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לוי, אני חייב שתכתוב משהו לעלון!''  ''המח"ט 
כך כרעם ביום בהיר נפל עלי המ"פ אברימי כץ, 

בעיצומו של סדר נגלה בישיבה הגדולה בעולם.

נו, אם הוא כל כך מבקש..

חיילים יקרים! 

 – א'  אדר  חודש  באמצע  כבר  נמצאים  אנחנו 
הרבי  רצופים.  שמחה  ימי  שישים  של  בעיצומם 
מלמד אותנו שבאמצעות השמחה ניתן לבטל את 
זוהי ההזדמנות  כל העניינים הבלתי רצויים. לכן 
הגאולה  לקראת  בשמחה  להוסיף  אחד  כל  של 

האמיתית והשלימה שבאה בקרוב ממש.

שמעתי פעם משל: בעיר אחת באמריקה הגדולה 
התחרו  ציידים  ומספר  נדירה  ציפור  התעופפה 
ביניהם מי יצליח לצוד אותה. הציפור שמעה על 
כך ומיד עפה לכיוון הפסל הגדול של המלך שהיה 
זזה  ולא   - ממוקם בכיכר העיר, נחתה על ראשו 
משם. כך היא הצילה את חייה, כיוון שאף צייד לא 

יעז להסתכן שמא הוא יפגע בראשו של המלך...

גם בעולם הזה יש הרבה ציידים שרוצים להפריע 
לנפש האלוקית בקיום שליחותה בעולם. רק על-
מלך  שליט''א  לרבי   - לראש  קשורים  שנהיה  ידי 
המשיח ונתמסר לכל הוראותיו - נוכל לבצע את 

שליחותנו בעולם.

הוא  הרבי  כי   - מתקשרים  חיילים,  קדימה  אז 
הכל!

המח"ט לוי.

משרד "עקשן בפעולה" היה בסערה. במרכז 
בבלוני  מעוטרים  כסאות  ערימת  על  החדר, 
לתוך  וצווח  כץ  אברמי  עמד  יום-הולדת, 
דף מקופל: "פורים בא!!! פורים בא!!!" תוך 
צבעוניים.  פתיתונים  עבר  לכל  מפזר  שהוא 
פסק  שלא  מפיו,  נחתו  ובמבה  ביסלי  שיירי 

מלגרוס, ונפוצו ברחבי המקום.

קול גערה נשמע מכיוונו של יצָחק בליניצקי, 
שישב עטוי רצינות מול מחשב עצום ממדים, 
גבי  על  מלתקתק  פוסקות  לא  אצבעותיו 
הרעש  עם  להפסיק  מוכן  "אתה  המקלדת. 

האיום הזה?" צעק אל חלל החדר.

"כן" הסכים איתו ניסים כהן, "אפשר לחשוב 
כאילו פורים בא בקרוב. אנחנו רק באדר א'!"

המזועזע  יצחק  א'???"  אדר  אמרת?  "מה 
אותו,  כשהעירו  מעולף.  קומתו,  מלוא  צנח 
רק  עלון  הכנתי  "אבל  חלושות  מלמל  הוא 

לאדר אחד... לא זכרתי שיש שתיים". 

ניסים הביט באדישות במתרחש תוך כדי   
אתה  "מה  השנה.  מלוח  דפים  לועס  שהוא 
עושה???" צעק לו לוי וילהלם. "אני רוצה 
לקבל בבת אחת את כל השישים ימי שמחה 

של אדר" השיב ניסים והמשיך ללעוס.

"שישים ימי שמחה", המהם לוי וילהלם 
הוא  זה?"  מה  תופס  "אתה  לעצמו. 
גבאי, שישב לצדו.  פנה לפתע למענדי 
להיות  אי-אפשר  האלו  "בחודשיים 

עצובים! זה פשוט בלתי אפשרי!"

מגובה  בתוקף  מחה  כץ  אברמי  זה?"  "מה 
אני  שאפשר,  "בטח  עמד,  עליהם  הכיסאות 
עצוב עכשיו! נגמר לי הביסלי!" עיניו כמעט 

דמעו.

"העצבות הזו שלך", ניאות וילהלם להסביר, 
שני  יש  שהשנה  מכיוון  בשישים.  "בֵטלה 
העצבות  שמחה.  ימי  שישים  יש   - אדרים 
היא  בהם;  מורגשת  להיות  יכולה  לא  פשוט 

בֵטלה".

את  במיוחד  סיפק  שההסבר  נראה  לא 
ופתח  כסאותיו  על  שהתיישב  כץ,  אברמי 
אותי"  לקחת  יכול  "אתה  רועשות.  ביבבות 
של  השמחה  "כל  כהן,  ניסים  לעברו  הפטיר 

אדר עכשיו אצלי בבטן.."

יותר  "השנה המעוברת הזו מסמלת הרבה 
גבאי שהתערב  זה מענדי  מזה", היה עכשיו 
כלומר,   - מעברים  השנה  "את  בדברים. 
מוסיפים לה אדר - בשביל לאחד את ספירת 
הימים לפי הירח ולפי השמש. מה שרומז על 
הזמן שבו יתאחד הירח עם השמש לחלוטין: 

ממש  יאיר  הוא  לגמרי,  לה  זהה  שיהיה 
וזה - יקרה בשמחה הגדולה  כמוה. 

בגאולה  הזמנים;  כל  של 
שתבוא  והשלימה,  האמתית 
הרבי  בהתגלות  ומיד  תכף 

שליט"א מלך-המשיח!"
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מענדי  של  במוחו  שעלה  המבריק  הרעיון 
גבאי גרם לו לנתר במקומו באחת, והוא פתח 
הצוות.  של  הפנימייה  לעבר  מהירה  בריצה 
מזכיר  והעיר את  לחדר  בבהילות  נכנס  הוא 
התרומם  בלניצקי,  יצָחק  המזכיר,  הקעמפ. 
רוצה  אתה  "מה  רוגזות.  באנחות  ממיטתו 
בשש בבוקר?" שאל בכעס מיד לאחר שנטל 

את ידיו.

מענדי  אמר  אדיר!"  רעיון  לי  יש  "יצחק! 
בהתרגשות.

"רעיון? על מה אתה מדבר?" קולו העייף 
להתעניין  רבה  נכונות  הראה  לא  יצחק  של 

בדבריו של מנהל הקעמפ.

לילות",  כמה  כבר  ָיַשנו  לא  שנינו  "הרי 
ממש  לי  "עלה  ראש.  בנענוע  הסכים  יצחק 
עכשיו רעיון ענק! נלך לחנות האלקטרוניקה 
הסמוכה, נרכוש שתי בטריות – ונבלע אותן!" 

הוא ממש התלהב.

יצחק פיהק פיהוק ארוך, מתאפק בכל כוחו 
שלא להתפרץ בצחוק מתגלגל. "בטריות? 
שאל  מדבר?"  אתה  מה  על 

בתמיהה.

