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שתםומכיוון.'עמועליותרלרחםצריךה"הקב.איתךהצדק':אמרוהוא,הבעלשלטענותיונסתתמוהרביעיתהכוסאחרי
."בריקודויצאושניהםקמו,ששתוהייןהשפעתתחתהיווהם,הוויכוח
,במחולהשנייםיצאווכאשר,הכפריתהאשהשלהסניגוריהדבריאתבשמיםגםקיבלורגעבאותו":דבריואתסייםט"הבעש
."התבטלההגזירהשגםומובן.רבהשמחהשמחתיאניוגם,העולמותבכלשמחהנהייתה

!המרכזים גרו יחד באותה שכונה למשך שנה כשהמרכז מענדי היה בן שנה. 1
!מגדל העמק' בתפקיד מרכז בצבאות השלוימיהמרכז מענדי החליף את המרכז . 2

!המורה של אמא של המרכז מענדיהיתהשלוימיאמא של המרכז . 3
!ב"שני המרכזים בעלי אזרחות ארה. 4

"צמד שלייקס"המרכזים 



בחודשחלהולדתושיום,שלנול"הרמטכ-הרבישטבעבאימרהלפתוחרוצהאני,ראשית
לנואומרתמהביחדלהביןננסהבואו."טוביהיהטובתחשוב"-לחודשא"יביוםניסן

ומצד,טובלחשובמאיתנולדרושאפשראיךאזקשההמצבאםאחדמצד.הזאתהאימרה
.טובנחשובשאנחנוברוראזטובהמצבאםשני

.שכן.הרביבנושהטביעחייםדרךאלאסיסמאסתםלאזה,עצוםחידושפהיש,ככהאז
רקטובלחשובחוכמהלאזהשהרי,טובלאנראהמסביבכשהכלגםטובלחשובפשוט

?אחרתנראהשהכלבזמןטובחושביםאיך,זהאתעושיםאיךאז.טובכשהכל
הנוכחיהמצבבעקבותנכתביםאלושדבריםלהדגישחשובזהאתעושיםאיךשנביןלפני

נמצאיםוכולםישיבותאין,תורהתלמודיאין,כרגיללאוהמצבבבידודנמצאיםאנשיםבו
יהיה"גםובוודאי,"טובלחשוב"צריךנוחולאטובלאנראהכשהכלעכשיוודווקא,בבתים

."טוב

א"י:ניסןחודש(1:והםמרכזייםדבריםשלושהונחברנסביר,נדבראנוהבאותבשורות
כשנראהגםהנוכחיבמצבתפקידנועל(2.הפסחחגוכמובןהרבישלהולדתויום-ניסן

הרועה"-הקעמפשלהכלליההמנוןעל...שלאאפשרואיך(3.בבידודקשהשהכל
.הענייניםשתיאתלנושמחבר"הנאמן

שאדם,לבד-בודדמהמילהלקוחבידודהמושג.להסבירנתחילבואואז,הבנתםבדיוקלא
כיףלאממששזהיודעלאמי,אומנם.בודדלהיות,מאנשיםמבודדבמקוםלהיותצריך

האחים,אמא,אבאעםביחד,והמשפחההחבריםעםביחדלהיותרוציםכולנו,לבדלהיות
.שלנוומהנוחותמהרגילותאותנומוציאזהככהממשלאכשהמצבועכשיו,והאחיות

שניםלפנישקרהסיפור.'חדרהישראלגן'שלהכלליההמנוןשמתארהמצבבדיוקזה
קשרשוםוללאקהילהללא,טובלארוחניבמצבשנמצאבודדיהודישישנוכךעלרבות

לוקשהמאודהיה,היההואבוהרוחני'בידוד'השלהזההמצביהודילאותווגם,ליהדות
שהואסימןלוישלחלאה"והקבבמידהשמחרומתנהה"לקבפונההואבושברשלוברגע
לודופקלמחרתובאמת.ושלוםחסכביכולהדתאתעוזבהוא,ליהדותקשרלוושישיהודי
אותוידיעלשלחובעצמובכבודושהרביהפסחחגלכבודמצוותלוומגישד"חבחסידיהודי
.בודדיהודילאותולתתכדיחסיד

באופןהסיפורעלנסתכלאם,הסיפורשלולעומקוהקטניםלפרטיםיורדיםשאנולפניעוד
'מבצעים'בליהודיםמצותמחלקיםאנובו,ניסןבחודשמיוחדמשהושישלהביןנוכלשטחי

