


7:40 בבוקר

ברחבי  היטב  נשמע  השעון  צלצול  טררר... 
החדר. הגנרל שמוליק הניח את ידו על כפתור 
הכיבוי, נטל את ידיו ומיהר להתארגן ולצאת 

למקווה.

8:00 בבוקר

מצפה  קעמפ,  הדיי  לשטח  נכנס  שמוליק 
למפקדים מוכנים ומסודרים, לקראת הגעתם 
של החיילים היקרים. אך את פניו קיבל שקט 

משונה, אף מפקד לא נראה בשטח. 
דיג  חוט  טראחח..  המפקד"...  כל  "איפה 
שנמתח מצד אל צד הכשיל את הגנרל והטיח 
אותו ארצה. מזווית עינו, הוא ראה היטב את 
מתפוצצים  לצון,  לו  שחמדו  המפקדים  שני 

מצחוק.
שני  אל  מביט  במהירות,  התרומם  הגנרל 
הוא  מצחיק?"  לכם  נראה  "זה  המפקדים. 
מפניהם  באחת  נמחק  והחיוך  בזעם,  קרא 

מלוא  צרח  ומיד!"  לצד,  "גשו  המפוחדות. 
גרונו.

לא  "מה  באי־הבנה.  בו  בהו  המפקדים  שני 
ברור במה שאמרתי?" צעק שוב הגנרל, "גשו 

לצד!"
"א א אבל אדוני הגנרל" אמר אחד בגמגום, 

"אנחנו כבר עומדים בצד"...
נחרש  הגנרל  של  מצחו  אהה".  זה?  "מה 
קמטים, אך הוא מיד התעשת. "אם כך – גשו 

למרכז!"
את  לחפש  החלו  המבולבלים  השניים  בעוד 
המ"פ  נכנס  הגנרל,  מדבר  אודותיו  המרכז 
כץ לשטח. הוא הביט בנעשה, הסתכל לעבר 

הגנרל, וחייך חיוך רחב.
"ומדוע אתה מחייך?" הקשה הגנרל בפרצוף 
כועס. "למה ליצן מצויר על החולצה שלך?" 
לצחוק  הפך  וחיוכו  הפעילות  מנהל  שאל 

מתגלגל.
"ליצן? על החולצה שלי??" הגנרל רתח מזעם. 
המפקדים  שני  לעבר  ראשו  את  סובב  הוא 

חושב אודות העונש שיטיל עליהם.
"אתם" אמר הגנרל לאיטו, "תערכו את עלון 
הדיי־קעמפ ליו"ד שבט הבא. תצטרכו לדאוג 

שהעלון יהיה גדוש בתוכן אודות התקשרות 
לרבי מלך המשיח בדור השביעי, ואם לא 

הגנרל,  של  קולו  רעם  זאת..."  תעשו 
יתרחש.  מה  לחשוב  לכם  כדאי  "לא 

גשו לעבודה, ומיד!"

"לא שאלתי למי, שאלתי ל א ן בדיוק אתה רוצה 
להגיע?!"

הסוכן, שעד השיחה שלנו, מושגים כמו 'רעבע' ו'י' 
שבט' היו זרים לו, כבר ממש כעס...

רוצה לטוס  אני  "אהה סליחה" התנצלתי "אההמ.. 
אומרת  זאת  לאמריקה,  אה  סעווענטי...  לסעווען 
לניו יורק.." ככה בערך נשמעה השיחה עם משרדי 
סגירת  לפני  רגע  האכזבה,  לגודל  טורס.  טאנצע'ן 

הכרטיס, גיליתי שהדרכון שלי פג תוקף... 

אחרי רבע שעה. בניין הישיבה בצפת

המ"ל  אותי  שאל  בסוף?"  יהיה  מה  לי,  "תגיד 
זו.  לדקה  השביעית  בפעם  קידר 

שאני  מה  בדיוק  "זה 
עניתי  שואל" 

המ"ל  התכרטס.  שלא  הכרטיס  על  לו  וסיפרתי 
לרעבע  לנסוע  "מענדי,  ואמר  שניות  כמה  הרהר 
אולי אתה לא יכול, אבל להגיע אליו אתה יכול" 
"איך?" תהיתי. הוא מיד הסביר, "הרבי אמר פעם, 
לכאן  שהגיעו  כאלו  "ישנם  ההתוועדויות:  באחת 
אבל הם אינם נמצאים כאן וישנם כאלו שאמנם לא 
"אתה   - כאן"  נמצאים  לכאן אבל הם  להגיע  יכלו 
קולט את הנקודה?! ברוחניות אפשר תמיד להיות 
עם הרעבע, גם אם בגשמיות לא התאפשר בדיוק.." 
ומיד פצחנו שנינו בריקוד סוער על הזכות הנפלאה 

- להיות חסידים מקושרים. 

חיילים יקרים, כל אחד יכול להגיע לרבי! 

אני מקווה שהייתי ברור):  
המח"ט מענדי



אירועי יו"ד שבט תש"ל
המחזה היה מרהיב, שקט שרר ב'בית 
המתח  את  לחוש  היה  וניתן  חיינו' 
דמה  הפלורוסנטים  אור  באוויר. 
המאווררים  אוושת  קול  לברקים, 
נשמע כרעמים, סעוון סעוונטי היה 

נראה כמו הר סיני.

***
של  בתקופתו  עוד  התחיל  הכל 
הריי"צ. באחת השיחות, אמר  הרבי 
הרבי שהוא מודה לקב"ה על הזכות 
תורה  ספר  לכתוב  בחלקו,  שנפלה 
איתו נצעד לקבלת פני משיח. הרבי 
הריי"צ ביקש נחרצות, שאת עורותיו 
של ספר התורה ייעבדו דווקא בארץ 
בארצות  נקנו  שהם  למרות  ישראל, 

הברית.

