


מבורכים  צהריים  פציינט: 
ד"ר קורונוב.

צהריים  קורונוב:  ד"ר 
מאירים גם לך אדון שליו. 

מה מטריד את שלוותך?

פציינט: שום דבר.
זכיתי  במה  אז  קורונוב:  ד"ר 

לביקור שלך?

פציינט: אשתי שלחה אותי. היא אומרת שאני שליו.
ד"ר קורונוב: אלא מה אתה קורונובסקוביץ'?! כמובן 

שאתה שליו...

פציינט: לא. היא טוענת שאני רגוע מדי.
ד"ר קורונוב: למה, אתה אדם עצבני בדרך כלל?
פחות  שאני  אומרת  היא  פשוט  לא.  פציינט: 
פעיל. לוקח לי קצת הרבה זמן להגיב ולעשות 

פעולות שבעבר יכולתי לעשותן יותר מהר, וגם 

אני חלש ומתלונן הרבה על זה שאני רואה 

שחור בעיניים,

ד"ר קורונוב: רגע, 
אלי...  תתקרב 

לכך  לב  שמת 

ם  י נ ו ש י א ה ש

שלך מכווצים?

לא.  פציינט: 
מביט  לא  אני 

בפני רשע.

קורונוב:  ד"ר 
מה הקשר?

פציינט: מצד 

שיהא בעינך כרשע, לכן אני לא מסתכל במראה...

עצמו...  את  לראות  אדם  חייב  דווקא  קורונוב:  ד"ר 
אבדוק לך לחץ דם.

הפרעה  לך  יש  שחששתי.  כפי  הבדיקה(  )אחרי 

"פראסימפטטית" שזה אומר שיש לך בעיה במערכת 

העצבים.

פציינט: אז מה אתה הולך לעשות לי?
ד"ר קורונוב: לא אני, אלא אתה. אני נותן לך עכשיו 

תרופה שאותה אתה מזריק לעצמך כאן ועכשיו.

פציינט: סליחה?! מה זה?!
ד"ר קורונוב: "אטרופין".

פציינט: לא, מה זה אמור להיות? למה אני?
את  קח  הזמן!  על  וחבל  ככה.  קורונוב:  ד"ר 

המזרק!

פציינט: )מזריק לעצמו( עכשיו תסביר לי ד"ר 
למה אני הייתי חייב להזריק לעצמי?

ד"ר קורונוב: כי רציתי לשתף אותך ברפואה 
של עצמך.

פציינט: למה לשתף 
אותי? אתה לא יכול 

לעשות לבד?

אני  קורונוב:  ד"ר 
יכול, אבל אני רוצה 

ולשתף  לזכות 

זכות  זו  כי  אותך. 

ואני  חיים,  להציל 

רוצה שגם לך יהיה 

חלק בזה.

בהתוועדות קבלת הנשיאות אמר הרבי 
שביכולתו של הרבי לפעול לבד! אלא 

שהוא רוצה לזכות ולשתף אותנו בזכות זו. 
ולכן עלינו לזכות את כל היהודים במצוות 

שגם להם יהיה חלק בהבאת הגאולה. 
ובמילה אחת - "לשתף".

וואו, מענדל, אני לא מאמין!  -
לא מאמין למה?  -

"ממשיכים  הגיע העלון השני של  לא מאמין שכבר   -
להילחם"... עוד לא הספקתי לסיים את העלון הראשון...

נו, זה מה שקורה שהעלון מגיע באיחור, בטח כל   -
ולכן המשלוח  רצו לקרוא את העלון  גם  בדואר  הפקידים 

התעכב כל כך...
וואו, עכשיו כשאני חושב על זה, אנחנו כבר ממש קרובים!

קרובים למה?  -
מענדי, אני מתפלא עליך, ממש קרובים ליו"'ד שבט   -

– שבעים שנה לנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח! 
את  לחזק  להתכונן,  חייבים  ממש  צודק,  אתה   -

ההתקשרות אל הרבי שליט"א מלך המשיח...
יודע מענדי, ב'דבר מלכות' של פרשת וארא  אתה   -
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שחיזוק ההתקשרות צריך 
להיות קודם כל בענין העיקרי של נשיא הדור – קבלת פני 
אנחנו  איך  לחשוב  חייבים  שבט  יו'"ד  לפני  צדקנו,  משיח 
חיים עוד יותר את ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח 

בכל שניה ושניה!
מלכות'  'דבר  נלמד  בא  צודק,  ממש  אתה  מענדל,   -

ביחד, שנהיה יותר מקושרים...



לנינגרד, אדר התש"ט.

לנינגרד, מוט'ל  ברחובות  במרץ  פסע 
הוא  ושלג,  אימים  קור  ברחוב 
התכרבל במעיל והחיש את צעדיו לכיון מקום המפגש, 
כמה  מידי  לאחור  בזהירות  להביט  מקפיד  כשהוא 

רגעים, לוודא שהשטח נקי מזנבות למיניהם.

אל מקום   לבדו  להגיע  חייב  הוא  לו:  ברור  דבר אחד 
המפגש, אם יגלה אי מי את הפגישה החשאית הלילה 
– הדבר ימיט תוצאות הרות אסון עליו ועל משפחתו 

הקרובה.

מאומצת  צעידה  של  דקות  מספר  עוד  אחרי  זהו. 
מבט  העיף  הוא  היעד.  אל  הגיע  הוא 
אחרון לוודא שאין איש בסביבה 
אל  ונכנס 

תוך הבנין הישן. הוא טיפס בגרם המדרגות המתפורר 
שנראה שלא עבר טיפוח כבר תקופה ארוכה ועצר אל 

מול דלת העץ החומה.

ההוראות היו חרוטות במוחו בבהירות:

דפיקה, הפסקה. שתי דפיקות, הפסקה. דפיקה, שלוש 
דפיקות.

לטעות  שלא  נזהר  בזריזות  הדפיקות  את  הקיש  הוא 
באף אחד מפרטי הקוד, עצר את נשימתו  בקוצר רוח 
והמתין לחלק השני של תהליך האימות, וזה לא איחר 

להגיע.

"קטו טאם" ]- מי שם?[ נשמעה קריאה חלושה מעבר 
לדלת.

"דרוג." ]- ידיד[ הוא מיהר לענות את הקוד המסוכם 
מראש.

והוא  בזהירות  נפתחה  הדלת 
את  מסיר  פנימה,  החליק 
את  שהסתיר  העבה  הצעיף 

רוב פניו בזמן שהלך ברחוב.

"מוט'ל, מוט'ל אהובי, אין לי 
איך להודות לך שבאת",

זה היה אחיו הגדול, בער'ל.

רק  לא  היו  הם  צעיר  בגיל 
בלב  חברים  גם  אלא  אחים, 
בני  כורח המצב שהרחיק מהם חברים אחרים  ונפש, 
גילם הפך את שני האחים לצמד שנראה שאינו יכול 
להיפרד לעולם, את כל המשחקים, הסודות והחוויות, 
הם היו פורקים זה עם זה וזה באזני זה, יחד הם היו 
על  חוזרים  היו  ויחד  המחתרתי  ל'חיידר'  פוסעים 

השיעורים בבית.

אבל היום ליבו של מוט'ל כבר לא היה במקומות בהם 
היה עד לפני מספר שנים. 

רוח הכפירה שהחדירה תנועת ההשכלה ברחבי אירופה 
שעוד  טובה  חלקה  כל  ומכלה  אוכל  בו,  חילחל  כבר 
נשארה בו מנעוריו המוקדימים, הוא התחיל להשתתף 
הקומוניסטי  המועדון  שהציע  בפעילויות  הקביעות 

לנערי העיר, והרוח היהודית שבו פחתה בהדרגה.

לפני יומיים מסר לו בער'ל מסר חשאי ומיוחד, בו הוא 
ביום  המפגש  מקום  אל  להגיע  שיואיל  לפניו  מתחנן 
המצוין בפתק, הוא התחבט רבות אם להענות לבקשה, 
בידיעה ברורה שאם יתפס במחצית אחיו הרי שבמקרה 
הטוב הוא ינודה ממועדון הנוער האהוב עליו, ובמקרה 

הרע...

"מוט'ל, את הרי יודע עד כמה אני אוהב אותך, אתה 
יודע עד כמה אתה יקר לי ועד כמה חשוב לי שנשאר 

ביחד לאורך ימים ושנים טובות",

מוט'ל עמד מול אחיו בפנים חתומות, אדיש לנאמר.

"מוט'ל, דוקא בגלל זה, אני רוצה לבקש ממך בקשה 
גדולה. הבקשה אינה פשוטה כלל ועיקר, אך זכור נא 
שאתה נין ונצר למשפחת חסידים וחסיד נשאר חסיד 

לעולם",

היה  נסער,  חנוק,  היה  הגדול  אחיו  של  בקול  משהו 
שלא  מנת  על  רגשותיו  את  בכוח  עוצר  שהוא  נראה 

יישפכו בחלל החדר.

"במשפחתו עוברת מדורי דורות ירושה נדירה, עתיקה. 

של  מסוגו  נדיר  קודש  יד  כתב  בחיקנו  לשמור  זכינו 
כבוד קדושת אדמו"ר הזקן נשמתו עדן, כתב יד שאין 

להשיג באף מקום אחר."

"הכתב.. הכתב מוכרח להגיע אל... אל..."

קולו של אחיו נקטע בבכי חסר מעצורים.

בניו  שליט"א...  הרבי  אל  להגיע  מוכרח  "...הכתב 
יורק..."

רעש חריג קטע את השיחה הנרגשת. קול מבשר רעות 
של מגפיים הדוהרים במעלה המדרגות.

ושלף  לחיקו  ידו  את  שלח  הוא  באחת.  הרצין  בער'ל 
תכריך דפים מיושן.

"קח, קח את זה ותברח, כמה רחוק שרק תוכל, זכור 
תמיד שאתה חסיד, זכור תמיד את אהבתי".

" פוליציע! אטקריתי!! ]- משטרה, לפתוח![" נשמעה 
הקריאה מעם הדלת.

מוט'ל מיהר לדחוף את עצמו אל אחד הארונות בחדר 
הפנימי, מנסה לא לנשום ולתפוס כמה שפחות מקום.

בדקות הקרובות צעקות ברוסית ורעשי חיפושים היו 
כל מה שהצליח לשמוע.

בסוף נהיה שקט. שקט מפחיד שמספר על משהו רע 
שקרה.

הוא יצא בזהירות מהארון ונכנס לסלון ההפוך. 

