותיו  בד'  ב770!  יחגגו  הם  שלהם  מצווה  הבר  שאת  החליטו  פשוט  הם  זה?  את  עשו  הם  איך 
"היחידה הכללית" )השם של הסיירת שלהם( הרבי שליט"א! וכך היה, הם זכו לעלות לתורה במניין של 
הרבי שליט"א, ולהתוועד ביחד עם צוות הקעמפ שכבר טסו לרבי לשנת ה"קבוצה"... הפעילות, הטכני, 

הלימודים, הבכיר )כן, הם צחקו(. 

גם החייל רלי ויספיש מהסיירת של המפקדים שלום כץ ולוי אלורו, החליט שאם את הבר מצווה שלו 
הוא לא חגג בקעמפ, אז הוא יביא את הקעמפ לבר מצווה. אמר ועשה..

בחגיגת הבר מצווה של רלי הגיעה כל הסיירת שלו, בנוסף לנציגות נכבדה ממשפחת מונקעס )המקוריים(. 
כשבמהלך החגיגה לבשו כל חיילי הסיירת את החולצות של מונקעס, ועשו ביחד עם רלי, בניצוח משפחת 

מונקעס, את ה"פעילות בוקר" המיוחדת. 

רגע השיא היה כאשר רלי עלה לבמה, ושר ביחד עם כולם את ההמנון העוצמתי של שבת "חי וקים" – 
"הידיעה עוברת". 

מערכת ממשיכים להלחם משגרת להם בזאת בשם כל החיילים ברכת "מזל טוב", שתמשיכו להיות חייל. 

חסיד. שמח:( ומקושרים לרבי שליט"א מלך המשיח. 