התורה  ספר  של  כתיבתו  תחילת 
נקבעה ליום ב' אייר, יום הולדתו 
של הרבי מהר"ש. משימת כתיבת 
'ספר התורה של משיח', היוותה 
באותו  כלל  פשוטה  לא  משימה 
ונסיעותיו  נדידותיו  עקב  הזמן. 
למקום,  ממקום  הרבי  של 
התעכבה  הספר  של  כתיבתו 

משך זמן רב.

***
שנת תש"ל.

בהתוועדות שבת פרשת וארא, 
הודיע הרבי שליט"א על סיום 
התורה,  ספר  של  כתיבתו 
הקרובים.  בימים  שייערך 
שבוע לאחר מכן, ביום שישי 
לאחר חצות היום, סיימו את 

הספר  כתיבת 
וערכו  תורה 

סעודה חגיגית. 
היה  המחזה 
שקט  מרהיב. 
ב'בית  שרר 
זמזומי  חיינו', 
ם  י ר ר ו ו א מ ה
בבירור  נשמעו 
וניתן היה לחוש 
המתח  את 
עיני  באוויר. 
נישאו  כולם 
שולחן  אל 
ההתוועדויות 

במרכז  שניצב 
יד  על  האולם. 

שליט"א  הרבי  עמד  השולחן 
את  החזיק  הקדושות  ובידיו 
הכתר של ספר התורה המיוחד.

מספרים,  החסידים  גדולי 
בו הרים הרבי את  אשר ברגע 
הקדושות  ידיו  בשתי  הכתר 
בטוחים  באולם  הנוכחים  היו 
הכתר  את  מניח  הרבי  שהנה 
ומתגלה!  לראשו  מעל 
את  באוויר  הרגישו  חסידים 
המשיח  מלך  של  התגלותו 
וכולם הכינו את עצמם לקום 
ולצעוד לגאולה, עם הרבי 
בראשינו. אלא 

שאז, שינה הרבי 
כיוון  שליט"א 
כתר  את  והניח 
מעל  המלכות 

לספר. 
מעמד,  באותו 
הרבי  אמר 
שליט"א מאמר 
ל  י ח ת מ ה
ם  י ל י מ ב
עניין  "להבין 
ספר  כתיבת 
 . " ה ר ו ת
י  ר ח א ל
ר  מ א מ ה
כולם  ליוו 
לחופה  מתחת  הספר  את 
לארון  וריקודים,  בשירה  מיוחדת, 

הקודש של 770. 
לאחר המאורע, ישבו קבוצה מגדולי 
שליט"א  לרבי  וכתבו  החסידים, 
המשפט:  מופיע  כשבראשו  מכתב 
המשיח  המלך  אדמו"ר  "כ"ק 
מפרטים  המכתב  במהלך  שליט"א". 
ברבי  התקיימו  כמה  עד  החסידים 
מלך  והוא-הוא  הרמב"ם,  סימני  כל 
אותנו  ולגאול  לבוא  המשיח שצריך 

ברגע זה ממש!
אם כבר אז, בתש"ל, ידעו החסידים 
חייב  שליט"א  שהרבי  והבינו 
להתגלות תיכף ומיד ממש, כל שכן 

אנו, ארבעים ותשע שנים אחר כך. 
הרבי חייב להתגלות ברגע זה ממש. 
אנו מצדנו, נעשה הכל בשביל לגרום 

לזה לקרות!



דיי קעמפ 'לקבל פני משיח' תורת 
אמת , ירושלים, התשנ"ב.

"דודי, אתה חייב, אבל פשוט חייב 
לנסוע לרבי לבר מצווה" כך אמר 
המפקד שלוימי לחייל החסיד שלו.

כולם.  כמו  )כמעט(  ילד  היה  דודי 
גם  פעם  מידי  משתולל,  משחק, 
הלב  בתוך  שם,  אי  אבל  לומד. 
דודי  חזק.  רצון  קינן  שלו,  הקטן 

רצה להיות חסיד.
האחרון  הלילה  של  בהתוועדות 
בדיי קעמפ הוא שאל את המפקד, 
"מה עושים, איך אני יצליח לשמור 
על החיות שקיבלתי בקעמפ? איך 
אני יצליח להיות חסיד כל השנה, 

גם אחרי שהקעמפ ייגמר".
שכבר  מה  את  לו  ענה  המפקד 

קראתם בהתחלה, הוא צריך לנסוע 
אל הרבי מלך המשיח לחגוג שם את 
ושלימות  גמר  הבר מצווה שלו. את 
רק  עושים  האלוקית  הנפש  כניסת 
לא  שבדור,  משיח  הדור,  נשיא  ליד 

בשום אחר.
קל?  לו  היה  זה  חושבים,  אתם  מה 
ממש לא. אמא אמרה שזה ממש יקר 
צעיר.  עדיין  ודודי  לטוס 
"גם אבא עסוק כל היום, 
בתלמוד  מחנך  הוא 
הוא  תורה, 
א  ל

יכול 
הכל  לעזוב 

ולנסוע  השנה  באמצע 
איתך".

מאלה  היה  לא  שלנו  דודי  אבל 
שמוותרים בקלות. הוא כבר החליט 
-  בבר מצווה הוא יהיה אצל הרבי 

ויהי מה.
איחרה  לא  הצליח  שהוא  ההוכחה 
אבא  התשנ"ג  טבת  בכ"ח  לבוא, 

ודודי כבר היו בשדה התעופה!
לא  היא  התרגשה,  מאוד  אמא 
האמינה שה'בן יקיר' שלה כבר הגיע 
לה  'בורח  הוא  והנה  מצוות  לגיל 
במזוודה  לו  דחפה  היא  מהידיים'. 
מלא אוכל )"שלא תהיה רעב"( וגם 
>>>

)"שלא  שתיה  הרבה 
תהיה צמא"( וגם דלת 
של אוטו )"אם יהיה לך 
וכל  חלון"(  תפתח  חם 
פסוקי  מלמלה  הערב 

תהילים.
נרגש.  מאוד  היה  אבא 
דודי  שבזכות  אמר  הוא 
לנסוע  זוכה  הוא  שלו 
בשנה,  פעמיים  לרבי 
כבר  היה  שהוא  אחרי 

בחודש תשרי!
שעת  הגיעה  סוף  סוף 
ההמראה. אבא ודודי עלו 

למטוס. 