דיבר  הוא  אנרגיה".  יש  יצחק,  "בבטריות, 
איך  א'  בכיתה  לילד  מסביר  הוא  כאילו 
עייפים.  "אנחנו  אנציקלופדיה.  אומרים 
ונעבור  רעננים,  נהיה   – הבטריות  את  נבלע 
ההתלהבות  כוח!"  מספיק  עם  הטיול  את 
של מענדי פחתה קצת, אבל הוא עדיין היה 

משוכנע בגאונות שברעיון שלו.

לו  שאין  נראה  יצחק.  אמר  מצוין!"  "רעיון 
ממש הרבה כוח להתחיל להתווכח עם מענדי 
המשולהב. "תביא את הבטריות ונאכל אות.." 

והוא פרץ בצחוק אדיר.

מענדי כבר לא היה שם לשמוע אותו צוחק, 
הוא כבר פתח בריצה לחנות חשמל הקרובה.

בתוך מספר שניות כבר היה מחוץ לחנות, 
סוללות  צמד  עם  שחורה  בשקית  חמוש 

חשמליות.

הוא נכנס במהירות אל הפנימייה והעיר את 
המזכיר.

"יצחק, קום!"

"נו מה עכשיו?" יצחק כבר התעצבן.

"הבטריות. הן אצלי".

אמר  התגלה"..  שהרבי  חשבתי  כבר  "אה, 
יצחק וחזר לשמיכתו.

"תתבייש לך!" מנדי לא יכול היה לעכל את 
כוס  לעצמו  מילא  הוא  המזכיר.  של  הזלזול 
הבטרייה  את  ו-בלע  "שהכול"  בירך  מים, 

בשלימותה.

מענדי,  את  עכשיו  שתקף  הארוך  השיעול 
העיר את כל חברי החדר, אבל הוא לא חשב 
לנסות  לעצתם:  ברצינות  להקשיב  לרגע 
ולהקיא את מה שבלע. במקום זה, הוא רץ 
מספר  עוד  לחטוף  הדיי-קעמפ,  למתחם 

מאמרים לפני שיגיעו החיילים למסדר.

***

המח"ט  אתה?"  איפה   – מענדי  "מענדי, 
המירס.  מכשירי  תוך  אל  צעק  אוחנה 
צוות  כל  למה  להבין  הצליחו  לא  החיילים 
מחפש  בשטח,  במרץ  מסתובב  הדיי-קעמפ 
נואשות אחר מישהו שנעלם. הבעיה הייתה, 
נעלם. מנהל הדיי-קעמפ  שלא סתם מישהו 

עצמו נעלם.

קולו של מנהל-הלימודים הפתיע את כולם. 
"מצאתי אותו!"

המתנפחים  עמדו  שם  המגרש,  באמצע 
מנהל  וביניהם   – מקפצים  בחיילים  מלאים 
משיח  דגל  בידיו  גבאי,  מענדי  הדיי-קעמפ 

ענק והוא קופץ ורוקד בהתלהבות עצומה.

הדיי- צוות  השתגעת?"  "מענדי!!! 
לא  החיילים  המום.  היה  קעמפ 

ממש הבינו על מה המהומה, 
הם דווקא נהנו מהמחזה.

"הבנתי!" טפח יצחק על ראשו. "מענדי בלע 
בטרייה הבוקר!"

"מה???" הצוות היה בהלם מוחלט.

"אין מה לעשות", מלמל יצחק לעצמו בקול 
שקט. "עד שהוא לא יפסיק הבטרייה תמשיך 

לעבוד לו בתוך הבטן"...

גבאי ממשיך קדימה  ועד היום מנדי  ומאז 
בכל הכוח, מפרסם את נבואת הגאולה ומכין 

את העולם לקבלת פני משיח.

 ואם שאלתם, חיילים, מאיפה המרץ שלו? 
עכשיו אתם יודעים... 
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באוויר  נשבה  החורף  סוף  של  קרירה  רוח 
סביבות  שצמחו  העצים  צמרות  את  והנידה 
למגרש החול. על במה מוגבהת עמדו מספר 
בהידור  לבושים  לבנים,  זקנים  בעלי  אנשים 
ומאחור התנוסס השלט "כאן יבנה הארמון".

אתם בטח שואלים - למי בונים את הארמון? 
זהו הארמון למלך המשיח.

כאילו,  מתכוון  אתה  למשיח?  ארמון  מה? 
לרבי? אבל הרבי גר בכלל ב770! למה הוא 

צריך עוד ארמון?

כמה שאלות... קחו כיסא, שבו יפה ותפתחו 
הכי חשוב  הסיפור  זה  כי  חזק,  חזק  אוזניים 

ששמעתם אי-פעם.

***

אם נספר לכם את כל סיפורו של הארמון, 
כנראה נצטרך להוסיף כמה דפים לעלון. אבל 

בכל זאת, הנה תקציר למי שלא מכיר.

היו היה חסיד, ר' זושא ריבקין שמו. 

לו  קראו  זושא שלנו, שרוב האנשים   ר' 
רגע  בכל  פעיל.  חסיד  היה  זושא,  פשוט 
הוא חשב 'מה עוד אפשר לעשות על מנת 

שלרבי יהיה נחת'?

מכירים את 'בית מנחם' - בית הכנסת 
בנה  זושא  ר'  הכפר?  שבמרכז  הגדול 
המוסד  היה  זה  אחיו.  עם  ביחד  אותו 
הראשון שהרבי אישר שיקרא של שמו.

יותר גדול.  אבל לר' זושא היה חלום 
חלום ענק.

בארץ  בית  לרבי  לבנות  רצה  הוא 
הקודש.

ר'  של  אחיו  נסע  הפעמים,  באחת 
זושא לרבי והציע את הרעיון.

בהלם  אותו  הותירה  הרבי  תגובת 
עבורי  בית  לבנות  רוצה  "הוא   –
ומיד  הרבי,  שאל  חב"ד?"  בכפר 
קבע "ארמון!" האח לא האמין למה 
בינתיים  "אבל  אוזניו,  ששומעות 

הרבי  הורה  לחכות" 
לסיום.

ור' זושא חיכה.

וחיכה.

וכך עברו להם 15 שנה, 
ומהרבי  היום  שהגיע  עד 
לשאול   – ההוראה  יצאה 
רב בארץ הקודש. ר' זושא 
הכפר  של  לרבו  מיד  רץ 

נתן את הסכמתו  – הרב אשכנזי שכמובן 
לבניה. הגלגלים התחילו לזוז במהירות.

תוכניות, אדריכל, בחירת שטח, אישורים 
ומענות מהרבי על ימין ועל שמאל, וסוף 
סוף יכול ר' זושא לארגן את האירוע שבו 
התחלנו את הסיפור – הנחת אבן הפינה 

לארמון.