וכמובןהזאתהאחדותבזכות,בניסןא"בישחלהרבישלהולדתוביוםיחדומתאחדים
.ביהדותודבקנשאריהודיאותו,בדורנויהודילכלהרבישלהאמיתיתהדאגה



כלליהודישלאותושיאמרוכאלהישבפשטותאזהסיפורשללעומקונרדאםזאתובכל
נתבונןשאםהיאהאמתאבל,מוחלטבשברוהיהברוחונפלוהואאמונההייתהלא

שהואבגללדווקאשלוהתנאיאתהתנהיהודיאותו,ההיפךאתבדיוקרואיםקצת
והאמיןסמךוהוא'המלאהכוסחצי'העלהסתכלהוא,"טובחשב"באמתוהואהאמין

הגשמהממשהיההסיפורוהמשך,יהודישהואלולהראותסימןלוישלחשהוא'בה
וכל,"טובהיה"גם,"טובחשב"יהודישאותובגללדברשלבסופו-האימרההמשךשל
.דברשבכלהטובהצדעלהסתכלשהואבגללרקזה

טובלאשהמצבולחשובלטעותאפשרכאןגם,דומהחוויהחוויםהזהבזמןאנוגם
חסעצמנועללשקרכדיולא"טובלחשוב"וצריךאפשראבל,רעהכל,קשהוהכל

ואז'המלאהכוסחצי'וההטובותהנקודותאתלראותבאמתאלאטובשהכלושלום
."טוביהיה"בוודאי

?טובלאנראהכשהכלטובלחשובאפשראיך,זהאתעושיםאיךנביןבואואז
חשובתפקידיש'הצבאותלחייליובפרטכצבא,שלנולהדגישחשובובראשונהבראש
,ה"צלחיילי,מצווה-ברגילשלפנילילדיםורקאךומיוחדששמורתפקיד,הזהבעולם

התורהלימודידיעלביותרהיעילהובדרךבצורההרעביצרלהילחםהכוחאתישלכם
נשפיעואיך,שלנוהפעולותי"עכולוהעולםעללהשפיעתפקידנוולכןהמצוותוקיום

באמתצריכיםאנולכן?טובלארוחבמצבנמצאיםבעצמנושאנובזמןהאחרעל
.טובבאמתשהכללכולםוכנהאמיתיתבצורהלהשפיעשנוכלכדיטוברקלחשוב

ואומריםלעצמנומשקריםשאנחנולאזה,אמרנושכברכמוהואוהעיקריהשניוהדבר
כלעלמסתכלים,להפךאלאטובשהואלחשובצריךרעשהמצבשלמרותושלוםחס

והכלבעולםרעשלמצבשאיןמביניםפשוט,קליותרהרבהואזחיוביתבצורההעניין
כדי.טובבעצםהםרעיםלאבכללהםרעיםשלנולעינייםשנראיםהדבריםגם,לטובה
לחדרשמגיעתינוקעלפעמיםכמההרבישסיפרהמשלאתנביאזהאתלהבין

ורואההוריועםביחדלחדרנכנסהתינוק,חייואתשיצילניתוחלעבורמנתעלניתוחים
מסביריםההוריםאבל,לולהזיקורוציםשלובגוףפוגעיםשכביכולורופאיםעבודהכלי

להפךאלאלולהכאיבכדילאהאלההפעולותכלאתעושיםהכלבסךשהרופאיםלו
פוגעיםוכאילורעשלנולעינייםשנראהדברכל,בנמשלגםכך.אותוולהציללרפאכדי
.לנועוזררקה"והקבטובשזההיאהאמתאבלכךנראהרקזהבנו

טובוהכלרעאיןשבאמתכאןקוראיםשאנומהאתונפנים"טובנחשוב"חיינוכלאם
."טוביהיה"שללמצבונגיעטוביראושלנוהעינייםשגםנזכהאז

ובעשייתבלימודהזמןאתשתנצלו'חדרהישראלגן'חייליאתכםלברךרוצהאנילסיום
שלהולדתויום-ניסןא"ילקראתטובותהחלטותקבלתוכמובן,טוביםמעשים
.שלנול"הרמטכ



:  סיון ארוחת בוקר' גת כקריתישיבת 
".?הלילה אחרי הסדרים נשב על התוכניות והטיולים בימים הראשונים": המנהל יהונתן פישר

".בזאלבפינה הדרומית 11:00-ה ב"בע": אני
:  בפינה הדרומית11:01

התוכניהחייבים בימים הקרובים לסיים את ! עדיין איןתוכניהתקציב יש אבל , צוות יש":  המנהל יהונתן
שרשרת  -יום ראשון . יהיה מוצלח מוכרח שיהיה סדר יום רצינישהקעמפבשביל , לכל הימים הקרובים