כ"ח טבת תשנ"ג. בתוך המטוס. בדרך לרבי שליט"א.היומן של דודי
וואו איך שאני מתרגש. פעם ראשונה להגיע לרבי - החלום של כל חסיד! אני 

מקווה שאני לא חולם את זה. נו, לפחות זה חלומות חסידיים.
אנחנו  ומאמרים.  שיחות  מהרבי  לשמוע  עכשיו  זוכים  לא  חבל שאנחנו  כמה 
נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת. אבא הסביר לי שעכשיו אנחנו עומדים רגע 
לפני הגאולה והרבי נמצא במצב של 'אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם'. 
זה אומר שהרבי סובל עכשיו את הצרות של הגלות ועוד שניה הוא מתגלה 

וגואל אותנו.
ושם מעודד את  יוצא אל המרפסת החדשה שבנו ב770  אבל מה שכן, הרבי 
את  נראה  כבר  שנגיע  שעד  מקווה  אני  אדוננו'.  'יחי  שרים  כשהם  החסידים 

הרבי בהתגלות.
אני עוד שניה נרדם כאן במטוס, אז לילה טוב יומן שלי.

>>>



"היי 
 , י נ ו ד א

אתה  למה  ילדי,  סליחה, 
שלי  זה  הרמקול?  את  לי  חוטף 

מהבית."
רק  אני  לך,  חוטף  לא  בכלל  "אני 

כל  עם  פה  קורה  מה  להבין  רוצה 
הצלחות והמשאיות"

העיתונאי...  בכלל  אני  צחוק,  "איזה 
באתי לראות מה יש כאן היום ואתה 

שואל אותי מה קורה פה? אבל אתה יש 
לך הרבה מזל, ילדון. אני כבר התחלתי 

לקלוט פה את הסיפור"
"נו אז תספר לי כבר. אני כל כולי במתח, 

עוד שניה אני נכנס לאחת הצלחות!"
כאן  יש  מחר  לך.  יסביר  אני  בסדר,  "הכל 

בבית הזה מעמד מיוחד. אמרו לי שיש כאן 
ראביי גדול שקוראים לו 'הלובאוויצ'ער'"

"כן, זה הרבי שליט"א. נו ואז?"
הכתרה.  של  מעמד  לו  עושים  היום  "אז 

המשיח.  שהוא  אומרים  פה  שלו  החסידים 
כנראה שהם יודעים מה הם אומרים ועכשיו הם 
מארגנים מעמד גדול שיראו אותו בכל העולם."

"רגע רגע, איך יראו אותו בכל העולם? מי שנמצא 
עכשיו באפריקה, למשל, איך הוא יראה?"

לפה  הביאו  זה  בשביל  בדיוק  ילדון,  מאוד  "יפה 
כל המכונות  דרך  כל המשאיות שידור האלה.  את 

שנמצאות עליהם הם משדרות ללווין שנמצא בחלל 
ומשם יועבר המעמד שיהיה כאן לכל הארצות בעולם. 

זה הולך להיות היסטורי"
"וואו אני לא מאמין! איזה השגחה פרטית ששאלתי 

אותך, אני רץ לתפוס מקום, לראות את הרבי!!"

אותי וכמעט לא תיקנו אותי! אחר כך התוועדו הצלחתי להגיד את כל המאמר בעל פה מצווה מיוחדת היתה לי, כאן ב770.אתה פשוט לא מתאר לעצמך איזה בר צהריים טובים יומן חסיד שלי.ג' שבט, התשנ"ג. 770 -  בית משיח. בירכו  וכולם  מצווה  בבר  ויגאל אותנו בפועל.הרבי כל הזמן, וכמובן שהרבי כבר יתגלה שאני יזכה להיות חסיד אמיתי ולחיות את החסידים 
מצווה  שהבר  שבזכות  לך  לספר  שכחתי 
החליט  אבא  אז  שבט  ליו"ד  קרובה  שלי 
שנישאר כאן עד אחרי י"א שבט. ככה יש לי 
הזדמנות לשבת קצת וללמוד עם התמימים 
ואולי לזכות לראות את הרבי  של ה'קבוצה' 

פעמים נוספות.

ט' שבט תשנ"ג. 
מה שעת צהריים, איסטרן פארקווי. תופס  לא  פשוט  אתה  שלי,  יומן  שאף שבו שוכן סעווען סעוונטי - מלא במשאיות כל הרחוב 'איסטרן פארקווי' - הרחוב קורה לי פה מול העיניים.אוי  מוזרים  כאלה  רכבים  מלא  הרבה ענקיות שונות ומשונות. כמו צלחות שאוכלים פעם לא ראיתי. על הרבה מהם יש צלחות ענקיות.  אבל  חלב  עם  קורנפלקס  אין בהם  וגם  שלי,  שבבית  מאלו  ענקיות  יותר 

של לווין. בשביל מה לווין צריך צלחות? מה אהה. שמעתי מישהו שאומר שזה צלחות בהם חלב בכלל...
כיפה אני חייב להבין מה קורה פה!הוא אוכל בהם? בלי  מישהו  פה  רואה  אני  לו אוו!  יש  מוזרה.  כזאת  עניבה  עם  מה שקורה פה. כן, נראה לי שאני יקח לו רמקול ביד. אני ישאל אותו קצת פרטים על )בכלל( 
את הרמקול....

י' שבט תשנ"ג. אחרי הסאטעלייט.

אין, פשוט אין איך לתאר את המעמד האדיר שהיה 

כאן היום. אני עדיין תחת הרושם של הסאטעלייט ) 

= שידור. זה מילה באנגלית שלמדתי( הענק שהיה 
פה ב770.