כזה אירוע מתאים בטח לקיים בפרסום 
אדיר עם קהל אלפים. אבל שוב הגיעה 
הוראה מהרבי – לעשות ב'יומא דפגרא' 

וללא פרסום ארצי.

מפה  פרסומות,  וללא  מודעות  בלי 
קטן  ובפורים  הידיעה  עברה  לאוזן 
חב"ד  מחסידי  מאות  להם  התקבצו 
לאירוע  הרבי  של  הכפר  במרכז 

המיוחד.

אנ"ש  רבני  ישבו  הכבוד  בימת  על 
רבו  היו  ביניהם  החסידים.  וזקני 
של הכפר – הרב אשכנזי, הרב דוד 
חנזין ואפילו החסיד הישיש 
הילביץ  אלתר  ר' 

עצמו  את  הטריח 
נאום  ונשא  להגיע 

נרגש.

האירוע  סיום  עם 
כשהוא  הקהל  התפזר 
גדולה  בהתעוררות 
משיח  ביאת  לקראת 

צדקינו בקרוב ממש.

סמוך לחצות הלילה 
בבית  הטלפון  צלצל 

משפחת רבקין.

"שלום ר' זושא. מדבר הרב גרונר, ממזכירות 
הרבי שליט"א".

"שלום וברכה" השיב ר' זושא בקול עייף.

היו  מי  לדעת  מבקש  הרבי  זושא,  "ר' 
המכובדים שהשתתפו היום בטקס הנחת אבן 

הפינה".

"אין בעיה" אמר ר' זושא "מחר אכין רשימה 
מפורטת ושאלח אותה בפקס".

"לא לא" הבהיר המזכיר "הרבי ממתין כעת 
על הקו לשמוע".

ר' זושא נדרך כולו. הרבי בעצמו עומד עם 
שפורפרת טלפון צמודה לאוזנו וכל זאת כדי 

לשמוע מי היו המשתתפים באירוע!

בזה  הרבנים  שמות  את  למנות  החל  הוא 
אחר זה. כשהגיע לשמו של החסיד ר' אלתר 
הילביץ הפסיק אותו המזכיר באמרו כי הרבי 

מרוצה מאד וזה מספיק.

על  הטלפון  שפורפרת  את  הניח  זושא  ר' 
כנה בהתרגשות ופנה להמשך תכניות הבניה 

עליהם עוד נספר בהזדמנות.
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סיפורו של יועזר

זהו סיפורו של... עצמי. יועזר. ילד בן עשר, 
הרגע  על  הקרוב  בזמן  לכם  לספר  שמתכנן 
היא,  האמת  בחיים.  לי  שהיה  מיוחד  הכי 
מדובר  הסיפור.  לא  בכלל  הוא  הזה  שהרגע 

פה בסיפור שלם שהוא גם קצת לא נעים.

אני אסביר לכם קצת איך הדברים עובדים 
אצלינו.

בזמננו – מי שרצה פשוט תפס חמור ונסע 
זה היה רחוק לו, הוא  למשכן להתפלל. אם 
ככה,  שם.  והקריב  שלו  בחצר  מזבח  בנה 

פשוט.

העם היהודי התגורר כולו בארץ ישראל, וחי 
בשמחה ובאהבה. הכל היה טוב. ואם הייתה 
שאלה קשה, לא היינו צריכים להחליט לבד. 
הוא  אליהו.  לנביא,  נשלחת  היתה  השאלה 

היה מכריע בכל.

לקדוש- כאשר  אלו,  נפלאים  בימים 
ברוך-הוא היה מסר חשוב להעביר לבניו, 
על  ומודיע  העם  את  מקבץ  אליהו  היה 

רצון השם.

הכירו: הבעל

מעט  אנשים  שני  להופיע  החלו  אחד,  יום 
ולהשמיע  שבארץ,  היהודים  בריכוזי  מוזרים 
דברים חדשים באזני העם. השניים, ברמוחי 
פחות  לא  הם  כי  הודיעו  להם,  קראו  ונעמן 

מ... נביאים!

"נביאים?!" שאלו היהודים בפליאה "יש כבר 
נביא בדורנו - אליהו הנביא! הוא זה שמביא 

האלוקים".  דבר  את  לנו 
נשאלה  השאלה 
מוחלטת.  בתדהמה 

באמת, מה נביאים 
עכשיו?

נעמן  אבל 
וברמוחי לא נשארו 
"אתם  חייבים 
אומרים  בעצמכם 
שטויות" הם אמרו, 
"אליהו? הוא בכלל 
הקהל  נביא."  לא 
להתקבץ  שהחל 
מהדברים  נדהם 

ששמע.

"טעות גדולה בידכם" הודיעו נעמן וברמוחי 

לקהל שהתאסף סביבם "אליהו עושה מכם 

שאתם  והאלוקים  נביא.  לא  הוא  צחוק! 
עובדים - הוא בכלל לא אלוקים!".

ממש  הם   – שואלים  אתם  שעכשיו  נכון 
אמרו כאלו דברי כפירה? איך נתנו להם לדבר 
לה  ויש  טובה!  יפה, שאלתם שאלה  בכלל?! 

גם תשובה. עצובה...

באותו הדור, החל היצר הרע לעבוד מאוד 
חזק. הוא החליט לשכנע את כ-ו-ל-ם בדבר 
אחד. הוא המציא שטות ענקית, ולחץ על כל 

יהודי להאמין בשטות הזו.

הרע.  יצר  יש  תמיד  לא.  אז  מוזר?  נשמע 
לחייך לחבר,  לא  יצר שמשכנע אתכם  אותו 
שיעורי  לעשות  ולא  להורים,  להקשיב  לא 
בית, אותו יצר הצליח לשכנע את עם ישראל 
 – ויחידה  אחת  תאווה  אחרי  להימשך  כולו 

עבודה זרה.

ממש כך! בזמנכם, ברוך השם, התאווה הזו 
כבר לא קיימת. אבל בזמננו, משום מה, היה 
קל  שלימה,  חבורה  ולעוד  לברמוחי  לנעמן, 

מאוד לשכנע את היהודים בהבלים שלהם.

הם סיפרו לעם ישראל שהם נביאי האמת, 
"יש  ורק הם מדברים עם האלוקים האמיתי 
בעיניים  השקרנים  הכריזו  אפילו!"  שם  לו 
הבעל.  קוראים:  האמיתי  "לאלוקים  נוצצות 

נעים מאוד".

ברמוחי ונעמן נוחלים הצלחה

לא פשוט. לא פשוט בכלל היה הסיפור הזה. 
"נביאי הבעל", כך הם כונו, החלו להסתובב 
למנהגיהם  להצטרף  אנשים  ולשכנע  בארץ 
ואמרו  שטויות  מיני  כל  עשו  הם  המוזרים. 
"זה מה שהבעל רוצה! זה האלוקים האמיתי"

כל יהודי עמד כעת בפני התלבטות קשה. 
אלוקי  הנביא,  אליהו  עומדים  אחד  מצד 
אותה  האהובה  והתורה  המצוות  ישראל, 

קיימנו ושמרנו במשך שנים.