בער'ל לא היה שם.את הדרך לביתו הוא עשה בריצה 
טרופת נשימה, באותו הלילה הוא לא עצם עין.

ששמע  האחרונות  המילים  ושוב  שוב  הדהדו  במוחו 
מאחיו, מבער'ל.

"הכתב... אל הרבי שליט"א... בניו יורק... זכור שאתה 
חסיד.. זכור את אהבתי..."

המשך יבוא...

פרק שני || פגישה אחרונה
תקציר: בישראל, מוטק'ה מתחיל לספר את סיפור נעוריו ברוסיה הקומוניסטית לבנו גלעד.



אני חם!!!  אורן"  שמ"עץ  הרגשתי 
הזמן  ל"פופקורן"!  הופך 
תקופה  כבר  ובכלל,  אותי.  שורף  הקיץ  של  הזה 
ארוכה אני נמצא פה - בחורשה שבקצה השכונה 
תקופה  כבר  אופן(  בכל  נולדתי...  כאן  )בעצם, 
ארוכה שאין כאן נפש חיה. לא ילדים משחקים, 
לא זקנים מפטפטים, רק מעט חתולים שרודפים 

אחרי עכברים... 

ככה הרהרתי, עד שלפתע ראיתי 
מתקרבת  אנושית  קבוצה 
שמחתי...  כך  כל  לעברי. 
אך ראיתי דבר מוזר, כולם 
בתלבושת  היו 
ה  ד י ח א
ע  ב צ ב
תכלת. 

אותו  עם  כולם  למה  רגע,  לחשוב:  התחלתי 
לכריתת  מיוחדת  חברה  שזו  להיות  יכול  לבוש? 
נזכר שרק לפני שנים  ואבוי... אני  עצים??? אוי 
)גם,  עצים  לכריתת  חברה  לכאן  הגיעו  ספורות 
כולם בתלבושת אחידה( וכרתו את חברי הוותיק 
ש. אקליפטוס )שם בדוי(. איי... הוא כבר היה די 
וענפיו היו שמוטים, אז החליטו לעקור עץ  זקן, 
איזו  כבר  הוא  עכשיו  בטח  לאבדון...  משורשיו 

ויטרינה... ז"ל )זכרונו לצילה(. 

וכעת שוב לחוות את אותה הטראומה? רק שלא 
יורידו את מ. ברוש )גם שם בדוי...( הוא גם זקן... 
רגע! אולי בכלל הם באים לעקור אותי!!! סמרו 
ענפיי... איני רוצה להפוך לקרש לחיתוך סלט, או 

לאיזה סתם דיקט... 

יציב  לעמוד  השתדלתי  התקרבו  כשהם  והנה 
אני  לפתע  רגע,  אך  תעזור...  תפילה  רק  וזקוף. 
עם  יחד  חביבים,  ילדים  קבוצת  שזוהי  לב  שם 
חדש?  עץ  לשתול  באים  הם  אולי  בחורים.  שני 
יש!!! הולך להיות לי אח קטן! אבל מה זה? הם 
והנה,  מסקרנות.  חוברות  עם  אלא  שתיל,  בלי 
לא פחות ולא יותר הם מתיישבים ממש מתחת 
את  לשמוע  אוכל  כך  כיף.  איזה  וואו!  לענפיי! 

שיחתם. זה הולך להיות מעניין... 

התברר  )שלמפרע  אותם  שליוו  מהבחורים  אחד 
שהוא נקרא "מפקד"( פתח את החוברת והתחיל 
להסביר: "חיילים, אתם יודעים? הנושא של הקעמפ 
השנה זה שליחות. מי מהחיילים יכול לומר לי מה זו 

שליחות?" כבר רציתי להרים את אחד מענפיי 
לב  שם  לא  המפקד  אך  תשובה.  לענות  כדי 

שהצבעתי, ובחר בחייליו. 

"שליחות  דהמשלח!"  כמותו  הוא  ששליח  "כתוב 
זה שאתה לא סתם ילד, אלא שאתה ממש חלק 
מציאות  לך  שאין  היא  הכוונה  "שליח,  מהרבי!" 
- המשלח".  זה  המציאות שלך  כל  אלא  פרטית. 

כך ענו החיילים.

מרוב התרגשות החלו לזלוג מענפיי עלים. למה 
התרגשתי? כי ממש הזדהיתי עם המושג! הרי גם 
אני, כל מציאותי היא לא לעצמי, אלא לאחרים! 
זוכר אני כיצד הגנתי על יצורי הבורא מפני הגשם 

השוטף... או מפני השמש היוקדת... 

איזה  אלי  בא  קיץ חם  ביום  נזכרתי! פעם,  הנה! 
תולעת  למטה  כאן  ממש  "יש  לי  ואמר  מלאך. 
מהעלים  אחד  את  צריך  נורא...  לה  וחם  קטנה, 
אני?  המסכנה..."  התולעת  את  לכסות  כדי  שלך 
לתת? את אחד מעליי? עצמי וגזעי? בשביל תולעת 
אותך  שברא  מי  "כן!  עונה  והמלאך  קטנטונת? 
לכאן  אותך  ששלח  מי  מעצמך!  שתקריב  רוצה 
כששמעתי  שליחותך!"  את  שתעשה  כעת  רוצה 
כאן  אני  בשמחה!!!  בטח!   - עניתי  תיכף  זאת 
ומיד  חיים פרטיים!  אינם  בשליחות! החיים שלי 

שלחתי עלה רחב במיוחד עבור התולעת. 

והתולעת הקטנה? שקעה לה בשינה...

"חיילים!  להקשיב.  והמשכתי  חזרה  התנערתי 
אבל  נכונות.  תשובות  עניתם  כולכם  הכבוד!  כל 
יוצאים  אנחנו  למה   - אתכם  לשאול  רוצה  אני 

לשליחות? לאן היא מובילה? מהי המטרה?"

זה נשמע מעניין... אף פעם לא חשבתי מהי מטרת 
שליחותי כאן בחורשה שבקצה השכונה...

ל  כ
 - כאחד  ענו  החיילים 

"להביא לימות המשיח!!!"

זה?  על  חשבתי  לא  איך  וואו! 
סיירת החיילים הזאת באה אלי ממש 

המטרה  מהי  לי  לומר  כדי   )!( כשלוחים 
שלשמה אני כאן. כדי שמשיח יבוא כמה שיותר 

מהר!

ניסיתי להביע את עצמי, לומר לחיילים שאני גם 
חלק מהשליחות! אני גם שייך לסיירת... אופס... 
י.  זה בטעות הפלתי מאחד הענפים את  במקום 

האצטרובל )תתפלאו! אך גם זה שם בדוי(... 

מהעץ".  אצטרובל  עלי  נפל  המפקד,  "אחחח!... 
המפקד החזיק את י. האצטרובל )המפוחד( בידיו 
העץ  גם  יודעים?  פרטית!  השגחה  "ממש  ואמר 
הוא שליח! הוא כאן כדי לעשות לנו צל בחום הזה, 
וכך הוא עוזר לנו ללמוד על שליחות כדי להביא 
את הגאולה בפועל ממש". אחד החיילים הוסיף 
ואמר "ואולי בגאולה הוא יהיה אחד מהעצים של 

המערכה בבית המקדש"!!!

זה  "אמן" עניתי. עץ במערכה... 
מלהיות  שווה  יותר  בהרבה 

סתם ויטרינה.



מלווה אחרי  קעמפ  שעברנו 
שהקעמפ  לומר  אפשר  חסידיות,  כל-כך  בחוויות 
חדור  היה  הקעמפ  כל  אחרת...  פשוט  היה  השנה 
במטרה העיקרית של קבלת פני משיח צדקנו - ושזו 

השליחות היחידה שנותרה!

רק רגע, איזה קעמפ? איזו שליחות? מה חדור? מי 
חדור? באיזו שנה? ובכלל, מאיפה הכל התחיל??

טיפה  ונחזור  בואו 
שבו  לזמן  אחורה 
היה  הביתי  הקעמפ 
בגדר  רק  עדיין 
באישון  מחשבה. 
במהלך  ליל 
ת  ו ד ע ו ו ת ה
ד  ו ב כ ל
ך  י ר א ת ה
י  ד י ס ח ה
י"ב - י"ג 
ז  ו מ ת

שנמשכה 
אור  עד 
 , ר ק ו ב ה
ל  ב ק מ
ל  ר נ ג ה
י  ד נ ע מ
שיחה  אלטבוים 
שמוליק  מהגנרל  בהולה 
מזהירה  בקריאה  פיזם 
שלושים  כבר  נמצאים   -
ואין  הקעמפ,  קודם  יום 
שום תכנית או פעילות על 

הפרק!!!

כנראה  אלטבוים  הגנרל 
לחיים  הרבה  עם  ארוכה  התוועדות  אחרי  היה 
ופארבייסען כך שהדבר לא הובהר לו מספיק, ושאל 
את הגנרל שמוליק פיזם: "מה זאת אומרת? הרי יש 
לא  משיח  של  אורו  קעמפ  ההנחיות  ולפי  קורונה, 

יכול להתקיים בשום אופן! )רחמנא ליצלן(..."

מיד תפס הגנרל שמוליק פיזם את השפופרת וזעק 
קעמפ???  אין  "הייתכן???  שחקים:  מרקיע  בקול 
היעלה בדעתך כדבר הזה??? איך יעבור שנה אצל 
החיילים והבנים של הרבי שליט"א בלי קעמפ חסידי 
והתמסרות  התקשרות  של  בחוויות  מלא  ועוצמתי 

עד הסוף לרבי שליט"א מלך המשיח?!?!"

מתוך הטלפון נשמע קולו הכואב של הגנרל שמוליק 
כאפרכסת  אזנו  הטה  מיד  אלטבוים  והגנרל  פיזם, 
אל הדברים ביידעו שאכן, אין כאן צחוק, ובהחלט 

חייבים לפעול בעניין הקעמפ תיכף ומיד!

בשאלה ובדריכות עונה הוא לגנרל פיזם: "כן המפקד! 
מה עושים עכשיו? אני מוכן ודרוך למשימה!" "הו! 
טוב ששאלת מענדי..." עונה הגנרל פיזם בבטיחות 
של  הסודית  המפקדה  אל  לבא  אותו  ומזמין  רבה 
'אורו של משיח' השוכנת ביער סבוך בעיר  קעמפ 
מסור  צוות  לך  יחכו  שם  סודי!(  זה  )ששש...  צפת 

שהולך להירתם למשימה בכל הכח.