כל 770 היה מפוצץ בחסידים שעמדו, חיכו שהרבי 

יצא למרפסת ושרו ביחד. ואז הרבי יצא. היה מלא 

ביחד  שרו  כולם  וחסידים.  אנשים  ומלא  מצלמות 

והרבי עודד חזק עם הראש.'יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד' 

אחד החסידים דיבר ברמקול וזה בערך מה שהוא 

אמר: "כמו שביו"ד שבט לפני 42 שנה קיבלנו על 

עצמנו את הרבי שיהיה הרבי שלנו, ככה גם עכשיו 

אנחנו מתמסרים לרבי עם כל הנפש שלנו, ואנחנו 

הכריז יחי וכולם אחריו!מקבלים את מלכותו בתור מלך המשיח!" ואז הוא 

אני יסיים את היומן במה ששמעתי מאחד החסידים 

מכלי התקשורת.  לאחד  השידור  אחרי  שהתראיין 

שאלו אותו מה הוא אומר על הכינוס הגדול שהיה, 
האם הוא מרוצה מהצלחת השידור.

זה   - שיקרה  שציפינו  מה   - הכל  של  "המטרה 

בקול  החסיד  אמר  הזה!"  במעמד  יתגלה  שהרבי 

נרגש, "ואם הרבי עדיין טרם התגלה, אינני מרוצה 
כלל".  

לרגע הזה. הוא ממש מגיע!   אני חותם מכאן, בית משיח 770, בציפייה דרוכה 

יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



יום שני א' שבט.

"תראה  בקול,  יענקי  קרא  "מוישי" 
את האיש הזה".

מוישי קרב אל יענקי, שעמד על יד 
שער בית הספר והביט אף הוא אל 

מעבר לגדר.
"וואו יענקי, באמת מוזר.. מעניין מה 

הוא רוצה?"
עמד  השניים  הביטו  שאליו  במקום 
וחליפה  בכובע  לבוש  מבוגר,  אדם 
וזרק לכל עבר פתקים בצבע צהוב.

גלין גלאן.. גלין גלאן..
מבשר  בקול,  צלצל  הפעמון 
ומוישי  ההפסקה  של  סיומה  על 
לכיתה  לחזור  מיהרו  ויענקי 
את  לדעת  מסוקרנים  כשהם 

פשר העניין.
בסיום השיעור מיהרו יענקי, 

מוישי וחבריהם, שהספיקו להתעדכן 
במחזה המוזר, לרוץ אל השער. אך 
לצערם האיש נעלם ואתו נעלמו גם 

הפתקים עד האחרון שבהם. 

יום שלישי, ב' שבט.

בתורנות  חיכו  הם  ההפסקות  בכל 
צמוד לגדר. פעם יענקי ופעם מוישי.

יענקי  הציע  הפעם?"  נוותר  "אולי 
בכל  "חיכינו  הרביעית,  בהפסקה 

ההפסקות והוא לא הגיע"
מוישי  אמר  מוותר"  לא  "אני 
פשר  את  לדעת  חייב  "אני  נחרצות 

התעלומה".
אחרונה  פעם  "טוב,  נכנע,  יענקי 

ודי".
הגדר  לעבר  באיטיות  פסעו  הם 

כשלפתע, הוא הופיע.

מוישי  פלט  הוא!"  זה  יענקי,  "יואו 
קריאת התפעלות.

הפעם האיש החזיק בידו תיק ובתוכו 
לעוברים  מציע  כשהוא  תפילין  זוג 

ושבים להניחם.
זרק  הוא  אתמול  מוישי,  "תראה 
תפילין  מניח  הוא  והיום  פתקים 

לאנשים... מה קורה פה?"
מלמל  מוזר..."  ממש  מוזר,  "ממש 
מוישי לעצמו, "אני באמת לא מבין 

מה הולך פה".

אולי  יקרים,  חיילים  ואתם, 
תצליחו לפתור את התעלומה?

הפינה הזאת מוקדשת לכם, חיילים יקרים. בכל חודש נכתוב כאן סיפור מעניין שטומן בחובו תעלומה מרתקת.
אבל רק חצי סיפור... את חציו השני אנחנו משאירים לכם, החיילים. תחשבו, תכתבו ואולי תופיעו ב'עקשן' הבא.

את התשובות ניתן לשלוח לנו )עד ר"ח אדר א'( באפשרויות הבאות:
5779ate@gmail.com :אימייל

או לתת פתרון כתוב לנציג בת"ת: ישראל הרשקוביץ מכיתה ח'. 

שימו לב: אין צורך לנסח את המשך הסיפור אלא רק לכתוב לנו את הרעיון בקצרה.

הרעיון המוצלח ביותר יזכה את כותבו בפרס ויפורסם בגיליון הבא 
עם שם החייל.



בשבט,  יו"ד  לכבוד  היום, 
לפני  חגיגיים  בבגדים  התלבשתי 
שיצאתי לתלמוד תורה. אבא תמיד 
אומר, שמועדים חסידיים הם הזמן 
שבו הכי ראוי ללבוש חגיגי – יותר 
מחגים רגילים; שהרי הם מוכרים 
כבר לכולם, ואת החסידיים צריך 

להכיר לכולם...
תורה,  לתלמוד  בדרך  יום,  בכל 
המבנה  את  מלראות  מתפעל  אני 
עומד  המקדש  בית  של  העוצמתי 
מסכי  רב.  לא  במרחק  תילו,  על 
הענק בעיר מזמן הוסבו להקרנת 
המקדש  ובית  הרבי  של  וידאו 

בשידור חי, ורבים עמדו מולם.
הרב הבטיח שביו"ד שבט הוא ייקח 
לפארבריינגען  כולה  הכיתה  את 
שליד  סעוונטי  בסעוון  הרבי,  עם 
בית המקדש. אני כבר מחכה לזה 

בקוצר רוח. 
גיליתי  לכיתה,  כשהגעתי 
והתלמידים  במקצת,  שאיחרתי 

כבר ישבו במקומותיהם. הרב נזף 
אשיב  מה  האיחור.  על  מעט  בי 
במהירות  לצעוד  שבמקום  לו, 
לתלמוד תורה התעכבתי ליד אחד 
מה  אמת  בזמן  לצפות  המסכים, 
ברור  הרי  חיינו?...  בבית  קורה 