הבעל.  נביאי  עומדים  השני,  הצד  מן 
משכנעים בכל תוקף שהאמת נמצאת אצלם, 
ומי שחפץ בטוב האמיתי, מומלץ לו להצטרף 
ברוב  וברמוחי,  נעמן  הבעל.  את  לעבוד 
רשעותם, גרמו ליהודים רבים להכנס לספק 

גדול.

יום אחד, הודיעו השניים כי היום יגיע אורח 
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את  ולשמוע  לבוא  כולם  על  העיר.  לכיכר 
דבריו, כך הכריזו בהתרגשות.

אבלז!  הנביא  הבעל,  נביאי  זקן  את  "קבלו 
הודיע נעמן בהתרגשות, כשברמוחי משתיק 
את הנוכחים המריעים ומודיע בפנים קשוחות 
"ביקשתי, לא להרעיש מידי! זה הורס הכל!"

ניחן  הבעל,  מנביאי  אבלז, 
"לא  אדיר.  שכנוע  בכושר 
נעים להודות, אבל עד היום 
מי  בשטויות!  האמנתם 
הוא באמת  שאומר שאליהו 
עם  להתמודד  צריך  נביא, 
ביותר!"  קשות  השלכות 
לקול  אבלז  הכריז 

תרועות העם.

מודיע  אליהו 
המעמד  על 

בפסגה

נמשך  הזה  המצב 
בכל  שנים.  במשך 
שמועה  יצאה  יום 
על  פעם   – אחרת 
ופעם  הבעל  נסיי 
של  צדקותו  על 

אליהו.

לא  כולו  שהעם  לומר  ניתן  כללי,  באופן 
של  הגדול  רובם  לפנות.  כדאי  לאן  החליט 
אלוקי  השם  את  גם  עובדים  היו  היהודים 
להבדיל-אלף-אלפי-הבדלות,  וגם,  ישראל, 

עבודה זרה - את הבעל.

המצב  את  אהב  לא  ממש  הנביא  אליהו 
"פוסחים על שני הסעיפים" הוא קרא  הזה. 
מי  את  שמתאר  ביטוי  כזה  )זה  לאנשים 

שמנסה להיות גם פה וגם פה( .

לקדוש-ברוך-הוא,  שנאמן  "מי 
לעצור  הסוף!  עד  זאת  אתו  שילך 

לרצונו  לא  כלל  זהו  באמצע, 
 - המלכים  מלכי  מלך  של 

הקדוש ברוך הוא".

סוף.  לזה  לעשות  החליט  אליהו 
והודיע  הבעל  נביאי  עם  נפגש  הוא 
להם כי אחת ולתמיד, יראה כל העם 
רוצה  אתה  "איך  האמת.  מי  אצל 

להוכיח זאת?" שאלו נביאי הבעל.

העם  כל  את  תזמינו  שבוע  "בעוד 
אליהו.  אל פסגת הר הכרמל" אמר 
"אתם תבנו מזבח לבעל, ואני אבנה 
אחד  כל  לקדוש-ברוך-הוא.  מזבח 
מזבחו  על  לאלוקיו  קרבן  יקריב 

והאלוקים האמתי יוריד אש מהשמיים וייקח 
את הקרבן. שם נראה מי דובר אמת".

היטב  ידעו  הם  ללחץ.  נכנסו  הבעל  נביאי 
כי הם משקרים על העם כולו ואין להם שום 
את  שתאכל  מהשמים  אש  להוריד  אפשרות 
הקרבן. דבר הכינוס התפרסם, הימים עברו, 

ובינתיים עלה רעיון במוחם.

"מתחת למזבח שלנו" - החליטו - "נחפור 
בור בו ישב אחד מאנשינו. כאשר נקריב את 
קרבננו, יצית האדם שבבור את עצי המזבח 
שלנו וכולם יחשבו שהאש ירדה מהשמיים!"

המועד המיוחל הגיע. במרכז פסגת הכרמל 
נצבו שני המזבחות והעם עמד סביב. אליהו 
הנביא ניצב נעמד וזעק לעם "הפסיקו לפסוח 
על שני הסעיפים! תחליטו במי אתם מאמינים 

ולכו אחריו עד הסוף!"

להתחיל  הבעל  נביאי  את  כיבד  אליהו 
הכבוד  את  להם  נתן  קל  בחיוך  ב"הצגה". 
להיות הראשונים... הקרבן הונח על המזבח, 

ברמוחי  נעמן,  אבלז,  בראשות  כולו,  והעם 
ונביאי בעל נוספים, קראו בהיסטריה לבעל 

"אנא! קבל את מנחתנו!"

כלום לא קרה. האיש שבבור, הוכש על-
וה"נביאים"  כולו  העם  ומת.  נחש  ידי 
בזעקות,  השמים  אל  קראו  בראשם, 
תוך-כדי שאליהו הנביא צוחק ואומר 
ישן,  הבעל  אולי  חזק!  יותר  "תצעקו 

ואתם צריכים להעירו!"

אליהו  ניגש  שהתייאשו,  לאחר 
נשא  קרבנו,  את  הניח  ה'.  למזבח 
ירדה מן  תפילה קצרה להשם והאש 
קיבל את  השמים. הקדוש-ברוך-הוא 

קרבנו.

כל  זעקו  הוא האלוקים!"  "השם 
העם. אין ספקות.

תורו של דובי

זהו סיפורו של... עצמי. דובי, חייל בצבאות 
ה' שגר בשכונת קראון-הייטס בשנת תשנ"א-

תשנ"ב. 

הכל היה כל-כך טוב! הרבי כל הזמן דיבר 
היה  לכולם  מעט.  עוד  ממש  מגיע  שמשיח 

ברור שכל רגע הרבי עומד להתגלות!

לפתע, בשיא ההתרגשות וההכנות לקראת 
התגלות הרבי כמשיח ובוא הגאולה, הגיע כ"ז 
אדר ראשון תשנ"ב. הפסקנו לראות את הרבי 
דולרים.  ומחלק  שיחות  אומר  לציבור,  יוצא 

זה היה מצב לא הגיוני!

לכרסם  שהחלו  כאלו  היו 
אצלם ספיקות. האם דברי הרבי 

באמת יתקיימו במלואם? 

ם  ת א ר הסיפור ק את 
ל  המגיד ע אז  הנביא?  אליהו 

שלפני  הזה,  הסיפור  על  אמר  ממעזריטש 
יותר  רבה  נאמנות  תידרש  המשיח  ביאת 
של עם-ישראל לנביא ולאלוקיו. לכן יהיה 
במזבח  תרד  האש   – מאוד  קשה  נסיון  אז 

השני! מזבח הכפירה! 