".יציאה-יום שני , חיול
אתה לא  , ימים בשטח3בשביל לבנות את המשמעת בקעמפ צריך לפחות ?? על היום השני יציאה": אני

".   ?נכון, מהקעמפרוצה שעל היום השני אעיף חיילים 
הילדים בחדרה , מכל עיר אחרתם"חבדניקיזה אולי נכון לגבי ילדים , זה נכון ולא נכון": המנהל יהונתן

".  פשוט נהדרים יש להם משמעת מהרגע הראשון
1גנרלים ולא 2למה אתה רוצה השנה , אגב.. סומך עליך ומקווה שיהיה טוב, אם אתה אומר, בסדר": אני

".?כמו שנה שעברה
הצעירה  לשיכבהמוכרח שיהיה גנרל שמותאם ( כמות הילדים גדלה ב( א, כמה סיבות": המנהל יהונתן

...".וואי מאוחר צריך לקום בבוקר לחסידות( הבוגרת גלשיכבהוגנרל אחד שמותאם יותר 

:פ הפסקת צהריים"ו טבת תש"ט. תומכי תמימים המרכזית-ניו יורק , ברוקלין770
".הקעמפצריך שתכתוב טור לעיתון של ": המנהל יהונתן

".אין לי זמן לזה יום רודף יום הזמן פה טס": אני
!".החיילים ישמחו מהגיוון? אולי בכל זאת": המנהל יהונתן