שזה לא תירוץ לאיחור. 
הבוקר,  וארוחת  התפילה  לאחר 
לסעוון  נצא  תכף  כי  הרב  אמר 
סעוונטי, וביקש שלא לשכוח את 
בזריזות,  יצאנו  המים.  בקבוקי 

והגענו תוך מספר דקות. 
כמויות  עמדו  המקדש  בית  ליד 
מכל  אנשים  של  נתפסות  בלתי 
לפספס  רצה  לא  איש  החוגים. 
המשיח  עם  הפארבריינגען  את 
והתורים  הגלות,  מן  אותנו  שגאל 
השתרעו על רחובות שֵלמים. לנו, 
הסדיר  הרב  קדימה.  זכות  הייתה 
מן  אחד  אצל  מראש  העניין  את 

הגבאים.
מערכת  דרך  שעודכן  הגבאי, 

יצא  באנו,  כי  המצלמות 
היה  ניכר  מיוזע.  לעברנו 
שהעומס שהוטל על עבודתו 
בהמון  דרך  פילס  הוא  רב. 
מספר  בעזרת  האנושי 
מועט  זמן  ובתוך  גברתנים, 
עמדנו בתוך בית חיינו. "הרבי 
דקות",  כעשר  בעוד  נכנס 
הודיע הרב בהתרגשות. הוא 
ביקש מכל התלמידים לצעוד 
המקום  לעבר  בעקבותיו, 
מראש  כיתתנו  עבור  שהוכן 

בזאל הגדול.
הבנו  לאזור,  כשהגענו 
מבוקש.  במקום  שמדובר 
משם רואים את הרבי היטב, 
נותר  המלא  ההיכל  ובמרכז 
סביבו  כאשר  ריק,  המקום 
עוזרי  מספר  ממוקמים 
גבאים –  שמתפקידם לשמור 
יכולתי  עבורנו.  המקום  את 
מתווכחים  אותם  לראות 
שביקשו  ליטאים,  מספר  עם 
"אנחנו",  במקום.  לעמוד 
היינו  "לא  הליטאים,  טענו 
חסידים של הרבי, ולא זכינו 
לראות וידאו'ס עד כה. מגיע 
נראה  בו  במקום  לעמוד  לנו 
הגבאים  היטב!"  הרבי  את 
מילים,  במספר  הגיבו 

והליטאים הודפו לאחור.
כמה  עד  קלטתי  כעת  רק 
זכותנו להיות חסידים  גדלה 
של הרבי בזמן הגלות, וכמה 
צפינו  אז  שגם  לנו  טוב 

של  בוידאו'ס 
הרבי.

ן  ע ג נ י י ר ב ר א פ ה
מרתק.  היה 
החידושים שנאמרו 
היו  הרבי  מפי 
ואפילו  שמימיים, 
הצעיר,  בגילי  אני, 
את  להבין  הצלחתי 

רוב הדברים.
ר  ח א ל
ן  ע ג נ י י ר ב ר א פ ה
סעוון  הוצף 
בשיעורים  סעוונטי 
את  שביארו  רבים, 
מי  לכל  הנאמר 
שהתקשו בהבנתם. 
יצאנו  כבר  אנחנו, 

בחזרה לתלמוד 
תורה, ולאורך 
התוועד  היום 

אתנו הרב. 
עלינו  עבר  כך 
יו"ד שבט, כשאת 
מועדו חגגנו בזמן 
וכעת,  הגאולה. 
מאוחר.  כבר 

ללכת  עליי 
 . . . ן ו ש י ל
ה  ל י ל

טוב!



"יששששש!!" 
פרצתי בסערה לחדר ההנהלה. 
הנוכחים,  פני  על  סימני השאלה שצפו 
"רגע.  ולהסביר.  לעצור  אותי  הכריחו 

קודם אני מכין קפה". 
במשרד,  הכיסאות  אחד  על  התיישבתי 
אדים,  ענני  שהעלה  קפה  כוס  בידי 
את  להסתיר  הצליחו  לא  הם  גם  אך 
התלהבותי. "א מחיה!", הכנסתי לגימה 
לא קטנה מהלשון הישר אל מרכז הבטן, 

ופתחתי בדברים...
יודעים.."  אתם  אם  יודע  לא  "אני 
פני,  את  צבעה  התנשאות  ארשת 
לא'  והם  יודע  שאני  משהו  עוד  'הנה 
קטנות  לא  "בעיות  מאושר,  זרחתי 
האחרונים.  ביומיים  מוחי  את  הטרידו 
מספיק  שאין  הודיעו  האוטובוס  נהגי 
אוטובוסים שיאכלסו את כל חיילי הדיי 
קעמפ, ולכן הם לא באים לאסוף אותנו 

למסדר צבאות השם הארצי.."
מפי.  הגה  להוציא  הצלחתי  לא  "לרגע 
הנהגים  לחבורת  לומר  מה  ידעתי  לא 
המוזרים הללו. אך אז נפל למוחי הרעיון 
בסדר!  בעיניי.  ניצת  תקווה  של  וזיק 
אמרתי למנהל השמנמן שעל הקו, עוד 

נדבר... ובזאת הסתיימה לה השיחה". 
כולם ישבו מרותקים, על כזו תקלה הם 

אפילו לא חשבו.