ובכל זאת, עם ישראל יצטרכו להמשיך 
להאמין בנביא...

אז היום אין מזבח, אבל אם מה שקרה בכ"ז 
בדברי  מעט  להסס  אנשים  למעט  גרם  אדר 
באמת  כאילו  היה  נראה  תמוז  בג'  אז  הרבי, 
הכל הפסיק, ממש כאילו האש ירדה על מזבח 

הבעל. בדיוק כפי שאמר המגיד.

אבל לא, אני לא נשברתי. המשכתי ואני 
מלך  הרבי  של  שדבריו  להאמין,  ממשיך 

המשיח לא יתבטלו לעולם! 

הרבי  אם 
ש"הנה  ניבא 
משיח  זה 
אז  בא", 
בטוח  אני 
שנבואתו לא 
ריקם.  תשוב 
כוחי  בכל 
ץ  מ א ת א
שאראה  עד 
קורה  זאת 
עיני!   מול 
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הצהובים  הפתקים  פוזרו  מדוע  אז 
המסתוריים? 

אך  רבים,  רעיונות  הגיעו  למערכת 
המוצלח  הרעיון  הוא  שנבחר  הפתרון 
 - ו'  מכיתה  ערנטרוי  חיים  החייל  של 

הרי הוא לפניכם.

"היי קינדערלַאך" קרא החסיד לעברם 
כשיצאו משער בית הספר, "בואו לפה 

רגע".

התעלומה"  את  נפתור  עכשיו  "אולי 
לחש יענקי למוישי.

צריך  אני  לי?  לעזור  יכולים  "אתם 
ללכת לרגע ואני מחפש מישהו שיעמוד 

פה עם התפילין במקומי"

"בשמחה" השיבו השניים.

אדם  בריצה  למקום  התקרב  לפתע   
לבוש בהידור.

פוגש  אני  סוף  סוף  שמואל  ר'  "אוו, 
על  גדולה  תודה  לך  חייב  אני  אותך! 

אתמול."

"אין על מה" השיב החסיד שהתגלה 
עתה בתור 'ֶרּב שמואל'.

פנה  לדעת"  מסוקרנים  בטח  "אתם 
האיש אל הילדים. "אתמול נפל לי פה 
צהוב.  דף  על  מודפס  חשוב,  מסמך 
את  פה  מפזר  היה  שמואל  שר'  ללא 
הם  שגם  ההתוועדות,  על  המודעות 
בצבע צהוב, היה עלול מישהו למצוא 

את המסמך לפני ולגנוב אותו"

וכך  התערבב  המסמך  "בזכותו, 
נמנע ממני הפסד גדול".

ולסיפור הבא...

מנהג  היה  ח'  מכיתה  יצחק  ויוסף  למענדי 
קבוע - בכל יום שישי הם יוצאים למבצעים. 

לעבר  יחד  פסעו  הם  הזה,  שישי  ביום  גם 
שוק 'מחנה יהודה', שם עמד הדוכן בו ניצבו 
מידי שבוע וזיכו את העוברים ושבים במצווה 

החשובה.

וב'באסטות'  בחנויות  עברו  זו הם  בזו אחר 
את  להאיר  למוכרים  והציעו  לדוכן  שבדרכם 

נשמתם ולהניח תפילין.

כשהגיעו השניים לחנות הפרחים של בועז 
אליהם.  לב  ישים  לא  שהוא  השתדלו  הם 
הזכרונות מהפעם הקודמת בה הם נפגשו לא 

היו כל כך נעימים...

קיבלו  הם  למבצעים  לצאת  ההחלטה  את 
לפני מספר חודשים, כאשר מלאו ליוסף יצחק 
13 שנים. בשמחה הם צעדו לעבר השוק וגם 
מבויש  ובחיוך  נכנסו  הם  הפרחים  לחנות 

שאלו "הנחת תפילין היום?"

"תלכו מפה" בועז, בעל החנות, צעק בכעס 
"לא הנחתי, לא רוצה להניח, אין פה אף אחד 

שרוצה ועכשיו תסתלקו מהר!"

מענדי ויוסף יצחק יצאו מבוהלים מהחנות, 
הם לא הבינו על מה ולמה צעק עליהם האיש. 
מאז בכל פעם הם השתדלו לעקוף את חנות 

הפרחים.

בזריזות,  פניו  ניסו לעבור על  היום הם  גם 
אך גברת שנשאה סלי ענק מלאים בכל טוב, 
חסמה את דרכם. המפגש עם בועז היה בלתי 

נמנע.

"היי ילדים!" קרא בועז לעברם. השניים ניסו 
שלא להתייחס...

להניח  מעוניין  אני  בואו,  תפחדו,  "אל 

תפילין..."

בום. מנדי ויוסף יצחק היו בהלם.

בועז - תפילין? תפילין - בועז?

בא,  "בשמחה,  ראשון.  יצחק התעשת  יוסף 
תפשיל את השרוול"

ובועז החל לומר  ידיו  הרצועות נקשרו על 
עיניהם  למול  ישראל.."  "שמע  בהתרגשות 

המשתאות.

את  מקפל  מנדי  בעוד  דקות,  מספר  לאחר 
בפינת  שלושתם  התיישבו  התפילין,  רצועות 

החדר ובועז החל לספר.

"אתם בטח מסוקרנים לדעת, למה צעקתי 
עליכם בפעם הקודמת".

לדעת מה השתנה  יותר מסוקרנים  "אנחנו 
בפעם הזאת" ענה יוסף יצחק.

הייתי  רבות  ששנים  היא  האמת  "ובכן,   
שמרו  לא  שבו  בבית  גדלתי  מהדת.  מרוחק 
אף מצווה לצערי והורי אף החדירו בנו שנאה 

לכל דבר שקשור ליהדות ולתורה.

"לכן גם תבינו מדוע צעקתי עליכם כל כך 
לפני  אך  הראשונה.  בפעם  פה  כשעברתם 

מספר שבועות קרה דבר מיוחד..."

מהו  לדעת  תצליחו  האם  יקרים  חיילים 
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לבדוק  רק  זמן  למכונת  שנכנסתי  האמת 
אם זה עובד... פתאום הכל הסתחרר ואחרי 
מול  עומד  עצמי  את  מצאתי  קצרה  נסיעה 
איש מבוגר והדור. רגע זה לא סתם זקן - זה 

הלל הזקן!

שאני  מתרגש  ממש  אני  הזקן,  הלל  וואו 
עומד פה ככה ומדבר איתך, מה שלומך?

או.. יתברך שמו של היושב במרומים, חש 
הנני בטוב. פניך מוכרות.. שמא ניצבת לידי 
לשמה  המטרה  אינה  זו  נו,  סיני?  הר  תחת 

נפגשו פנינו, רק אמור לי מה שמך?