".?נראה לך": אני
".ברור": המנהל יהונתן

".ה"בסדר אכתוב בע": אני
..".770-ש בסוף הטור מ"אל תשכח למסור ד": המנהל יהונתן



.  5₪פרסי ביקש מאביו 
.  3קח . 4למה : אמר האב

:  ואמר. 1נתן .  2הוציא 
תתחלק עם אחיך ותחזיר  

.עודף'ת

מה פרסי עושה אחרי  
? החתונה

.מדביק את הכוס

מדוע פרסי קונה חליפה  
? חדשה

משום שאינו מקבל  
.במתנה

?  איך פרסי עולה על עץ
יושב על השתיל ומחכה  

. שיגדל

המנהלים נכנסים 
!למצב רוח של פורים

?שמתם לב שכולם לובשים אותו כובע*



סיפור מסתורי בהמשכים

'פרק ב
,שלולתקופהחזרהשלוימיאתשיחזירכדיהזקןשללביתמגיעיםושלוימימענדי:תקציר

ומבין,המולההרבהישלביתשמחוץרואיםהםהזקןלביתמגיעיםושלוימימענדיכאשראבל

."הזקןאתלהעליםשהצלחנוהעיקר"לשניאחדשאומריםאנשיםשנישמעוהשיחים

פ"תש-חג פורים -ד אדר "י

,  בבית אבות במגדל העמק יחד עם עוד כמה בחוריםלמבצועיםיוצאים יחד ושלוימימענדי 

.מפעילים מוזיקה ומתחילים לרקוד ולשמח את הזקנים, שלייקעסהבגדינכנסים עם 

ומשחקשלוהגלגליםכסאעליושב,בזמןאותםשהעבירהזקןאתבצדרואיםהםפתאום

אותישלקחהזקןאתה"אותושואלושלוימיאליוניגשיםושלוימימענדי!שלובטלפון

מסתכליםושלוימימענדי!"מפהעופו!היוםתפיליןהנחתיכבר":לוענההזקן"?לעתיד

מענדיאתמולורואהוהואראשואתהזקןמריםואזשובאותושואלומענדיהשניעלאחד

"לכםיסביראניבואו,לעתידאותךשלחתילא,האמתאת":להםאמרהואואזושלוימי

עבראלאותםשלקחה,לידשחנהלמרצדסונכנסואבותמהביתיצאווהזקןשלוימי,מענדי

איפה".מקוםשוםבאמצעקומות2עםביתלידוחנהפחםאללאוםנצרתשביןהשדות

בשבילעובדאני,שליהחדשהבמעבדהנמצאיםאתם"אמרוהזקןשלוימישאל"?אנחנו

שלהסוכניםשאחדובגללבמדינהחסויםהכיהמקומותאחתהיאשליהמעבדהוכןהמוסד

בביתלגורעוברושאני,שנשרףביתשלשלימההצגהעשינו,המקוםאתגילהכמעטאיראן

"התכוונתילמהבדיוקלכםיסבירואניהזמןמכונתאלנרדבואוועכשיו.אבות

,לאדמהמתחתקומות29ויורדיםנכנסיםוהזקןשלוימי,ומענדי,המעליתלעברמצביעהזקן

כבליםעםשמחוברגדולמשרדיכיסהזהשםרואיםשהםמהוכלהדלתאתפותחהזקן

העולמות"והסבירהזקןפתך"הואבהםמתמחהשאניהדבריםאחד".ומוזרגדוללמחשב

'כפיל'הששםמקבילעולםישעושיםשאנודברשכלשמסבירהתאוריהישנה,המקבילים

שלוימיאתמצאתלאאתהCS33א"כדוהשנקראשלנובעולם,אחריםדבריםעושהשלנו

פשוטולכןשלוימיאתמצאכןשלךהכפילHB67המקבילבעולםאבלבקעמפלךשיעזור

אזטוב""ושלייקעסטמבלכובעלובשיםאנשיםגםששםשלוהמקביללעולםאותךשלחתי

.לדברסייםשהזקןברגעשלוימיאמר"שלילביתאותיתחזירבבקשהעכשיו

התחילההמכונהופתאוםבמקלדתלתקתקהתחילוהזקןהכסאעלהתישבשלוימי

.שלולעולםחזרהנעלםושלומילהשתולל

פעםאיאם"HB67/32254875":עליוכתובשהיהפתקלווהושיטלמענדיהזקןאמר"קח"