שלוחה,  כאיילה  פעמיו  את  שם  אלטבוים  הגנרל 
והחל לרוץ בכל כוחו עם ספר הדבר מלכות ביד, תוך 
שהוא מנסה להיזכר בדיוק היכן נמצאת המפקדה. 

לפתע לנגד עיניו ניצב בקתה קטנה עם דלת 
גדולה אליה הוא נכנס תוך כדי שהוא מנקה 
את האבק מהשלט המתנדנד, עליו כתוב "אורו 

של משיח".

לנגד עיניו רואה הוא עשרות בחורים בשעת 
בדיוק(,   3:33 בערך  היה  )זה  מאוחרת  לילה 
רצים מצד לצד כשבפי כולם מתבקש לדעת 
- על מה יהיה התוכן בקעמפ 'אורו של משיח 
בחכתו  מעלה  אחד  כשכל  האגדי,  ה'תש"פ' 
די  ממלאים  לא  כולם  אך  רעיונות,  שלל 

שביעות רצון...

בזווית עינו הוא שם לב שגם הגנרל הוא לא 
 - העצום  הלחץ  מרוב  עיניים  לעצום  מצליח 
במהלך  בו  יתעסקו  שהשנה  התוכן  יהיה  מה 

הקעמפ???

"ברוך הבא מענדי!" אמר הגנרל פיזם לגנרל 
אלטבוים. "אין לנו הרבה זמן! כדאי שתתחיל 
כבר עכשיו לחשוב על איזה נושא מתורתו של 

משיח נעסוק השנה בקעמפ - ואיתו נחיה!"

מיד  ביד,  מלכות  הדבר  עם  אלטבוים  הגנרל 
ללא ספקות, החל לומר בביטחון מוחלט: "מה 
זאת אומרת לחשוב?! אין כאן על מה לחשוב! 
של  השיחה  על  בפארבריינגען  דיברנו  הרגע 
השלוחים  בכינוס  חיי-שרה  בפרשת  הרבי 
הבירורים  עבודת  שנסתיימה  כך  על  תשנ"ב, 
והשליחות  לעשות!  שבידינו  כל  את  וסיימנו 
היחידה שלנו כרגע היא רק לקבל פני משיח 
הכיסא  על  אלטבוים  הגנרל  נעמד  צדקנו!" 
במרכז החדר, והכריז בהתרגשות ובקול רם - 
חדורים  להיות  צריכים  בזה  ספק,  שום  "בלי 

במשך הקעמפ!"

רחבי  בכל  נשמעו  סוערות  כפיים  מחיאות 
"ברוך  ואמר  פיזם  הגנרל  קם  מיד  הבקתה. 
אפשר  עכשיו  הקעמפ!  של  התוכן  נמצא  ה' 

להתחיל לעבוד!"

עבודה.  למרתון  נכנסו  כולם  ומיד,  תיכף 
דפים  הזרימו  המדפסות  תקתקו,  המקלדות 
"בית  קורונוב"  "ד"ר  כגון  כותרות  בלי-סוף, 
וחצי"  "אחת  "פאייר-נייט"  קונקורידה"  חב"ד 
רבה  העבודה  לאוויר,  עפו  הטכנאי"  ו"צחי 

והמשרד לא ראה מנוחה.

כל בחור מרגיש שבידו האחריות להשלים את 
המשימה, ולהביא נחת רוח לרבי שליט"א מלך 

המשיח.

בעוצמה.  צלצל  אך פתאום... טלפון המשרד 
פיזם  הגנרלים  כאחת...  דממה  שרר  החדר 
ואלטבוים )שרק לפני רגע לקחו על עצמם את 
בקעמפ  הגנרלים  להיות   - הכבדה  האחריות 
הקרוב...( מביטים לעבר מחוג השעון שכעט 
מראה על השעה הרביעית לפנות בוקר. "מי 
יכול להתקשר בשעה שכזו אל המשרד החסוי 

)מאוד מאוד( שלנו??" שאלו.

אל  וניגש  רב  אומץ  אזר  אלטבויים  הגנרל 
הטלפון כולו נרעד...

המשך יבוא...





ה' טבת תשפ"א - כפר חב"ד

אהיי איי אייאיי איי - דידן 'דידן נצח! 
נצח! אהיי איי אייאיי איי...' 
אולם בית הכנסת היה מלא וגדוש באנשים. אף 
אפילו  הכנסת  בית  אולם  ככה  נראה  לא  פעם 
לא בשעות התפילות הכי מיוחדות בשנה. רעש 

מחריש אוזניים, ילדים מסתובבים בכל פינה.

"כמה  עולה?"  הזה  הספר  "כמה  כגון  שאלות 
פעמים  עשרות  ברקע,  נשמעו   - הזה?"  הסט 

במהלך הערב החגיגי.

מי  טבת.  ה'  של  השנתי  ספרים  ביריד  זה  כך 
ספרי  לרכוש  בשנה  פעם  של  הזדמנות  יחמיץ 
קודש במחיר מיוחד לכבוד חג החגים ה' טבת 

- דידן נצח!

רק מישהו אחד מתוך כל החגיגה לא הבין מה 
קורה פה. זה היה אשר. אשר הוא יהודי ספרדי 
מבוגר שעובד בתחזוקת בית הכנסת. הוא מאוד 
אוהב את המקצוע הזה, גם מכיוון שהוא עוזר 
לו  שיוצא  משום  וגם  הכנסת,  בית  לתפקוד 
תוך כדי כך לדבר עם ילדי השכונה ולהתחזק 

וליהנות מדבריהם החכמים.

אשר לא יכל להתאפק, ופנה לאחד מהחב"דניקים 
שאני  "סליחה  בכניסה.  שהסתובבו  הרבים 
מפריע..." התנצל אשר. "אבל אני חייב לשאול 
הרב  לו  ענה  "בשמחה!"  קטן."  משהו  אותך 
בנימין - אחד מהאברכים הצעירים שהגיע גם 

לקנות ספרים ביריד. 

כבר  שמעתי  "אני  אשר.   המשיך  "תראה," 
הספרים,  עם  שהיה  הסיפור  כל  את  מהילדים 
ואיך שהחסידים נצחו במשפט וכו'. אבל למה 
'דידן נצח'? למה  מציינים את היום הזה בשם 
היום שבו השתחרר אדמו"ר הזקן  לי"ט כסלו, 
המתנגדים,  הלשנת  בעקבות  שנגרם  מהמאסר 
הרבי  השתחרר  שבו  היום  תמוז,  וי"ג  לי"ב  או 
הריי"ץ מהמאסר, לאחר שנגזר עליו גזר דין של 
היפך החיים, לימים אלו אתם לא קוראים דידן 

נצח?!

הרב  חייך  או-קיי... 
את  וסידר  בנימין, 

שעל  המסכה 
כדי  פניו. 

להבין באמת על מה הרעש, צריך פשוט לקלוט 
מה היה שם, ולצלול לעומק הסיפור והאווירה 

המיוחדת באותם ימים. אז שנתחיל? קדימה!

קיץ תשמ"ה - בית רבינו שבבל.

ימים אלו לקראת חודש תמוז היו ימים שגרתיים 
ופשוטים. שום דבר חריג לא נראה באופק. כפי 
שוכנת הספרייה  ל-770  צמוד  יודעים,  שכולם 
ובה עשרות ספרים וכתבי יד נדירים של רבותינו 

נשיאינו.

רבות  תפקודה  על  האחראי  הספרייה  מנהל 
בשנים כבר נעל את דלת הכניסה בדרכו הביתה 
לאחר יום ארוך ומפרך. הוא לא תיאר לעצמו 
ארוכה  פרשיה  תתחיל  שעות  מספר  שעוד 
ומסורבלת שתגמר רק מספר שנים לאחר מכן.

אך מעשה שהיה כך: באותו לילה נכנסו מספר 
אנשים לספרייה, ויצאו ממנה כשבידם ספרים 
רבים שערכם ישוער במספרים. בנוסף לכך, גם 
כתבי היד ופריטים נדירים לקחו איתם הגנבים. 
דבר  הרי  זה  מוזר,  משהו  הריח  לא  אחד  אף 

שגרתי שקיימת תנועה באזור הספרייה!

רק לאחרי ימים מספר, גילו מנהלי הספרייה את 
מנעולי  פורסם,  טרם  הדבר  הנורא...  המעשה 
מצלמות  הותקנו  בחדשים,  הוחלפו  הספרייה 
מלך  שליט"א  לרבי  כל  על  הודיעו  ובדחיפות 
המשיח. מספר ימים לאחר מכן, עברה השמועה 
בין החסידים, כי הרבי יתוועד בי"ב תמוז ובין 
היתר ידבר הרבי בנוגע לספריית אגודת חסידי 

חב"ד.

 770 היה מלא מפה לפה. הרבי נכנס להתוועדות 
בשעה  לערך  תמוז.  י"ב  אודות  לדבר  והחל 
רבה  ברצינות  לדבר  הרבי  החל  בלילה,   12:30
על הטרגדיה הנוראה שהתחוללה בליובאוויטש 

בימים האחרונים

הרבי הזכיר את מעשה הפריצה לספרייה וציין 

ב  נ ג ה ש
ו  נ י ה

ממשפחתו של 
הריי"ץ,  הרבי 

היא  ומטרתו 
למכור את הספרים 

להרוויח  מנת  על 
כסף ועושר על חשבון 

כל  של  הבלום  האוצר 
ישראל  ועם  החסידים 

כולו, פשוט לפגום ב"כתר 
המלך"!

הרבי  כמה  עד  ראו  ס כולם  ח י י מ
אסון  ממש   – הספרים  לגניבת  רבה  חומרה 
ליהדות כולה, וכמו קטרוג מלמעלה על נשיאי 

חב"ד בכלל!

הרבי יצא בסיום ההתוועדות והשאיר את עדת 
החסידים כולם פעורי פה. לאף אחד אין מושג 
הוגשה  בינתיים  בעניין.  לעשות  אפשר  מה 
תלונה במשטרת ניו-יורק על הפריצה לספריה. 
במשטרה הוחלט שעד קיום המשפט בו יוחלט 
להגיע  שייכים הספרים, על הספרים  אכן  למי 
הבעייה  חקירה.  ותפתח  המשטרתית,  לכספת 
נמכרו  כבר  מהספרים  גדול  שחלק  הייתה 
לאנשים שונים ברחבי העולם, ואפילו לשאינם 

יהודים – רחמנא לצלן!