קוראים לי מענדי.

מענדי, הלא זהו שמו של הרבי 
מליובאוויטש מלך המשיח.

יודע?  אתה  איך  מה?! 
בדור  הוא  הרבי  הרי 
דורות  הרבה  זה  שלנו, 

אחריך!

חחח.. השמעו אוזניך 
שמדברות  את 
ישנו  וכי  שפתיך? 
בעולמנו  אדם 
מכיר  שאינו 
ו  ת ו מ ד ב

וודאי  של הרבי מליובאוויטש?! בכל מקרה, 
תרצה לשאול משהו ילדי היקר?.

באמת רציתי לשאול אותך, רבינו הלל, מה 
קרה שהחלטת לכתוב את הלוח שנה? זה הרי 

המווון עבודה...

אך  למדי.  קשה  עבודה  זו  נבונה,  דעתך 
בורא  של  בניו  עבור  מאומה  חוסכים  איננו 
העולם. כפי הנראה השמועה עדיין לא הגיעה 
לאוזניך הרכות. ברם זה לא מכבר נפל דבר 
וקיים  - צורבא דרבנן מעירנו כשל  בישראל 
את השבת באחד מימות החול, וכשהגיע יום 
השבת האמיתי, הוא חיללו בשוגג. הוכרחתי 

לקבוע את לוח השנה, לבל יטעה אדם.

וואו, כל הכבוד לך, איזו התמסרות! יש איזה 
משהו שהתחדש לך כשכתבת את הלוח שנה? 

משהו שעד עכשיו לא ידעת..

אכן! הנך אף נוגע בדבר..

מה? מה יכול להיות קשור אלי?

הטה אוזן והשכל.. עת עמלתי בהכנתו של 
הלוח, חלפו במוחי השנים, עד שנקריתי לשנה 
המעוברת. התייראו גדולי הדורות מפניה של 
שנה זו, אף נאמר על שנה זו, שהדינים גוברים 
בה. אימצתי את כל חושיי למען ביטולה אך 
ללא הועיל. בחוסר אונים, ריחפתי במחשבתי 

שמא  הדורות,  להמשך 
אמצא מזור לסוגיה זו..

מה  ראית  ממש  וואו, 
ומי  דור  בכל  התרחש 

היה בו הנשיא.. 

כאשר  נפלא.  זה  אכן, 
לפניך, שמעו  דור אחד  הגעתי 
הרבי  של  מאמרו  את  אוזני 
העיבור  בשנת  אשר  הריי"צ, 

מוכרחים לעורר רחמים מרובים!

לומר  יתחיל  אני  גם  אולי  באמת?!  מה 
תהילים? השנה שלנו היא גם שנה מעוברת...

השביעי,  לדור  בהגיעי  מסתברא,  איפכא 
למראה  להאמין  התקשיתי  הגאולה,  דור 
חזיתי בקבוצת חסידים מפזזים, שרים  עיני, 
ומזמרים! או אז שמעתי על שיחתו הידועה 

מיוחד  דבר  חידש  במהלכה  הרבי,  של  לכל 
להפליא..

מה יכול להיות כזה מפליא?!

לגילויים  כבר  מורגל  הנך  היקר,  ידידי 
והחידושים של דור השביעי, אך אני לא! 

שמחה  של  יום  שבשישים  מהרבי,  שמעתי 
הבלתי  העניינים  כל  את  לבטל  ביכולתנו 

רצויים! ליבי עלץ ושמח למשמע הבשורה!

הזה!  הביטוי  את  מכיר  שאני  בטח  אהה.. 
מלמד  הרבי  יום-יום,  אתו  חיים  ממש  אנחנו 

אותנו להביט בעיניים חיוביות!

שמח אני על כך ידידי הצעיר, אך כעת עלי 
להזדרז לשיעור על כן יפרדו דרכינו כעת עד 

לפגישתנו הקרובה בגאולה השלימה.

להתראות!
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-זהו. כך הוחלט!

-לא יקום ולא יהיה!

-נחיה ונראה...

-נראה לי ששכחתם שזה כבר מחר!

הצעקות העזות שנשמעו למרחקים העירו 
ה'דבר  ספר  גבי  על  העריבה  משנתי  אותי 
כמה  לפני  עד  בחיות  למדתי  בו  מלכות' 
שעות, על תקופתנו הנוכחית - זמן התגלות 
העייפות  מסוים  שבשלב  כנראה  המשיח. 

הכריעה אותי וקרסתי על הספר הקדוש. 

 2:37 למדי,  מאוחרת  הייתה  השעה 
לפנות בוקר. אך למרות השעה והעייפות 
מקור  לעבר  ויצאתי  גברה  הסקרנות 

ה'נגעל  את  השגתי  בה  הדרך  הצעקות. 
וואסר' המאולתר והיכן נחתי ברגע שלאחריו 
תתגמד לעומת המצב אליו נקלעתי ברגעים 

הבאים...

נמצא  היכן  לקלוט  מדי  קשה  היה  לא 
החדר. הצעקות המשיכו ללא הרף. אך בתור 

הרבי  כרצון  שחי  אמתי  חסיד 
הגאולה  את  המשיח  מלך 

ישראל  באהבת  ממילא  ומתנהג  השלימה, 
גאולתית - עשיתי עיקוף קטן... 

עברתי דרך המיחם, והכנתי מספר כוסות 
לצרודים  דבש  עם  תה 
אותם  שביניהם. 
העשוי  מגש  על  הנחתי 
ההגרלות  מקופסאות 

הלימודים',  'משרד  של 
לחדר  במהירות  והתקדמתי 
המדובר )נס שבחלק מהכוסות 
תה,  טיפות  מספר  נותרו 
כמעט  ריצה  כזו  אחרי  כי 
כשהגעתי  מהחלון(  ועפתי 
שוב.  והחלקתי  כמעט 
מ...  אחר  היה  לא  החדר 

'חדר הנהלת הדי-קעמפ'.

הדלת  את  פתחתי  מפחיד,  מעט  היה  זה 
ממה  שאין  הבנתי  ומיד  צר  סדק  לכדי 
לחשוש. המראה שנגלה לנגד עיני היה יוצא 

מגדר הרגיל. 

המ.פ. אברימי )השני...( עמד על גבי כיסא 
במבה  חבילת  ממאמץ,  אדומות  פניו  גדול, 
ענקית בידו האחת ושלט גדול ומקושט עם 
בידו  באפריקה"  לספארי  "נוסעים  הכיתוב 

השניה. 