...הזההפתקעלטובתשמוראזשלוימיאתשובלפגושתרצה

>ההמשך יבוא בהמשך < 



:אברהמי ברוד

,מצויןהיההכל,מוצלחתכזושבתשתהיההאמנתילאאני,לנוהייתהמיוחדתשבתאיזהוואו

,החסידיתהאווירהוהןבאוכלהןהעשירותשבתהסעודות,בחיותהתפללושהחייליםאיך

אני.'זמן'תלתפוס'הסרטשלההקרנה-ש"במוצההפתעהושיאהמערכונים,הפעילויות

לכםלספררוצההייתי.עודשלטעםעםויצאונהנוהחייליםכלכךנהניתישאנישכמובטוח

לשבתשהביאווהתהליכיםהשבתשלהקלעיםמאחוריעל(..כמובןשמותרמה)כאן

שיהיההחליטבוטמן'שיחמענדי'התהמסורכשהמנהלהתחילהכל,ובכן.שהייתההמיוחדת

אתווסחףמאודשהתלהבמענדיהמסורהמרכזעםהרעיוןאתושיתףמחירבכלקעמפשבת

לפועלתצאשהתכניתכדיההכנותכלאתשמעוכאשראך,בהתלהבותהמפקדיםכלאת

המנהליםלאטולאטהסיכוייםכלנגדהלכוזאתבכלאבל,סיכויוחסראבודנראההיההמצב

אתמשקיעאחדכשכלבהכנותהתחילוטכניוהצוותוהמפקדיםהמרכזיםעםיחדהמסורים

עדלהתקבץהתחילוהתקציבלהתגבשהחלההתוכניתהסיכוייםכלוכנגדלשבתכולוכל

וששוןושמחהאורההייתהולילדים.לפועללצאתהולכתבאמתשהשבתראינוסוףשסוף

!ויקר

:יעקוב כפר

שגרתילאיוםבעודמוקדמתבוקרבשעתאותישמעירהמרכזשללקולומתעורראני

להמשךהמיטהעלחזרהשנפלתילפנימשעתייםיותרלישוןהספקתישלאנזכראני.בקעמפ

רואהאניכשפתאוםחדרהשלהיםחוףעלפסיפלורהבטעםגלידהאוכלאני:המתוקהחלום

!"מאוחרכבר!קום".שלי'וואסרנגאל'האתעלישופךהמרכז!בום..ואלימתקרבענקגל

חייםהמפקדלחבריאמרתי"הבוקרמקלחתחסכתילפחות"והתלבשתיקמתי.המרכזצעק

לנונתנוולאעלינוקפצוהצבעיםמכלילדים5כשמדייותרלהתרחקהספקנולא.שמחמאיר

המסדראחרימיד.שקטקצתנהיהסוףוסוףהגנרלשהגיעעדהמסודרהמסדראתלסדר

כעבור,השולחןעלנרדם,נפלוראשיהכיסאעלהתיישבתי,שחריתלהתפלללכיתהנכנסו

מהילדיםחלק,ומבולקהבוקההכיתהכל.עיניוחשכוהתעוררתימושגלישאיןזמןכמה

מיתחרותעושיםוהשארמיםהשניעלאחדמשפריציםהשניהחלק,השולחנותעלקופצים

במבטאותיחננומהילדיםכמה"?שמחמאירחייםהמפקדאיפה"..לגובהיותרכיסאותמעיף

"??הייתאיפה"הפניםעלגדולחיוךעםשמחמאירחייםהמפקדנכנסדקותכמהלאחר.וזהו

מאירחייםבחזרהליצעק"עייףהייתי,לנוחהלכתי"הילדיםצעקותעללגבורבשבילצעקתי

שההפסקהואמרמענדיהמרכזנכנסמזהגרועיותרלהיותיכוללאשכברכשחשבתי.שמח

ופתאוםהשולחנותעלחזרההראשאתהורדתי.עכשיוללמודלהתחילוצריךמתבטלת

יושביםהחייליםוכלרגועהשהכיתהוראיתיהראשאתהרמתי,הגבעלנקישותהרגשתי

היוםהמשך,בלאותחלוםהיהכ"סהשזהוהבנתי.להתפללצריכיםשחייליםכמוומתפללים

היוםובסוףבמינהמיוחדתהייתההפעילות,למדנו,בקעמפיוםכלכמוומוצלחכיףיוםהיה

!למחרתשיתקייםהגדולהטיולעלהכריזוהמרכזיםבמסדר

מיומנו של 
(ים)מפקד



אתהפתיעהמנהללקעמפהשמיניביום
..לאכולהולכיםשהיוםלהםואמרהצוות
השפתיםאתמלקקיםוכשכולם!פיצה

היתההיאאךבחדרהפיצהלחנותהתקשר
מענדיהמרכזיצאוברירהבליתוכךסגורה
.!פיצהלקנותנתניהלעירטכניוהצוות

מאחורי הקלעים

תמונות מיוחדות עם פירוט על  
הנעשה מאחורי המצלמה

הקעמפשלהשניביום,היוםגםיוםכמידי
אתעזבהחייליםשאחרוןאחריכשעתיים

ללימודהצוותהתאסףהקעמפשטח
גנרל,דרגותהבדליכלאיןבוזמן.מעמיק
..ל"קצעםלומדמרכז,מפקדעםלומד

'מירסים'ה+לביאדישי : צילום

התמונותעלעוברים
.יוםבסוף

!הכיןטכנישהצוותשלישייוםשלערבארוחת

!סודיתצוותאספת
.!חסוי:תאריך



וחוויותמשחקיםלהרבההזדמנותנותןהארוךפסחחופש

כמהתמצאוכאן.וההוריםהאחיםעםיחדלעשותשאפשר

'פסחקעמפ'ליצורותוכלומענייניםופעילויותמשחקים

!תהנו.בבית

זההצמודיםכיסאותשלשורהמעמידים:כיסאותמרוץ1.

לעבורועליהםהמתחריםיעמדוהכיסאותעל,לזה

לרדתמבליהאחרלצידוהחדרשלהאחדמצידו

אחדמצדהכיסאותאתלהעבירעליהם)מהכיסאות

הקבוצה(עליהםלעבורשיוכלומנתעלהשנילצד

ביותרהבטוחהובצורהביותרהקצרבזמןזאתשעושה

.מנצחת

עלשמונחכובעלחבושמנסיםהמתחרים:כובעשימו2.

.מנצחשמצליחהראשון,ידייםעזרתללא,הרצפה

לקלועהיאוהמשימהדליאוסלסלהמניחים:בדליכדור3.

.קטןכדוראוספוגכדורעםאליו

כשבמרכזובמעגליושביםהמשתתפים:סיפורלחטוף4.

שהואפעםובכלסיפורמספרהמנחה,(רךרצוי)חפץ

המשתתפיםעל(מראששתקבע)מסוימתמילהמזכיר

זוכהשלוקחהראשון,המעגלממרכזהחפץאתלחטוף

.הסיפוראתממשיךלחליפיןאו',בנק

שלהטסהותחרותניירמטוסייצירת:מטוסים5.

אקרובאטי,יותרמהר,יותרגבוה,יותררחוק(המטוסים

בחישוקלהעביר,מטרהולסמןלהקשותניתן.)ו"וכיותר

.נוספתמורכבותכלאו

=_-ב+^-א:לדוגמא,סתריםכתבלעצמכםתייצרו6.

(אבא)^_^

'מרכזים'ה, שנהנתםמקווים 

משחקים ופעילויות לבית