לדבר  שליט"א  הרבי  המשיך  זה  עניין  על 
בהתוועדות שנערכה בשבת-קודש פרשת בלק 
מי  ואמר שכל  תמוז(,  י"ב  לאחר  ימים  )מספר 
שמחזיק בידו ספרים אלו, עליו לדעת שהם כמו 
נוראי לכל מי  נזק  "פצצה מתקתקת" שגורמת 

שמחזיק בה...

עד  במיוחד  נדירים  בביטויים  התבטא  הרבי 
כמה פרשת הגניבה גורמת לו לעגמת-נפש ואי-
הציע  הרבי  כן  הנורא.  המצב  בעקבות  מנוחה 
לבנות ספריית אגו"ח בכפר-חב"ד, ושיתחילו עוד 



רכושו  הייתה  לא  מעולם  חב"ד  חסידי  אגודת 
הפרטי של הרבי הריי"ץ, ובהתאם לכך – בטלות 
כל הטענות של מר. בערי ועורכי-דינו. בסמכות 
זכויות  שום  לנתבע  שאין  קובע,  אני  משפטית 
הספיק  שכבר  מה  וכל  וכלל,  כלל  ספריה  על 

להעלים או למכור, עליו להחזיר מיד!!"

את התחושה העזה ורוממות הרוח שתפסה בכל 
לתאר  אי-אפשר  באולם,  הנוכחים  החסידים 
במילים. פשוט לא יאמן! השופט הגיע למסקנה 

– דידן נצח! – יש רבי בישראל!!!

מהרה פשטה השמועה והגיע ל-770 לאזני הרבי 
שליט"א. 770 פשוט היה על גלגלים. בכל פינה 
מתוועדים  "לחיים",  אומרים  רוקדים,  חסידים 
ומברכים את הרבי ומאחלים אחד לשני איחולים 
לבביים לכבוד החג הגדול שעכשיו מתחיל, ולא 

נגמר – הרבי ניצח! משיח מתגלה!!!

"ולכן אנחנו חוגגים היום!" הפטיר הרב בנימין 
פה  עם  עמד  שעדיין  לאשר  מבטו  את  והפנה 
מיד,  המשיך  "רגע.."  האדיר.  מהסיפור  פעור 

לא  "זה  בקולו.  ניכר  היה  הפתעה  של  כשטון 
סוף הסיפור!..."

"בה' טבת תשמ"ח – שנה לאחר המאורע – דיבר 
איך  בעצם   - ושאל  החסידים  כל  בפני  הרבי 
צריכים לציין את היום הזה? ומיד ענה הרבי: 
הרעב עטן זה הוא יום הנצחון של הסיפרים – 
ולכן כדי לדעת מה לעשות, פשוט נשאל את... 
פשוט  הספרים?  את  שואלים  ואיך  הספרים!! 
פותחים אותם, לומדים בהם ומתנהגים בהתאם 

– זוהי תשובת הספרים!"

"ולכן אנחנו פה רוכשים ספרים כל מנת ללמוד 
בהם ולהמשיך בהתקשרות לרבי שליט"א מלך 

המשיח!" סיים )סופית( הרב בנימין.

ומבלי שבכלל שמו לב, התאספו מסביבם קרוב 
אבל   – בהתעניינות  שהתקרבו  אנשים  ל-30 
ברגע זה אף אחד כבר לא יכל להשאר אדיש, 
יחי  נצח!  "דידן  בריקוד:  פצחו  פשוט  וכולם 

המלך!!!" 

תחילת  לפני 
ת  ש ו ל ש

השבועות.
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הייתה  האווירה 
מתוחה למדי. כולם מנסים 
ולהתעדכן,  מידע  פיסת  לדלות 
ובעיקר לשאול מה אפשר לעזור על מנת 
לבטל את רוע הגזירה ולהשיב מיד את המנוחה 

לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

התמונה  יותר  התבהר  כבר  הקרובים  בימים 
הראשי  הגנב  אשר  והתברר  החסידים,  לכלל 
מאשר  אחר  לא  הינו  הכל  מאחורי  העומד 
"בערי" - בנו של הרב שמריהו גור-אריה, גיסו 
מאחורי  עומד  עוד  והוא  שליט"א.  הרבי  של 
דין  מצד  הספרים  לו  שמגיע  וטוען  מעשיו 
"ירושה", כי הוא נכדו של הרבי הריי"ץ!! עוד 
פרטית  בהשגחה  נקבע  המשפט  שתחית  נודע 
ליום י"ט בכסלו –יום גאולת אדמו"ר הזקן! דבר 
זה כבר עודד את כולם בשמחה לקראת הניצחון 

המושלם לעיני בשר.

במשך כל הליכי המשפט היה נראה כמה שהצד 
השני מנסה לפגוע בנשיא הדור עצמו – דבר זה 
התבטא ביותר בטענת עורכי–הדין של בערי, כי 
על הרבי בעצמו להתייצב ולהעיד בבית המשפט 

– וכאן התחילה מפלתו של הצד שכנגד...

ביום י"ג כסלו תשמ"ו פסק השופט הגוי בבית-

בטענה  וכל  כל  אין  כי   – האמריקאי  המשפט 
זה  אין  וכי  המשפט,  בבית  להעיד  הרבי  שעל 
עצמו  את  להטריח  שליט"א  הרבי  של  בכבודו 
ב-770  במהירות  נחתה  הבשורה  הדין.  לבית 

וכלום פצחו בשיר וזמרה בשמחה וצהלה!

המשפט  בית  הסתיים.  לא  הסיפור  עדיין  אבל 
עוד לא קבע מי ניצח במלחמה האידאולוגית. 
של  הפרטי  רכושו  הם  הספרים  האם  כלומר, 
הרבי הריי"ץ – כפי שטענו הצד השני, או שהם 
ישראל  עם  ושל  החסידים  של  הכללי  רכושם 

כולו.

מנוחה  ותפס  בנימין  הרב  פנה  אשר"  "תראה, 
המשפט  מהלך  "על  אוויר.  לנשימת  קצרה 
וכו' יש הרבה מה להאריך, אבל בוא  והראיות 
רוצים  אנחנו  שאליו  לעניין  ישירות  ונמשיך 

להגיע. "בטח, בוודאי!" ענה אשר.

יום שלישי, ה' בטבת – תשמ"ז. בבית המשפט 
בימת  על  השופט  יושב  בניו-יורק  המרכזי 
השופטים לעיני כולם עומדות ומחכות בקוצר 
בפני  והגורלי.  הסופי  הדין  פסק  למשמע  רוח 
השופט עומדת השאלה – האם הספרייה יקרת 
הערך שייכת לציבור החסידים או שהיא רכוש 
בין  ומתוחה  ארוכה  התייעצות  לאחר  פרטי. 
חבר השופטים הגויים, פתח השופט הראשי את 

פיו בהקראת פסק הדין:

את  ששמענו  לאחר  יקרים,  אזרחים  "האזינו 
שני הצדדים ודנו בארוכה בכל סברות המשפט 
שספריית   – למסקנה  הגענו  המשקל,  כבידות 



יחי המלך המשיח! מה נשמע נהוראי החסיד?

ברוך ה’! הופכים את העולם!

ב’אורו  אצלכם  היה  איך  ממך  לשמוע  רציתי 
אקסטרים’

האמת, שאנחנו נהנינו, אבל השנה הקעמפ היה שונה... 
תמיד כל החיילים והמפקדים נמצאים בקמפוס אחד, 
עם כל האווירה המיוחדת שקיימת רק פעם בשנה, 

עם כל העוצמה! השנה, אני הרגשתי טיפה תקוע...

מתכוון...  אתה  למה  מבין  באמת  אני  נהוראי, 
לא  פעם  אף  המצב  אבל  חסר..  הקעמפ  לכולם 

תקוע! שמע סיפור:

קבוצת נשים נסעו לכינוס השלוחות בכ”ב שבט. 
ביום  באיטליה  עצירה  להם  הייתה  בחזור, 

השנייה  לטיסה  לעלות  וכשבאו  שישי. 
מאיטליה לארץ, אמרו להן שישנה בעיה, 
שבת...  לפני  ממש  מבוטלת,  והטיסה 
הן התקשרו למזכירות וביקשו למסור 
בדרך  באיטליה  נתקעו  שהם  לרבי 
הפירוש  מה   – ענה  והרבי  לארץ. 

נתקעו?? 

של  בצבא  החיילים  ובטח   – חסידים 
הרבי, אף פעם לא ‘תקועים’, בכל מצב 

הם נמצאים עם הרבי שליט”א!

וואו שניאור אני כל כך שמח שאתה אומר לי את 

זה ממש הזכרתי לי את הזמנים שהייתי חייל בקעמפ 
וכשנגמר הקעמפ הרגשתי מאוד תקוע... וכשנזכרתי 
בקעמפ או כשדיברתי עם המפקדים החסידיים שלי, 
הייתי קולט שהכל מתחיל אחרי הקעמפ. כי קעמפ 
אנחנו  מצב  ובכל  חסידים!  בו  שמייצרים  סדן  הוא 
חסידים של הרבי! אף פעם אין מצב תקוע.. אספר 

לך איך היה אצלנו השנה:

דבר ראשון – אנחנו משתדלים שהסניף לא יהיה רק 
ב’זום’ ובטלפון, אלא שגם באמת נפגש בשטח! ובאמת 
הצלחנו להיפגש פעמיים למפגש מיוחד עם מסדר, 
מיוחדות  ופעילויות  המפקדים  עם  לימוד  פסוקים, 

ומרתקות!

וואו! אלופים! מה היה בפעילות?

עשינו פעם אחת פעילות ‘חפש את המטמון’ ברחבי 
בקשר  וחידות  משימות  היו  והפארק.  הבית-כנסת 

לשליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו, 
והיה ממש כיף! החיילים חילקו כרטיסי 

משיח ליהודים ברחוב, ועוד משימות 
לרוב.

ספורט  יום  עשינו  השני  ובמפגש 
חוויתי עם תחרויות בכל הגוונים 
קפיצות,  ריצות,   – בקעמפ  כמו 

שלוש מקלות, כדורגל ועוד.. 

החיילים  אבל  לשמוע!  כיף  איזה 
הפנימו את הנקודה של החוברת?

בהחלט! ובמיוחד שבסניף שלנו היה מבצע 
גם לאחר הקעמפ, כל חייל קיבל ערכה של קטעי 

לימוד יומיים בגאולה ומשיח שצריך ללמוד עם אחד 
מבני המשפחה!