"ניגשתי לרצ"ט מנוש בבהלה" המשכתי 
לכל  שידאג  בפניו  "והתחננתי  בסיפור, 
נוכל  ויחשב איך  ענייני הנהגים. שישב 
לדאוג לכמות אוטובוסים מספקת, מבלי 

לבזבז הרבה כסף וב"ה הוא הסכים".
למשרד  נכנס  שהיה  מי  אלו,  ביומיים 
במחזה  צופה  היה  שהיא,  שעה  בכל 
מרתק ביותר - הרצ"ט מנוש עמית רוכן 
על שולחן המנהל, ידיו אינם מפסיקות 
חישובים  מחשב  והוא  לצד  מצד  לזוז 
לכיתה  עלה  שמנוש  כבר  הרי  נמרצים. 
נא'.  ב'חשב  הכיתה  אלוף  היה  הוא  ג', 
ואם המנהל גבאי היה מתערב לו לרגע 
בחישוב, מיד נזעק מנוש - מיהו החצוף 

שמעז להתערב בחישוביו החשובים.
כל  "כשאזלו  המשכתי,  "לבסוף" 
לא  הרצ"ט  של  חישוביו  וגם  התקוות, 
הועילו, צלצל בכיסי הפלאפון. על הצג 
התהפכו  הסעות'.  'אחדות   - רואה  אני 
החברה שמע שמדובר  מזכיר  היוצרות, 
וכעת  הרבי  של  המובחרים  בחייליו 
הוא התחנן אלי שנשתמש באוטובוסים 
שלהם. הם אפילו הזמינו עוד אוטובוס 

חדש מסין, במיוחד עבורנו"
הסכימו  שלו",  לחיילים  דואג  "הרבי 

ומיד  בריקוד כולם  פצחנו 
חסידי.

עם  רק  לאסוף   – אורז 
הידיים

באולינג. כדור כדור בחוץ
גם אני ממשפחת טאנצען

דיינו...
התחרות  הבא,  הקול 

שמעולם לא נגמרה
באות  דבר  שום  ואין 

הזאתי.
זוז מפה, המנהל עסוק!

חייל לרדת מהגדר!
טאנצען, מרגישים בבית

גרים  גם  תמיד  ירושלמים 
בירושלים

כי הרבי הוא הכל
למה אין טאנצגעלט?

עם  הבירה,  את  מאירים 
פנס

נהג תעצור, שכחנו מישהו 
בשטח

סיסמת הקעמפ:
אשר  כל  עשו..  עשו.. 

ביכולתכם.
כמה   – הירקון  פארק 

אפשר לחכות?
לקעמפ...  מדפסת  צריך 

מה עושים?
קנינו מדפסת! אף אחד לא 

נוגע!
שכיף  מקום  חנה,  רחוב 

לחזור אליו.
ה)לא( הגנרל  שמוליק, 

קשוח.
קעמפ  הדיי  אמת,  תורת 

הכי בעולם.



ב"ה, יחי המלך.
שלום המפקד, מה שלומך?

אתה יודע, כבר מזמן רציתי לכתוב לך מכתב. 
כמו  אין  אבל  בטלפון,  פעם  מדי  מדברים  שאנחנו  נכון  זה 

לשבת לכתוב, ולקבל בחזרה מכתב אמיתי ממש.
בזמן האחרון התחלתי לחשוב, שאני צריך קצת יותר להיות 
קשור לרבי באמת. מאז שנגמר הקעמפ האחרון, אני חושב 

על כך הרבה.
זה  על  איתנו  והתוועדת  דיברת  הזמן  כל  המפקד,  אתה 
את  ולעשות  אותו  לאהוב  לרבי,  קשורים  להיות  שצריכים 
מה שהוא רוצה. הזכרת לנו שוב ושוב את התפקיד המיוחד 
שהרבי הטיל עלינו. אבל, אתה יודע, זה לא קל לזכור ולקיים 
את זה בכל יום. לפעמים זה ממש קשה. הרבה פעמים אין לי 

כוח להתגבר ולעשות מה שצריך...
מכתב  לכתוב  לי  הציע  הוא  שלי,  לאבא  זה  את  כשסיפרתי 
למפקד שלי. הוא אפילו קנה לי מעטפה עם בול, כדי שאוכל 

לשלוח לך את המכתב הזה.
שיותר  כמה  לי  שתענה  מקווה  אני  לך.  כותב  אני  הנה  אז 

מהר...
מתגעגע מאד,
יודל'ה.

ב"ה | ג' שבט.
יחי המלך המשיח!

שלום יודל'ה, מה שלומך?
אתה יודע, שלחת לי את המכתב בזמן 
מתאים מאד, עוד שבוע מגיע י' שבט. 
יום קבלת הנשיאות של הרבי שליט"א 

מלך המשיח!
השאלה שלך הזכירה לי סיפור מיוחד, 
בהתוועדות  לנו  סיפר  שהמשפיע 

בחודש האחרון.
שהוא  החליט  ברוסיה  הצאר  פעם 
ששומרים  החיילים  האם  לבדוק  צריך 
את  מבצעים  אכן  המלוכה,  ארמון  על 

תפקידם כראוי.
ושומרי  שרים  כמה  עמו  לקח  הצאר 
ראש, והחל ללכת סביב חומת הארמון, 
כדי לבדוק אם כל שומר נמצא במקומו, 

ושומר על הארמון כמו שצריך.
רוחות  וקפוא.  חשוך  לילה  היה  זה 
עזות שרקו בינות לעצים, והקור חדר 

לעצמות.
מעמדות  לאחת  כשהגיעו  לפתע, 
חייל  ומלוויו  הצאר  ראו  השמירה, 
שרוע על הרצפה, מעולף וקופא מקור. 
שחיממו  החצר  רופאי  את  הביאו  מיד 
אותו והשכיבו אותו על אחת המיטות 

בארמון, עד שיחזור לאיתנו.
למשפט  החייל  הוזמן  שנרגע,  לאחר 
לפני הצאר, באשמת כך שנרדם בשעת 

השמירה.
הצאר הביט בחייל במבט חודר ובקולו 
הרועם פסק לו, לא פחות ולא יותר – 

עונש מוות!
החייל המסכן ניסה להתחנן על נפשו, 
לא  והוא  גדול  היה  שהקור  באמרו 

הצליח להחזיק מעמד...
לך  שהיה  יודע  "אני   – הצאר  לו  ענה 

קר, 
ן  כ ל ו

 . ת א פ ק
בדיוק  זו  אבל 

חייל  שאתה  העובדה  עצם   – הבעיה 
לחמם  אמורה  הייתה  הצאר,  בצבא 
אותך ולתת לך חיות גדולה כל כך, עד 

שלא היית יכול כלל לקפוא בקור!"
לזכור  צריכים  אנחנו  מבין?  אתה 
הזמן  וכל  תמיד,  איתנו  נמצא  שהרבי 
מלך  הרבי   – למלאות  תפקיד  לנו  יש 
המשיח הטיל עלינו להביא את הגאולה 
כשאתה  אפילו  יום,  כל  ממש!  בפועל 
אוכל וישן, או משחק בהפסקה, עליך 
הרמטכ"ל  של  חייל  שאתה  לזכור 
המשיח!  מלך  הרבי   – מכולם  הגדול 
היטב  הזאת  העובדה  את  כשתזכור 
ו'תחיה' אותה, היא תיתן לך חיות וכוח 

להצליח בכל מצב.
הרבה  שליט"א  לרבי  לגרום  שנזכה 
הגאולה  את  שנביא   – והעיקר  נחת, 

באמת בפועל ממש!
המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 

לעולם ועד!