פוערות  בעיניים  שכב  המזרון  על  למטה 
ובעצמו  בכבודו  גבאי  מנהל הקעמפ מענדי 
מנחם  הלימודים  מנהל  עמד  כולם  ומעל 
יד  על  קידר  שרגא  קידר  שרדא  מענדל 
קודש'  'שיחות  בספרי  עמוס  ארוך  שולחן 
מהתוועדויותיו של מלך המשיח ומעל הכל 
ספרי 'דבר מלכות' פענוחים )מי שעדיין לא 
יודע מה זה, שירוץ לפלאפון ויתקשר למפקד 

הראשון שיעלה בחכתו(.

באידיש  הרחב  לקהל  דיבר  החסיד  המ.ל. 
מטובלת בעברית: "ס'איז ניט קיין געלעכטער 

) -זה בכלל לא מצחיק( די סאלדט'ן )החיילים( 
חייבים להגיע דווקא לשם. וכן יקום! 

כל  את  הקובע  הוא  הלימודים  "מנהל 
ענייני הדי-קעמפ, וכידוע אשר 'הקעמפ זה 
הלימודים'. אי לכך ובהתאם לזאת החיילים 
הארץ  בשמי  לטיסה  הממתנים 
הזמן  באותו  ישהו 
ם  ו ק מ ב
ם  י א ת מ ה
בתור  ביותר 
לטיסה  הכנה 
מלך  שליט"א  לרבי 
כך  )אחר  המשיח" 
של  שבתוכנית  הבנתי 
היה  משה  יצחק  מ.ל. 
בעד  הטייס  את  לשחד 
עם  שימשיך  משקה  בקבוק 
בית   –  770 לכיוון  המטוס 
היום  עד  המלאים שמורים  הפרטים  משיח. 

בארכיוני הקעמפ(.

ממקום מושבו על המזרון, פנה אליו מנהל 
במשך  שכבר  "אחרי  האלף:  בפעם  הקעמפ 
כמה שעות את מרצה לנו על הצורך בהכנה 
תואיל  אולי  המשיח  למלך  לטיסה  החיילים 
בטובך לגלות לנו היכן מקום זה? איפה אתה 

רוצה שישהו החיילים?"

המ.פ.  פרץ  יודע..."   אני  "אאההה... 
שנסע  מתכוון  "הוא  )מירושלים...(  אברימי 
לכפר חב"ד, שם ליד 770 נמצא מקומו של 
הרבי בארץ – השטח של בניית הארמון של 

מלך המשיח!".

לילה  אותו  של  בסופו  אבל  איך  יודע  לא 
)שהסתיים כמה דקות לפני המסדר...( עדיין 
לא התקבלה ההחלטה. לאן הגיעו החיילים? 

– את זה אתם כבר יודעים לבד... 
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למפקד היקר – שלום.

מה שלומך?

רציתי לספר לך משהו.

לפני כמה ימים, ראיתי עם האחים הקטנים שלי ווידאו 
מעניין  מאד  היה  הפורים.  מחג  המשיח  מלך  הרבי  של 
ומרגש לראות את הרבי פותח את המגילה, מקשיב לבעל-

קורא ואומר שיחה אחרי התפילה.

אם  אותי  שאל  ה-5,  בן  מוישי  שלי  אח  הווידאו,  אחרי 
ולראות אותו. אומר לך את  היום לנסוע לרבי  גם  אפשר 
האמת - לא ידעתי מה לענות לו. איך אפשר להסביר לו 

את המצב שלנו היום שלא רואים את הרבי?

בכלל, אני גם נהייתי קצת מבולבל בגלל זה, אז החלטתי 
לכתוב לך את הבעיה. יש לך אולי תשובה בשבילי?

מענדל'ה.

מענדל'ה היקר. 

איך אתה מרגיש?

אצלנו מחכים להתגלות בכל רגע. 

שאלת שאלה ממש טובה. כדי לענות עליה, אני 

רוצה להתחיל עם סיפור:

פעם נכנס לרבי שליט"א מלך המשיח ליחידות, 

ילד בר מצווה עם הוריו. במהלך היחידות, הרבי 

שאל את הילד מה הוא אוהב לעשות והילד ענה 

לרבי שהוא אוהב לשחק בייסבול.

עליך  הבייסבול,  "ממשחק  הרבי:  לו  אמר 

פעם  ניסית  האם  ה'.  בעבודת  הוראה  ללמוד 

לשחק בייסבול לבד? כל עניינו של משחק הוא, 

מצליח  ואתה  מולך,  שמשחק  מישהו  שישנו 

לנצח אותו. זו הוראה לכל החיים - תמיד כשיש 

לדעת  צריך  מנגד,  כשישנו  שמפריע,  מישהו 

שתוכל  כדי  היא  קיים  שהוא  הסיבה  שכל 

להתגבר ולנצח אותו".

אתה מבין מענדל'ה? הרבי הסביר לאותו ילד 

דבר מאד חשוב. אם אין אף אחד שמתחרה 

אתה  אם  אפילו  מולו,  מתמודד  ואתה  מולך 

זו   – מצויין  שחקן 

לנצח.  חכמה  לא 

הוא  ה'קונץ'  כל 

מישהו  כשיש 

שמנסה  נגד, 

אותך  לעקוף 

אותך,  ולנצח 

מצליח  ואתה 

עליו  להתגבר 

ולנצח אותו – זה 

להצלחה  נחשב 

אמתית.

הזה  ההסבר 

בעצם  הוא 

לכל  הוראה 

כבר  האחרונה.  בתקופה  ובמיוחד  מאתנו,  אחד 

שומעים  לא  החסידים  שאנו  שנה,  מ-25  יותר 

בתפילות  בו  לחזות  יכולים  לא  מהרבי,  שיחות 

ולא רואים אותו בצורה גלויה.

אפשר היה לחשוב, חס-ושלום, שבמצב כזה אי 

אפשר יותר להתקשר לרבי ולקיים את ההוראות 

שלו. אבל תדע לך מענדל'ה, שההיפך הוא הנכון. 

הקליפה  של  שהכוחות  כזה,  במצב  דווקא 

את  לראות  נוכל  שלא  והסתר,  להעלם  גורמים 

להתחזק,  צריך  בו  הזמן  זה   – בגשמיות  הרבי 

להתגבר ולחיות מעל למה שהעולם אומר לנו.

הוא  ישראל  עם   - מענדל'ה  להבין  צריך  אתה 

שקורה  גשמי  דבר  כל  מהעולם!  לגמרי  למעלה 

שהקב"ה  מכך  נובעת  שלו  המציאות  בעולם, 

צריך  שכך  אומרת  והתורה  יקרה,  שזה  רוצה 

להיות. לכן, אסור לנו להתחשב בדברים שהעולם 

הגשמי מראה לנו שהם קרו, אם הם לא מתאימים 

למה שהתורה אומרת שצריך לקרות. 

ומה באמת צריך לקרות?