לא צריך לנסוע לקונקורדיה בשביל להיות בשליחות.. 
להתוועד  שליחות!  הרבה  גם  יש  הפרטי  בבית  גם 
בשולחן שבת, לעשות עם האחים מסיבות שבת – או 
ללמוד קטע בגאולה ומשיח עם המשפחה – הכל חלק 
צדקנו  משיח  פני  לקבלת  היחידה  מהשליחות 

בפועל ממש!

תודה רבה לך המפקד נהוראי החסיד! 
שהחיילים  ממך  לשמוע  נהניתי  ממש 
נהנו אצלכם בסניף ‘אורו אקסטרים’! 
מהסניף  חייל  נשמע  בוא  עכשיו 
שלכם בנוף הגליל, איך הוא התרשם 

מהקעמפ השנה!

מענדי?  נשמע  מה  המשיח!  המלך  יחי 
כאן ממשיכים להילחם.

ברוך השם! מחכים להתגלות! במה זכיתי?

רצינו 

לשאול 
 – אותך 

לך  יש  מה 
‘אורו  על  לספר 

בנוף  אקסטרים’ 
הגליל?

תוכן  את  ולהפנים  להבין  הצלחתי  באמת  השנה 
לי  היה  בקעמפ  כשהייתי  שעברה  בשנה  הקעמפ! 
קשה להתרכז. היו צחוקים ומריבות בסיירת ולא 
והשנה  לתוכן.  להתחבר  באמת  הצלחתי 
ודאגתי  הזום!  הייתי אחראי על  אני   –
להשתיק את כולם חוץ ממי שקורא.. 
את  ולהבין  להתרכז  הצלחנו  וכך 
הנושא של השליחות. זה היה חומר 
כל כך מעניין!  ממש הזדהיתי עם 
מוישי. הרגשתי שהחוברת נכתבה 

בשבילי...

הזדהית  איך  אבל  חסיד!  איזה 
איתו? הרי אתה גר בנוף הגליל! לא 

בקונקורדיה...

הרבה  כך  כל  בבית  - שהיינו  אבל השנה  כן.. 
זמן, הרגשנו את זה שאנחנו לבד, ממש כמו מוישי 
העולם  כל  בעצם,  הרבי!  עם  רק  בשליחות  שנמצא 
תלוי בנו, ואנחנו נביא את ההתגלות לעולם! זה מה 
עם   – בבית  כשאני  לשליחות  הכוח  את  לי  שנותן 

האחים והשכנים – אני מרגיש שליח!

מהשיחה  התחזקתי  ממש  וואו.. 
ניפגש  ה’  שבעזרת  מענדי!  אתך 

ממש,  בפועל  הקרוב  בקעמפ 
ועוד קודם לכן בהתגלות של 

הרבי בבית המקדש, תיכף 
ומיד ממש!

כתב ממשיכים להילחם יצא למסע )טלפוני...( בסניפים הפזורים ברחבי הארץ, כדי לשמוע ולחוות - מה שלום החיילים 
החסידים ב'אורו אקסטרים' - איך החיילים נהנים ומבצעים את השליחות הייחודית לסניף שלהם. אז התקשרנו 

לנהוראי – מסניף 'אורו אקסטרים' בנוף הגליל!



את  שאלתי  מגיעים?"  אנחנו  זמן  כמה  "עוד 
את  חוצים  אנחנו  דקות  ארבעים  "עוד  יואב, 

גבול לבנון ישראל" נשמתי לרווחה.

חזרה  דרכו  עושה  'יסעור'  מסוג  מסוק  לילה, 
מלבנון לישראל ועליו שלושה חיילים שחוזרים 
ממשימת איסוף מודיעין סודית וחשובה, עמוק 

בשטח האויב.

הברוש  ראשי  את  מזיזה  מנשבת  הרוח  חושך, 
כולי  כוכבים,  לילה שטוף  ירח מלא,  הירוקים, 
היחידי  הדבר  דממה.  שקט  בהרהורים,  שקוע 
דבר  שום  המסוק,  הפרופלור של  זה  שמרעיש 

לא הכין אותנו למה שעומד להתרחש.

"כאן קודקוד, דווח מצב, עבור" "כאן כוכב אנחנו 
בנ"צ שלושים ושלוש עבור" "קיבלתי עבור..." 
הטיסה המשיכה, כשלפתע, צרור יריות מפלח 
את השקט הפסטורלי של הרי הצפון "קודקוד 
יורים עלינו! עבור..." ניסה המסוק  כאן כוכב. 
קיבלתי,  קודקוד  "כאן  הבסיס  עם  קשר  ליצור 

חוזר  "אני  עבור"...  מיקום  שלח 
שלח מיקום עבור"... 

המסוק  באחת,  נותק  הקשר 
פגיעה  חטף  שלנו 

בזנב, צנחנו למטה, תודות לזה שטסנו  ישירה 
נמוך ועל יער לא נפגענו, רק עידו נפצע. "אני 
ששלחנו"  המיקום  את  קיבל  שהבסיס  מקווה 
שיכול  טוב  שהכי  לעצמי  חשבתי  יואב,  אמר 
גרוע,  יותר  יהיה  שלא  זה  עכשיו,  להיות 

ושהחילוץ יגיע לפני הלבנונים...

***

)עורב  יוצאים מהבסיס!" קרא המפקד  "אנחנו 
קדימה   - תומר  חיים,  אלון,  "יוסף,  בכינויו( 
שלהם,  המיקום  את  לקבל  הספקנו  לרכבים! 

יצאנו!"

מאחד  יוצאים  אנחנו  וחמש,  ארבעים  שתים 
הבסיסים בצפון לכיוון הגבול, בחברותא קפואה 
היוצאים  לוחמים  המאפיינת  בדידות  שכולה 
לקרב, כל אחד במחשבותיו הוא, אנחנו נוסעים 
לעבר  ודוהרים  גבול  את  עוברים  ואוטוטו 
המיקום ששלחו לנו, כעת, כל רעש חשוד, כל 

שיח זה מארב וכל תזוזה זה האויב.

אנחנו נוסעים כבר יותר מארבעים וחמש דקות 
דקה  כל  הם?  איפה  הלבנוני.  השטח  בתוך 
השיחים..."  בין  תנועה  יש  "עצור!  קריטית. 
ליבי החסיר פעימה "יואב, זה אתה?" "כן. ב"ה 
אנחנו  נפצע,  עידו  ההתרסקות...  את  שרדנו 
אסי"  את  ולהוציא  מכאן  לצאת  מסוק  צריכים 
שלקחו  בהרהורים  ששקע  למפקד  אבי  אמר 

דקה או שתים, שבשבילי נדמו כנצח... 

עבור"  לחילוץ?  זמן  כמה  עורב.  כאן  "קודקוד 
"כאן קודקוד חמש דקות עבור" "קיבלתי עבור, 

תהיו מוכנים" אמר המפקד ליואב שרץ לארגן 
את מה שנצרך לחילוץ "עורב כאן קודקוד הטייס 
שואל כמה חבר'ה יצאו לחילוץ עבור" "קודקוד 
כן עורב חמישה לוחמים וארבע לחילוץ עבור" 
"עורב כאן קודקוד אז למה הטייס אומר שהוא 
יחידה?  בלפחות  המקום  את  שהקפתם  רואה 

עבור"...

מדובר.  במה  הבנו  כולנו  שתיקה.  של  רגע 
זה  כוחותינו...  לא  זה  עורב  כאן  "קודקוד 
לבנונים, זה מארב עבור" "רות קיבלתי, יש לכם 
יוצאים משם או  חמש דקות לחשוב איך אתם 

שהמסוקים מסתובבים, עבור"

המילים יצאו ממכשיר הקשר ואני עומד מבלי 
לעצמי,  חשבתי  עושים?  מה  להגיב.  יכולת 
חברי.  כל  של  המחשבות  את  קראתי  וכאילו 
"עכשיו  אלון  אותי  יצחק?" שאל  איפה  "חיים! 
נופל לי האסימון שלא הספיקו להודיע לו על 

היציאה, הוא נשאר בבסיס".

"מה...?!" התערב המפקד "מה זאת אומרת? איך 
דבר כזה קורה?! הוא בטח היה יודע מה לעשות 
בכזה מצב..." אמר המפקד שיכלתי לשמוע את 
פעימות ליבו. "זה היה ערב רגיל והוא אמר לי 

שהוא הולך ללמוד תורה..." ניסיתי להסביר.

בפניו  משהו  שלפתע  המפקד  צעק  "ללמוד?!" 
עובד  ואיך  אורה...  מלשון  "תורה?!  השתנה 
ציוד לראיה בלילה? ע"י אור!!!" הבזיק במוחו 
עובד  בלילה  לראיה  "ציוד  רעיון:  המפקד  של 
על ידי שהוא אוסף את האור... אנחנו צריכים 
אור!!!" פקד המפקד בנחישות, כשעלי ועל פני 

חברי כבר היה נצנוץ של סימן שאלה.

המפקד הסביר "בשביל לראות בלילה, בחושך, 
צריך משקפת מיוחדת, שאם יש קצת אור, היא 
יכולה להראות ללוחם שמסתכל דרכה כאילו יש 
בחוץ אור כמעט כמו ביום רגיל! אבל מה יקרה 
כמו  כולנו  ענינו  אור?..."  מידי  יותר  יהיה  אם 
במקהלה - "אז הם יסתנוורו ולא יוכלו לראות 
לכל אחד  "יש  ענה המפקד.  "בדיוק!"  אותנו!" 
ממכם פצצת תאורה שיורים אתה לשמים כמו 
זיקוקים, רק שהאור יותר חזק ונשאר ליותר זמן 

יהיה הרבה   - ביחד  כולנו  נירה  ואם 
מבלי  להגיע  יוכלו  והמסוקים  אור, 
בדיוק!"  הם  איפה  ידע  שהאויב 
את  לפתוח  שניגש  המפקד  אמר 

התרמיל.

כמה  עורב  כאן  "קודקוד 
עבור"  לחילוץ?  זמן 

חצי  קודקוד  "כאן 
מה  דקה, 



לבסוף?" 
בקשר  שאלו 
יש  עורב  "כאן 
לנו תוכנית, ממשיכים 
כרגיל! עבור" אמר המפקד 
אלינו  מסתובב  כשהוא  בקשר 
שלוש,  יורים!  כולם  "בשלוש  ואומר 

שתי, אחד, אש!!!"