המפקד גבי

גם אתם רוצים לכתוב למפקד? ניתן 
האפשרויות  באחת  מכתב  לשלוח 

הבאות:
במייל:

ישראל  בת"ת:  לנציג  להעביר  או 
הרשקוביץ, כיתה ח'.





י' שבט תש"נ. 
פתח  אלו  במילים   - שנה"  בארבעים  "ויהי 
הרבי שוב ושוב את השיחות שאמר סמוך לי' 
שבט בשנה זו, בה מלאו 40 שנה להסתלקות 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ.
על  הרבי  הודיע  המיוחד  התאריך  לרגל 
אחד  לכל  מיוחדת,  בהדפסה  תניא,  חלוקת 
ואחת. למעלה מעשרת אלפים אנשים, נשים 
מידיו  וקיבלו  הרבי  של  פניו  על  עברו  וטף, 
החלוקה  במהלך  התניא.  ספר  את  הקדושות 
וחייך  במיוחד  מאירות  בפנים  הרבי  נראה 
הרבי  תקופה  באותה  מהעוברים.  לרבים 
ב הדגיש פעמים רבות שכעת כבר "נתן ה' לכם  ל

לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע" ועומדים 
מוכנים לקבל פני משיח צדקינו!

י' שבט ה'תשנ"ג 42 שנה לנשיאות. 
- התוועדות  כינוס  ב'מטה העולמי להבאת המשיח' מחליטים לארגן 
כולו בשורת הגאולה. ב'שמיני עצרת'  היסטורית, בה תשודר לעולם 
מורנו  אדוננו  'יחי  הניגון  את  דק'  כמה  במשך  הרבי  עודד  זו,  בשנה 
כי  ועד'. בעקבות כך החליטו המארגנים  ורבינו מלך המשיח לעולם 
הדבר שיעמוד במרכז הכינוס הוא פרסום זהות הגואל. לאחר שקיבלו 
חי  בשידור  יועבר  כולו  שהאירוע  הוחלט  הרבי,  וברכת  הסכמת  את 

לעולם כולו! 
וצלמים ששידרו את  ואכן, באירוע הוכנה במה מיוחדת לכתבים 

האירוע לכל קצווי תבל. בתמונה נראה הרבי מלך 
הנזכרת  התקשורת  בימת  לעבר  מביט  המשיח 

לעיל, שמוקמה לשמאל המרפסת. 

ה'תש"ל.  בא,  פרשת  קודש  שבת  ערב  שישי,  בשיחה יום  המשיח.  מלך  הרבי  לנשיאות  שנה  הזמן עשרים  הרבי שהגיע  הודיע  לכתוב מיוחדת בשבת האחרונה  שהתחיל  המיוחד  התורה  ספר  את  סיום לזכות כמה שיותר יהודים בקניית אות בספר התורה כ"ק אדמו"ר הריי"צ לקבלת פני משיח. הרבי ביקש לסיים  את  המציינת  המיוחדת,  להתוועדות  פנו כתיבת סה"ת, ירד הרבי כשבידיו הקדושות קופסת המיוחד.  קצרה  שיחה  לאחר  ומסתורית.  לבנה  הקודם. לסיים את כתיבת האותיות האחרונות. את האותיות קרטון  אדמו"ר  ע"י  שנבחר  מיוחד,  סופר  לאחריו כובד הרב אליהו סימפסאן בהגבהה והרבי כתב 
מהקופסא שליט"א בגלילת הספר.  הרבי  הוציא  הגלילה,  לפני 

שיוצר  וכסף  זהב  עשוי  כתר 
במיוחד לספר תורה של משיח. 
שהנה  קיווה  החסידים  קהל 
על  הכתר  את  הרבי  יניח 
ישראל  עם  את  ויגאל  ראשו 
מהגלות... אך הרבי הניח את 
והוא  התורה  ספר  על  הכתר 
ב770  הקודש  לארון  הוכנס 

שם הוא שוכן עד היום.
 

יא' שבט תש"י. 

הסכים  לא  הרבי  בה  שלימה  שנה  לאחר 

לרגל  הרבי  התוועד  הנשיאות,  את  עצמו  על  לקבל 

ם  ו י
ההילולא הראשון לאדמו"ר הריי"צ - מוצאי י' שבט ה'תשי"א. לאחר 

כמה שיחות בהם דיבר הרבי על החובה לפעול בשליחותו של הרבי, קם 

אחד מזקני החסידים ותבע: "השיחות הינם טובות, אבל החסידים רוצים 

לשמוע מאמר חסידות"... בשעת מעשה הרבי חייך, אך לאחר שהתחיל 

את השיחה הבאה, שינה לפתע הרבי את מנגינת השיחה והתחיל לומר 

בניגון של מאמר "באתי לגני אחותי כלה...", הקהל ההמום לקחו כמה 

שניות לעכל את מה שקורה – הרבי מקבל על עצמו את הנשיאות בגלוי! 

וכך, במאמר הגדיר הרבי את תפקידינו - דור השביעי, כמי שנוריד את 

השכינה חזרה ונביא את הגאולה בפועל ממש!