הרבי שליט"א בישר לכל העולם בנבואה, שהוא 

פניו.  את  לקבל  צריכים  ואנחנו  המשיח  המלך 

הרבי אמר אין-ספור פעמים כי הדור שלנו הוא 

ובדור  לגאולה"  והראשון  לגלות  האחרון  "הדור 

שלנו יבוא מלך המשיח ויגאל את עם ישראל.

לכן, גם עכשיו – ודווקא עכשיו – עלינו לדבוק 

בהוראה העיקרית של הרבי מלך המשיח, להכין 

את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

את  להביא  כדי  שביכולתנו,  כל  לעשות  עלינו 

הגאולה האמתית והשלימה בפועל ממש. דווקא 

הכוחות,  כל  את  להשקיע  הזמן  זה  כשקשה, 

להתמסר למשימה, ולהצליח.

בהצלחה רבה בהבאת ההתגלות נאו!

ניפגש בבית המקדש.
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ברוק מנחם מענדל || ג אדר א 

רדשקביץ יקיר ישראל || כה אדר א

ויזל מנחם מענדל || טו אדר ב

כהן מנחם מענדל || ג אדר 

קנטרמן משה חיים || ה אדר 

לאופר משה מרדכי || יז אדר 

ביברפלד יוסף || כא אדר 

מרושי אברהם יאיר || כב אדר 

בורושנסקי שלום דובער || כד אדר
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 משרד הלימודים, היום השני בקעמפ.

פנה  ככה!",  להמשיך  אפשר  אי  "חבר'ה, 
מענדי  הלימודים,  למנהלי  גבאי  המנהל 
)שרגא( קידר ויצחק משה קרלנשטיין, "מה 
לגזור  מודעות,  לתלות  תצטרכו  אם  תעשו 
מספריים?  תביאו  מאיפה  דפים?  ולהדביק 
ודבק? מה תעשו אם...", הוא ירה לחלל צרור 

של שאלות ויצא את החדר.

"מה נעשה עכשיו?", שאל מענדי 
את יצחק משה, "מאיפה 
ציוד  נביא  באמת 
דברים  מיני  וכל 
שנצטרך?". "לא 
צריכים  יודע! 

לחשוב על רעיון יצירתי!", פסק יצחק משה.

בנין התלמוד תורה, חצות הלילה.

הלימודים,  מנהלי  ושרגא,  משה  יצחק 
התקרבו חרש אל חדר משרד הפעילות.

השומר  את  כיבדו  הם  התחלה,  בתור 
שבכניסה בלגימה הגונה מבקבוק ה'משקה' 

שבידם וכעת הם היו חופשיים להיכנס.

שמכאן  ידעתי  פה,  יש  דברים  כמה  "וואו! 
תצמח הישועה!", סינן יצחק משה לעברו של 

מענדי, לאחר שהדליקו את האור במשרד.

לאותה  עובדים  כולנו  הכול  בסך  "אוקיי, 
"מנהלי  שרגא,  אמר  מטרה" 
שמחים  בטח  הפעילות 
מהציוד  לנו  לתרום 

החשוב שלהם".

יצחק  לו  לחש  "כן" 
פשוט  "הם  משה 
אנחנו  אז  ישנים 
חוסכים להם את 

העבודה..." 

שאנחנו  מה  כל  את  לנו  יש  עכשיו  "יופי, 
לאחר  השניים  סיכמו  למחר!",  צריכים 
שהשק שבידם התמלא בכל טוב ופנו לישון 

בלב שמח.

בנין התלמוד תורה שעת בוקר מוקדמת.

חבילות  שתי  לנו  שחסרות  לב  שמת  "אורן, 
על  כץ  המ"פ  הזדעק  סלוטייפ?!",  דבק  של 

הבוקר.

"אהה..!", המ"פ אורן התעורר בבהלה. הוא 
נטל את ידיו ומפיו נמלטו זעקות שבר.

לכאן  לחדור  יכול  מי  קרה?  זה  איך  "מה? 
ולקחת מה שהוא רוצה?", 

זוכרים?"  לא  ואנחנו  בהם  השתמשנו  "אולי 
הציע אברימי בניסיון לפתור את התעלומה.

אני  זיכרון טוב בדברים האלה.  לי  יש  "לא! 
של  חבילות  שתי  כאן  שהיו  בבירור  זוכר 

דבק", הכריז המ"פ כץ בביטחון.

משרד המנהל שעת בוקר מוקדמת.

לנו  נכנס  שמישהו  בטוח  אני  "בקיצע'ר, 
החבילות  שתי  את  ולקח  הלילה  באמצע 
בפני  דבריו  את  כץ  המ"פ  סיכם  האלה..", 

המנהל גבאי.

בקול  פיו  את  גבאי  המנהל  פתח  "ובכן", 
הלימודים,  נכנסתי למשרד  "אמש,  סמכותי, 
המחסור  על  הלימודים  במנהלי  וגערתי 
הם  הבוקר  שראיתי,  כפי  במשרדם.  בציוד 
המודעות שהתעכבו.  כל  את  והדביקו  ישבו 
חתם  קשור!",  זה  אולי  העניין,  את  תבדקו 

המנהל וחזר לעיסוקיו הרבים.

חדר האסיפות שעת ערב מוקדמת.

על  הלימודים  למשרד  מוחל  אני  "..ובכן, 
הדבק. אולם מעתה לא יהיו יותר 'תרומות' 

שכאלה." 
חתם  אורן  המ"פ 
בטון  דבריו  את 

נחרץ.

המ"ל  נעשה"  מה  "אבל 
"אנחנו  בכה,  כמעט  קרלנשטיין 

קעמפ אחד שמאוחד למען המטרה – הבאת 
לשני  יעזור  אחד  שכל  חובה  ההתגלות. 

באחדות ואהבת ישראל!"

"הוא צודק!" דפק המנהל גבאי על השולחן 
והעיף את כוסות הקולה שנחו עליו בשלווה.

"הקעמפ שלנו אינו מורכב ממשרדים שונים. 
ההתגלות  הבאת   – אחת  היא  מטרתנו  כל 

בפועל ממש.

"ולכן..." עיני כולם פנו לכיוון המנהל.

במשרד  היושבים  של  הלבבות  "החלטתי..." 
החלו לדפוק במרץ.

והפעילות  הלימודים  משרד  את  "..לאחד 
הרף  ללא  יעבדו  שבו  משרד  אחד.  למשרד 

להכין את החיילים לקבלת פני משיח."

"האסיפה תינעל בהכרזת 'יחי' - יחי אדוננו 
מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד..."

זהו חיילים. זהו סיפורו של המשרד שכולכם 
מכירים – הפעילימודים.

עליו, נדמה לי, אין צורך לספר...

הפעם גיליתי עוד כמה אנשים שמסתובבים בבית של טאנצען. הם לא נשארו שם 
הרבה זמן... רוצים לשמוע מה קרה בסוף? אם לא תקראו לא תדעו.
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