צהריים  כאילו  שהאירו  לשמים  כולנו  ירינו 
כשברקע אנחנו שומעים את המסוקים נוחתים 
אנחנו  דקה-שתיים  ותוך  מקום,  בסמיכות 
אויב  אש  צרורות,  בצרורות,  מלווים  באוויר, 

שנפתחה לעברנו.

***

"יצאנו מהאזור, ואני חושב שהגיע הזמן ללכת 
למה  "למה?  שמוליק.  המפקד  אמר  לישון..." 
באמצע המתח..?" שאלתי ואליי הצטרפו מענדי 
ושניאור במקהלה "אולי רק עוד חמש דקות?..." 

"אתם תהיו עייפים מחר" אמר המפקד.

שמח  דווקא  "אני  כולנו.  אמרנו  "אוף!!.." 
את  אהבת  לא  "מה...  יוסי....  אמר  שהפסיקו" 
אהבתי  "מאוד  המפקד.  אותו  שאל  הסיפור?" 
רק שכבר התחלתי לפחד..." "מה אתה תינוק, 

זה בכלל לא סיפור מציאותי!" אמרתי.

"מה זאת אומרת?!" שאל המפקד "אולי חשבתי 
עליו רק עכשיו... אבל יש לו נמשל מציאותי! 
בהתוועדות חמשה עשר בשבט תשל"א, הרבי 
את  לכבוש  הזמן  שהגיע  אמר,  מה"מ  שליט"א 
העולם ע"י יגיעה ביתר שאת וביתר עוז בלימוד 

התורה! ושלוש שנים אח"כ, בשנת תשל"ד, 
החייל  כמו  זאת למבצע רשמי.  הפכה הצהרה 
שישב ולמד, ועל ידי זה למפקד עלה הרעיון - 

ככה כל אחד מאתנו" אמר המפקד.

"נכון שצריך לכבוש על ידי לימוד, אבל הרבי 
ואיך  עצמי..  את  לכבוש  שצריך  התכוון  בטח 
זה קשור לעולם?" שאלתי. "דבר ראשון, נכון." 
זה  אבל  בי,  מתחיל  אמנם  "זה  המפקד.  ענה 
גם פועל בעולם! ולמשל, בנוגע לתאונה שבה 
נהרגו ארבעה מחשובי אנ"ש, אמר הרבי שבפרט 
באותם מקומות התרחשו עניינים הבלתי רצויים, 
שמירה  שעניינם  המבצעים  בכל  לעסוק  יש 
והצלה - ובפרט 'מבצע תורה'! מכיוון שלתורה 
שהמצוות  בתניא  כמבואר  מיוחדת  מעלה  יש 
'אברין דמלכא' )האברים של המלך(. אבל  הם 
על התורה כתוב ש"אורייתא והקב"ה כולה חד" 
) - התורה והקב"ה אחד(! התורה היא הקב"ה 
נוצרת  הקב"ה,  עם  ההתאחדות  וע"י  בעצמו! 
נראה לך שזה לא פועל  השמירה ביתר שאת! 

בעולם?" שאל המפקד את יוסי.

כמו משהו  יותר  לי  נשמע  זה  יודע,  לא  "אני   
רוחני..." "משהו רוחני..?" שאל משהו שנראה 
לא  וחברי  ושאני  חב"דניק  לא  בחיצוניות 
"מי  ופרצת.  למלחת  קשור  זה  אולי  מכירים, 
את  אני שמעתי  "אני...  כולנו  שאלנו  אתה..?" 
הדיון שלכם ואני חושב שיש לי סיפור שימחיש 

את העניין...." 

המשך יבוא.

1.  הציוד הווירטואלי באולפן היה מין החדישים 
והמתקדמים ביותר.

2. לכן – כל תקלה טכנית הייתה בעיה אצלכם...
בריחה  לתכנית  תוכננו  הקעמפ  פעילויות   .3

מרוסיה הסובייטית.

צוות שור הבר המשיך לעבוד גם השנה –   .4
באופן ווירטואלי כמובן.

5. המח"ט שושן עבר טיפול רפואי אחר הקעמפ 
על מנת להחזיר את החיוך על השפתיים.

6. לפני הקעמפ הפעילמודים דוד גבריאל למד 
את כל תורת רבותינו נשיאנו בנושא השליחות 

היחידה.

7. מלחמת ופרצת בכלל הייתה לחיילים בלבד, 
כך שלמפקדים היה זה רק מתיחה...

8. תכנית 'ד"ר קורונוב' צולמה בלילה אחד.
צוות  הלימודים,  חוברת  נכתבה  טרם   .9
את  לאמת  לקונקורדיה בשביל  נסע  הלימודים 

הסיפור.

הראשי  השליח  הינו  מוישי   – כיום   .10
בקונקורדיה.

11. אחת הסיירות מצאה את המיצובישי הלבנה 
מהחוברת – בתערוכת רכבי אספנות.

את  לפזר  שוטרים  הגיעו  הסיירות  לאחת   .12
הפעילות, ולבסוף חזרו בתשובה שלמה.

במשך  סיים  רחמים  שניאור  הפעילמודים   .13
הקעמפ כ-770 צנצנות קפה בדיוק.

14. את ההוצאות על הסוכר לא הצלחנו לחשב.
15. כיום "סגל הפקות" מפיקים מערכת תופים 
חדשנית במיוחד שכמותה לא נראה בעולם כולו.

16. המתכון לעוגה של יום שישי פותח על ידי 
גדולי השפים )מקונקורדיה(.

כל  להתוועד  נהג  אנקווה  שניאור  המח"ט   .17
לילה עד אור הבוקר.

18. הגנרל אלטבויים חתם את הקריירה כגנרל – 
לאחר שלוש שנים במערכת ממשיכים להלחם.

19. הזקן של הגנרל פיזם – אינו מודבק.
20. האחים אוריאן עוד בילדותם התאמנו כיצד 

להיות מנהלי פעילות מוצלחים.

21. הסרט האגדי 'מרוקו' – באמת צולם במרוקו 
)סתם... הוא צולם בעכו(

22. החייל שזכה בפעילות 'כישרון צעיר' הוא: 
]השם שמור במערכת[

ידי  על  הומצאו  בוקר  לפעילות  התנועות   .23
לו  שנתפס  לאחר  אוריאן  מענדל  הפעילמודים 

הגב.

להילחם'  'ממשיכים  עלון   – מהשנה  החל   .24
מתורגם ל-25 שפות.

25. רק חלק ממה שכתוב כאן באמת נכון. 





יחי 
המלך 
המשיח מנהלי 
פעילימודים יקרים! לשם 
ההכרות האמיתית, אמרו נא את 
שמותיכם הפרטיים:

שלום: רבאיי שלום דוב בער בערל’ה החילזון 
המלא  שמי  חיים:  אוריאן.  ארגמן  שמואל  בן 
ושיזבא  ונחמה  ישועה  ושבעא  חיים  ביותר, 

ורפואה שלימה בן יהודה הלוי לוי.

היכן  אוריאן:  שלום  המ”פ  ובראשונה,  בראש 
הכרת את המ”פ חיים יהודה וכו’?

כשישבתי  רגיל  קיץ  ביום  זה  היה  שלום: 
ללמוד שיחה של הרבי שליט”א. פתאום הוא 

הופיע, ואיני יודע איך בדיוק הוא חשב שאני 
שמש בית הכנסת וביקש ממני שאביא עוגיות 
לפינת הקפה מאחר והעוגיות אזלו... אז רציתי 
להסביר לו מי אני באמת... ומשם הכל התחיל.

המ”פ חיים יהודה, איך זה לעבוד עם המ”פ 
שלום אוריאן?

בחור  הוא  שלום  קל.  לא  שזה  האמת  חיים: 
את  מחליף  הוא  פעם  מידי  בכלל.  רגיל  לא 
שפת הדיבור שלו לאידיש ולפעמים לפרסית 
לעבודה  מתמסר  מאד  הוא  ובנוסף  עתיקה... 
של  בסופו  אך  לעבוד...  מה  לי  משאיר  ולא 
עניין, לא הייתי רוצה להחליף אותו בשום איש 
צוות אחר. גם לא באיש שור הבר והלוויתן - 

שלום דוב בער פיזם!!!

להיות  התחושה  איך  אוריאן:  שלום  המ”פ 

בן למשפחת המ”פ הידועה של קעמפ אורו 
של משיח?

שלום: האמת שכל פעם שמזכירים לי את 
הנושא, לחיי מאדימות ומסמיקות מרוב 
התרגשות... זו זכות גדולה ביותר! ומרוב 
גודלה היא ממזערת את החובה שבה... 
ובמיוחד שעלי להיות דוגמא חיה לאחי 
הבאים בתור לתפקיד המ”פ. ונראה לי, 
שמכולם הם ייקחו את הדוגמא העיקרית 
קריירה  גם  התחלתי  והשנה  מאחר  ממני. 

של מנהל פעילימודים!!!

דווקא ממך?! למה לא ממענדל אחיך הגדול 
שאף הוא היה השנה מנהל פעילומודים?

למענדל,  הכבוד  כל  עם  תשווה...  אל  שלום: 
הוא מ”פ בנשמתו וכמה שהוא ינסה להתחפש 

כפעילימודים זה לא ילך לו כלל...

והמצלמה  יהודה: ממתי אתה  חיים  המ”פ 
נהייתם חברים טובים כל כך עד שלא ניתן 

לראות את המצלמה בלעדיך?

אותה  שראיתי  ממתי  יהודה:  חיים 
בחנות. סתם עברתי שם כדי להניח 
המצלמה  תפילין.  החנות  לבעל 
קראה לי ואמרה שהיא רוצה להיות 
מונחת בידיים שלי ולא על המדף. 
אמרתי לה שאבדוק את האפשרות.

אותו  ושאלתי  החנות  לבעל  ניגשתי 
אם הוא הניח היום תפילין והוא 
אז  יהודי...  לא  שהוא  אמר 
דווקא  נורא.  לו שלא  אמרתי 
מצווה  לקיים  יכול  הוא 

חשובה – “הנחת מצלמה” 
ומאז, הכל היסטוריה...

המ”פ שלום אוריאן: 
מניין לך המשקפיים 
שאיתן  הכהות 

הנחת 
יום  את 

ומאז  הספורט 
לסמלך  הפכו  הן 

המסחרי הרשמי?

ירושה מסב, סב,  זה  שלום אוריאן: 
סב, סבה של סבתי השנייה מהצד השלישי 

שהיה נהג האוטובוס הראשון בעולם. שאותן 
הוא קנה לרגל סיומו את הש”ס בשעה טובה 
הארוכים  בפקקים  שהותו  בעת   )!( ומוצלחת 

בפרס הרחוקה.