ברוידא אוריה || ג'  
יוסף יוסף חיים || ג' 

בן שמש מנחם מענדל || ג'
אליאל מנדי || ד'
בייזר אורי || ד'

בן שמש משה ישראל דוד || י"ג
מרזל שמואל || י"ד

ונונו דויד שלמה || י"ד
רדי מנחם מענדל ||  כ' 
נקש מנחם מענדל || כ"א

ווייס שמואל יהודה לייב || כ"ב
דמיכובסקי מנחם מענדל || כ"ה

קירשנבוים דוד || כ"ו
טוכפלד אמיתי || כ"ח

רווח שמואל || כ"ט



בבית של טאנצען אף פעם לא משעמם. בכל 
אחר  משהו  לי  התגלה  לשם  שנכנסתי  פעם 
שאף אחד לא יודע. משהו שהמשפחה מעדיפה 
להחביא עמוק עמוק. הם מספרים לי בתקווה 
שלא אגלה לכם, אבל הם בטח לא קוראים את 
תקראו  שגיליתי...  לב  ישימו  לא  הם  העלון, 

בשקיקה, כל מילה שווה!

משרד  מאוחרת,  לילה  שעת 
הפעילימודים.

של  נחירותיו  קולות 
הדהדו  כץ  המ"פ 
ל  ל ח ב
 . החדר
פ  " מ ה
 , ן ר או
ב  ש י ש
עבד  ידו,  על 
הרי  מחר  קשה. 
פעילות  יש 
הייתה  שלא 
פעם  אף 
ה!  רי בהיסטו
מנסה  הוא 
את  להחזיק 

הרצפה  על  שוכב  כץ  והמ"פ  ער  עצמו 
ו.....ישן!

"אתה מבין, כך כל חייל יצבור סכום של 
נקודות. נראה לי שנחלק את זה לשלוש 
עיניו של  זה..."  וככה  ו5,   10  ,20 רמות, 
המ"פ אורן נעוצות במסך המחשב, הוא 
בטוח שהמ"פ כץ מקשיב לו. אלא שהמ"פ 

כץ נמצא בחלום הרביעי לפחות... 
'אוווף, הוא כל הזמן ישן...' הרהר המ"פ 
אני  גם  כבר!  כח  לי  'אין  לעצמו,  אורן 

הולך לישון, מה שיהיה יהיה'.
'במחשבה שניה, מה יהיה על הפעילות? 
המ"פ  התיישב  אימתי?!'  עכשיו  לא  אם 
ובמסירות  מחודשים,  בכוחות  אורן 
עצומה המשיך לעבוד למען חיילי הדיי 

קעמפ.

למחרת בצהריים.
הדיי  בשטח  מתרוצצים  חיילים  עשרות 
ועוד  עוד  צוברים  לצד,  מצד  קעמפ 
נקודות. גם המ"פ כץ רץ איתם. הוא לא 

יודע למה ולאן, אבל הוא רץ... 
החיילים  כל  התרכזו  הפעילות,  בסיום 
על  להכרזה  רוח  בקוצר  וציפו  במגרש 

"קבלו את משפחת  החיילים המנצחים. 
הפעילות!"  מנצחי  להכרזת  טאנצען, 

בקע קול עז מהרמקולים.
שני המ"פים רצים במדרגות אלא שאז.. 
זה קרה.  הרחק מעיניהם של החיילים.. 
לא  כבר  העייף  אורן  המ"פ  של  רגליו 
יכלו להישאר עומדות, הוא השתטח על 

הרצפה ושקע בשינה עמוקה. 
"וואו, אי אפשר להעיר אותו" המ"פ כץ 
נענע אותו שוב ושוב אך לשווא... בלית 
עם  הדף  את  לידיו  לקח  הוא  ברירה 

שמות החיילים והחל להתקדם.
בפעם  למ"פים  קורא  ברמקול  המנחה 
לעלות.  יכול  לא  כץ  המ"פ  אך  השניה 
לעשות  מה  יודע  ולא  בדף  מביט  הוא 
- אין לו מושג מהי הפעילות הזו! בדף 
ישנן שלוש קבוצות של חיילים, אך הוא 
קבוצה...  לכל  נקודות  כמה  יודע  אינו 

לבסוף אברימי מתעשת ורץ לבמה.
"אני מקריא עכשיו את קבוצת החיילים 
החיילים  וקבוצת   . נק'.   10 שקיבלו 
האחרונה, שקיבלה 20 נקודות, הלא הם: 

מוישי . . . יענקי. . ."
***

משום  ברמקול.  שאמרתי  מה  זה  "זהו. 
החיילים  כל  עלי  קפצו  כשסיימתי  מה 

כמו:  מיני צעקות, משהו  כל  וצעקו 
שווה'  לא  'זה 

נקודות'  קצת  רק  וקיבלנו  הכל  'עשינו 
כך   - צועקים.."  הם  למה  הבנתי  לא 
התלונן המ"פ כץ באוזניו של המ"פ אורן 

בסופו של יום.
הוא  אורן.  המ"פ  צווח  עשית?!"  "מה 
נרשמו שמות  עליו  בדף שמולו  הסתכל 
מסודר.  דף  הכנתי  "אני  החיילים. 
חמש  מקבלים  הראשונים  החיילים 
עשר  מקבלים  בתור  הבאים  נקודות, 
אורן  המ"פ  הסביר  הלאה"  וכן  נקודות, 
הפוך..  בדיוק  אמרת  "ואתה  בלהט, 
ורק  עשר  אחריהם  עשרים,  הראשונים 

אז חמש.."
"הכל בגלל שישנת בלילה ולא עזרת לי 
להכין את הפעילות" סיכם המ"פ אורן, 
מוכן  לא  אני  משחקים,  אין  "מעכשיו 
לעבוד בלילות כשאתה ישן! כך הטעות 

הזו לא תחזור שוב". 
ועשה  כץ  המ"פ  אמר  משנה"  זה  "מה 
"העיקר  לימודים,  מנהל  של  פרצוף 
שהחיילים קלטו את המסר של הפעילות 

- מתקשרים.."
הכל!""כי הרבי הוא 