מה הקשר בין הסיבה למסיבה?

שלום אוריאן: האמת 
שאין קשר. 



הוא  העיקר  אבל 
שיגדל חסיד!!!

יהודה:  חיים  המ”פ 
על  אומר  אתה  מה 

כך שבכל פעם רוצים 
בכל  מצחיק  דבר  לומר 

מדברים  תהא  שלא  תכנית 
דווקא עליך... זה לא מפריע 

לך...?

שכמה  האמת,  יהודה:  חיים 
פעמים התלוננתי על כך אצל 
מענדל  הפעילימודים  מנהל 
כשאמרתי  מיד  אבל  אוריאן. 
התחיל  הוא  זה,  את  לו 
לא  באמת  זה  עליי...  לצחוק 

הבן- כאל  הזמן  כל  אלי  שמתייחסים  בסדר 
רציניייי...  ממש  בן-אדם  אני  המצחיק..  אדם 
סיפרו שכמה פעמים העליתי בבת שחוק מול 
המצלמה בעת השידור...! זה ממש אבל ממש 

לא בסדר..!!!!!

כעת לאחר שמעט מכירים אתכם לעומק, 
בואו ונעבור לשאלות על הקעמפ עצמו.

יהודה:  חיים  המ”פ 
צצה  מהיכן 
הפעילות  לך 
עם  המוזקלית 
ולא  פחות  לא 
סירים  יותר 

ומחבתות?

חיים יהודה:  מאיפה אם לא ממוחי הקודח???

בליל  היה  זה  אז  שואל...  כבר  אתה  אם  אך 
שישי אחד. הייתי בבית העלמין בצפת וירדתי 
לכיוון קברו של אחיו של כ”ק אד”ש הלוא הוא 

ישראל אריה לייב.

מנגינה  לשמוע  התחלתי  הליכה  כדי  תוך 
מעניינת. היטיתי את אזני כדי לשמוע מהיכן 
הקול )בתקווה שהוא לא מן אחד הקברים...( 
ואז שמעתי צעקת  - “זהירות!!!” קפצתי לאחורי 
ואז ראיתי ‘’’סיר טשולנט’’ ענק מתגלגל במורד 
ערבים  וצלילים  קולות  ומשמיע  המדרגות 
אז  בית העלמין העתיקות...  בפגעו במדרגות 
אמרתי, יש!!! ובעל הסיר צעק לי – “אין!!! אין 

טשונלט השבוע!!!”

זמן  כמה  אוריאן:  שלום  המ”פ 
משרד  של  העיצובים  על  ישבת 
אורו  קעמפ  של  הפעילימודים 

של משיח?

אוכל  לא  האמת,  למען  אוריאן:  שלום 
שאין  משום  המדויק.  המספר  את  לומר 

סמוי  אלא כשהדבר  הברכה שורה במשכורת 
מן העין...

אך לרמז על הזמן, בערך הזמן שלוקח לי לעצב 
את עלון “ממשיכים להילחם” החודשי...

תוכלו  היקרים:  הפעילות  מנהלי  לסיום, 
אפיזודה  היקרים  לחיילים  לספר  בבקשה 
אורו  קעמפ  של  הקלעים  מאחורי  נחמדה 

של משיח ה-25?

האגדי  הסרט  צילומי  אחר  מיד  התחיל  זה 
‘מרוקו’. נכנסו שנינו למתחם משרדי הקעמפ 
ואמרנו לעצמו שאנחנו לא יוצאים מהמתחם 

עד שהסרט יהיה ערוך.

חיפשנו מקום שקט בכל המתחם הענק ולא 
מצאנו. במקום אחד הקליטו את הסיסמא 
של הקעמפ, במקום אחר צילמו את ד”ר 
קורונוב, ובעוד מקום הכינו את אולפן 

השידורים. עד שאמרנו שנעלה לגג...

יחסי  באופן  שקטה  פינה  מצאנו  בגג 
והתחלנו לעבוד.

של  הבטרייה  נגמרה  רגעים  מספר  כעבור 
הטכני  הצוות  עם  מאבק  לאחר  המחשב... 

בטובם  הואילו  הם 
לגג  לנו  לזרוק 
חילופית.  בטרייה 
שכל  גילינו  ואז 
לא  שעשינו  מה 
התחלנו  נשמר... 

לעבוד שוב.

לקולות  התעוררנו  בבוקר 
משטרתיים  גישוש  כלבי  של 

המחפשים אותנו...

את  והרגענו  במהירות  ירדנו 
מי  לברר  וניסינו  הרוחות 
הפיץ את השמועה שנעלמנו. 
גילינו שזה היו אנשי  ולבסוף 
לעשות  שרצו  הטכני  הצוות 
את  הקפיצו  הם  עשו:  הם  מה  וראו  מתיחה 
וכב”ה  הפלס”ר  המגל”ן,  הימ”מ,  השב”כ, 

ומד”א...

בקיצור – מתיחה זה לא משחק ילדים!!!!!



נטרקה - בום!!!  דלת 
רבה.  בעוצמה 
בשנייה הבאה היא גם נפתחה. אל תדאגו - חלפה 
שניה נוספת והיא נסגרה עוד פעם בחוזקה. "נו... 
יהיה  מה  חבר'ה 
זעם  פה??" 
בקול  שלום 
הולך  גדול 
 . ר ב ג ת מ ו
מענה הוא 
לא קיבל. 
א  ל
א  שהו

צריך   - הבין  מי שנכח בחדר  כל  לכך, אבל  ציפה 
לעשות פה סדר!

בתוך  כזה  וכאוס  רעש  כזה  לי  זכור  לא  מעולם 
צריך   - ברורה  הייתה  כולם  של  המטרה  המשרד. 
להשתגע על העלון של חודשי טבת-שבט, ופשוט 
שבט  שיו"ד   - אחת  נקודה  החיילים  לכל  להחדיר 
תשפ"א - שבעים שנה - לא יעבור כל כך בקלות!!!

פתחתי את המחשב ונסתי לכתוב את הכתבה ליו"ד 
התחלתי  מחקתי.  כתבתי,  מחקתי.  כתבתי,  שבט. 
מה  במקלדת  לכתוב  אפשר  איך  "מה?!  להתרגז. 
על  נתפס  אני  חסידי  תאריך  בכל  יו"ד שבט?"  זה 
נושא המרכזי בקשר לתאריך. אם זה ה' טבת - זה 
הניצחון של הרבי, אם זה י"ד כסלו - זה הנישואים 
נהיה  זה הרבי! הרבי   - יו"ד שבט  של הרבי. אבל 
צריך  בכתב?  זה  את  להסביר  אפשר  איך   - רבי! 

פשוט להתוועד!!

ספונטנית  התוועדות  בחדר  התחיל  איך-שהוא 
קם  במשרד.  אז  שנכח  מי  כל  את  שאבה  שפשוט 

אחד וצעק: "חבר'ה! בואו ונקלוט מה יש לנו!!!"

בעולם?  יש  יהודים  כמה  ותחשבו,  רגע  "תעצרו 
ומצוות?  תורה  שומרים  יהודים  כמה  ומתוכם, 
מתוכם, כמה יהודים חסידים יש? ומתוכם, חסידי 
חב"ד - ועוד חיילי צבאות ה' - הצבא של הרבי מלך 

המשיח?

זה פשוט לא נתפס! אשרינו! כמה משמח ומחמם 
את הלב לחשוב על העובדה שהרבי בעצמו בחר 

בנו להיות החיילים שלו - הנבחרת!"

"אבל..." פה התערב העורך של העלון שלא פתח 
את פיו כבר במשך כמה ימים מרוב עבודה נמרצת - 
"תדעו לכם, כמה שזה זכות, זה חובה!" - הרבי בי"א 
הגדיר   - בדיוק  שנה  שבעים  לפני   - תשי"א  שבט 
בצורה ברורה מאוד מה התפקיד שלנו - להוריד את 

השכינה למטה, להביא את הגאולה לעולם! 

הרגשנו  והתוועדו...  נפתחו  כולם  מדהים!  היה  זה 
תחושת רוממות. אבל זה היה רק ההתחלה. לפתע 
נכנס יוסק'ה... רק שתבינו, יוסק'ה הוא בחור רציני 
שעסוק מהבוקר עד הערב בלימוד מעמיק, ובקושי 
מוצא להיכנס למשרד. והוא בעצמו נכנס בהפתעה 
גמורה! "שמעתי שיש התוועדות. אז בואו נתוועד!" 

על  להנאתו  לו  ששיחק  קטן  אחד  ילד  היה  "פעם 
חוף הים, באותה שעה היה בחוף דייג אחד זקן שדג 
דגים. אותו ילד פנה לדייג, ואמר לו "בעוד מספר 
דקות תעבור כאן אוניה ענקית של העברת סחורה. 
ברגע שהיא תעבור מול החוף שלנו, אני ירים את 
ברגע  לרב-החובל.  בו  וינופף  כאן,  לי  שיש  הדגל 
בצופר  יצפור  הוא   - במשקפת  אותי  יראה  שהוא 

בקול גדול!" 

"חה חה חה... הצחקת אותי!" צחקק לו הדייג, "אתה 
איזה  יודע  אתה  רב-החובל?  הוא  מי  בכלל  יודע 
לך  נראה  לרב-החובל?  יש  ומסובך  מורכב  תפקיד 
שבכלל ישים לב אליך?? ולא עוד, אלא שגם יתייחס 
ויצפור לך?!... פשוט בדיחה טובה." - "פשוט נחכה 

ונראה" הפציר הילד.

משא  אונית  באופק  נראתה  דקות,  מספר  לאחר 
גדולה ששטה בלב הים - מיד שש הילד וקפץ לגובה 
עם הדגל בידו. וכמו שדיבר הילד, כך היה. נשמעה 
צפירה "טוווו... טוווו... טוווו..." והאוניה המשיכה 

לדרכה, עד שכבר לא נראתה כלל. 

הדייג היה המום ולא יכל להתאפק עוד לשאול את 
הילד בהתעניינות. "איך יכול להיות שהוא שם לב 
אליך???". ענה לו הילד בתמימות "רב-החובל הוא 

אבא שלי."

זאת בדיוק הנקודה של י' שבט! זעק יוסק'ה בשמחה. 
שלי  הקשר  מה   - לחשוב  אפשר  לרבי "לפעמים 

הוא  הרבי  המשיח?  מלך  שליט"א 
משיח   - הדור  נשיא  הרי 

צדקנו, רם המעלה, גבוה 
להיות  יכול  ונישא, 
שהוא חושב עלי? אבל 
חושב  באמת  הרבי 
כי   - לנו  ודואג  עלינו 

הרבי הוא אבא שלנו! כמו 
אבא שאכפת לו ודואג לנו בכל 
מצב שבו נהיה - כך, ויותר מכך, 
הרבי אף פעם לא עוזב אף אחד 
כולו!  ישראל  ומעם  מחסידיו, 

ודואג לכל אחד ואחד 
לצרכיו הגשמיים 

והרוחניים. 

 . . . ו א ו ו
ב  ר ע ה

כבר  הסתיים, 
אבל  התפזרו,  כולם 

עייף  נשארתי  עוד  אני 
ומותש על המקלדת הישנה - עוד 

לא התחלתי עם הכתיבה... אבל אני 
חושב שאין צורך - העניין כבר ברור 

לכולם. פשוט להתחיל ליישם.

החלטה  נחליט  בואו  חיילים! 
נאמנה, שלא ננוח ולא נשקוט 
 - עד שנראה את הרבי כאן 
מלך ביופיו, מחייך ומעודד 
אדוננו  'יחי  שירת  את 
מורנו ורבינו מלך המשיח 

לעולם ועד!!!'



שזה כן,  יודע  אני 
מאוחר  מעט 
בכדי לספר בעלון של חודש 
הרגעים  על  חנוכה,  אחרי 
אין  אך  במבצעים,  שחוויתי  המיוחדים 
ומוכרח  עוד,  בליבי  זאת  לשמור  ביכולתי 

לשתף אתכם בעניין הזה...

שמי בנצי, אני גר בירושלים ולומד בכיתה 
קבוע  באופן  יוצא  אני  א'  מכיתה  כבר  ו'. 
העיר  ברחבי  החנוכה  בחג  למבצעים 
ירושלים. המבצעים שממלאים אותי בחיות 
חסידית ובהרגשה נפלאה שהרבי הולך איתי יחד 
למבצעים ומתווה לי את הדרך, את המילים אותם 

אומר ואת החוויה אותה אחווה.

אך השנה, קרה משהו מיוחד. משהו שונה. משהו 
שבכל חמשת השנים שיצאתי למבצעים עדיין לא 

אירע. 

בקריית  במבצעים  חנוכה  של  שישי  בנר  היה  זה 
יובל, קרוב למקום בו אני גר, ובמרחק של כרבע 
בית  מקום   - המערבי  לכותל  ברכב  נסיעה  שעה 
המקדש - נכנסתי אני וחברי ישראליק לבניין גבוה 
בעל 12 קומות ואולי יותר, כי ישראליק אמר שאח 
וחייבים   ,6 גר כאן בדירה מספר  של סבתא שלו 

להדליק איתו נרות חנוכה!

היה  לא  הדלתות  שעל  הייתה,  היחידה  הבעיה 
רשום שום מספר, ולא היה דרך לזהות את הדירה 

של דודו של ישראליק... מה עושים??? 

שהגענו  עד  דלת  אחר  דלת  לספור  התחלנו  מיד 
זה באמת הדירה.  לדלת השישית, והתלבטנו אם 

פחדנו לדפוק על הדלת, כי אולי טעינו... 

ופתאום בתוכי עולה מחשבה, שהרי היחיד שדאג 
לכל המתרחש כאן הוא לא אחר מהרבי שליט"א! 

והוא דאג לכך שאנחנו נתגלגל לכאן, ולכן עלינו 
לדפוק בלי לחשוש!

אזרנו אומץ, שינסנו מותניים ודפקנו שלוש דפיקות 
מספר  עברו  לא  ואמיצות.  בוטחות  אך  חלשות 
שניות, ופתאום פותחת לנו את הדלת במאור פנים 
אישה זקנה שדורשת לדעת את פשר בואנו לכאן. 

שאלנו בתמימות האם כאן גר הדוד המדובר, אך 
וביקשנו  שלום  אמרנו  לשלילה...  נענינו  לצערנו, 
לחזור  כדי  לאחורינו  פנינו  ההפרעה.  על  סליחה 

לחפש את הדלת הנכונה.

שוודאי  הרעיון  במוחנו  עולה  פעם,  עוד  והנה 
הכל כאן בהשגחה פרטית, והרבי לא שלח אותנו 
זקנה  אישה  אותה  אל  ניגשנו  מיד  לחינם!  לכאן 
חנוכה.  נרות  הדליקה  כבר  האם  ושאלנו  בשנית 
ישר  הדליקה!  לא  שהיא  עונה  היא  ולהפתעתנו, 
להדלקה  הנרות  את  והכנו  ביתה,  לתוך  נכנסו 

המרכזית...

אך לפתע גילינו חנוכייה מפוארת להפליא שכבר 
היתה מוכנה עם שמן ונרות, עוד לפני שהגענו... 
שאלנו את האישה לפשר החנוכייה העומדת מוכנה 

מבעוד מועד, והאישה התחילה לספר:

אני  שנה  ארבעים  במשך  החנוכה  מימי  יום  בכל 
ובעלי מדליקים את נרות החנוכה. לא היה יום אחד 
את  עמי  להדליק  יכל  לא  בעלי  היום  שפספסנו! 
החנוכייה, משום שהוא נמצא עכשיו בעבודה והוא 

יחזור רק מחר... אני בעצמי לא 
להדליק  יודעת 

ת  א

החנוכייה, אז פשוט הכנתי את החנוכייה עם השמן 
ולבקש  תהילים,  בספר  לקרוא  והתחלתי  והנרות, 
כדי  הנרות,  את  עמי  להדליק  יבוא  מה' שמישהו 

שחלילה לא אפסיד את המצווה החשובה!

והנה אנחנו שמים לב לספר התהילים הפתוח על 
הבנו  וישראליק  אני  מיד  א'.  בפרק  השולחן,  גבי 
שבאמת לא לחינם הגענו לדלת הזאת, אלא מכיוון 
הוא  מאחור,  יהודי  אף  שוכח  לא  שליט"א  הרבי 
דאג שאנחנו נגיע לכאן, בשביל שיהיה מי שידליק 

את החנוכייה יחד עם האישה הזקנה!

שירי  את  שרנו  הנרות,  את  עמה  הדלקנו  כך 
מתיתיהו  על  לה  הסברנו  המסורתיים,  החנוכה 
של הדור שלנו - הרבי שליט"א מלך המשיח ועל 
ומאיר  שמח  חנוכה  לה  איחלנו  הגאולה,  בשורת 

אצלה. והבאנו  שתשמור  הרבי  של  תמונה  לה 
לשלום,  נפרדנו 

לא  כמובן 
שהגשנו  לפני 

סופגנייה  לה 
ומתוקה,  חמה 

הזקנה  והאישה 
מאוד  התרגשה 

מהביקור השמימי שלנו...

בזה...  נגמר  לא  הסיפור  רגע, 
ברוך  שלה,  מהדירה  שיצאנו  אחרי 
הדוד  של  הדירה  את  גם  מצאנו  ה' 

להפוך  המשכנו  וכך  ישראליק,  של 
ולהאיר את העולם באור הגאולה!

אתם מבינים חיילים?! יותר ומעל לכל, גם 
לאיזה  בדרך  כשאנחנו  וגם  במבצעים,  כשאנחנו 
קרוב משפחה, ידי או כל איזה מקרה בחיים שלנו, 
שליט"א  הרבי  של  שלוחים  שאנחנו  לזכור  עלינו 
מלך המשיח! הרבי סך הכל משתמש בנו בשביל 
להאיר ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו!

לכן לא נעצור מלכת, ונמשיך בכל הכח להפיץ את 
האור! וכך נזכה תיכף ומיד ממש שהרבי שליט"א 
המקדש  לבית  עננים  על  ונעלה  אותנו,  יגאל 

השלישי!

לחיים שלוחים!



 דוד: דביר, נו.. דביר.. 
 דביר: דוד מה קרה, מה אתה זורח כל כך..?

 דוד: דביר לא תאמין מה הצלחתי להשיג..
 דביר: דוד זה ה.. של..

 דוד: פחח.. הגזמת דביר משהו קצת יותר הגיוני..
 דביר: האא, בדף שלך רשום מספר טלפון!!

 דוד: דביר איך ידעת..?
 דביר: פשוט מאוד הצצתי!

 דוד: אחח.. דביר, תמיד ידעתי שאתה גאון !
 דביר: כן..כן.. דוד תודה.

דוד: דביר לא התכוונתי ברצינות, בכל אופן אם כבר 
הצצת אגלה לך, הצלחתי להשיג את המספר של 

צוות הקעמפ שטס לרבי מלך המשיח שליט”א לשנת 
 הקבוצה ה’תשפ”א!!! 

 דביר: מה באמת..?
 דוד: כן..כן.. דביר ממש כך..

דביר: וואו דוד אז בוא נתקשר אליהם..

*033770..*

 דוד: שש.. מה אתה עושה דביר זה סודי!!!!
דביר: האא.. לא ידעתי...

יחי המלך המשיח לשניאור הקיש 1 לזלמען 
הקיש 2 ל..

 דביר: דוד למי נתקשר?
דוד: דביר אני חושב שפשוט נלחץ ומה שיוצא - אני 

מרוצה..

..וויל עניינו ומידתו של משה איז מידת 
האמת וואס דערפאר איז דורך אים..

 דוד: מה זה דביר, צוות הקעמפ התחיל לדבר אידיש??
דביר: לא.. לא.. דוד אני עכשיו נזכר שמנהל הפעילות 

שניאור רחמים סיפר לי שיש לו חברותא קבועה עם 
המח”ט שניאור אנקווה בלקוטי שיחות ביידיש! ונראה 

לי שהם לומדים את השיחה הראשונה של פרשת 
שמות בחלק כ”ו, בשיחה מסביר לנו הרבי מלך המשיח 

את ה...

צורך בנשיא הדור בגוף גשמי דווקא, בדיוק 
ממש כמוני וכמוך!

דביר: הי המ.פ. זלמען והמח”ט שניאור!! איזה זכות 
לשמוע את קולם של צוות הקעמפ מהמקום הכי קדוש 

 בעולם בית משיח 770! 
 דוד: הבית הנצחי של הרמטכ”ל !!

דביר: כן כן בדיוק כך!

יחי המלך המשיח!

אצלינו כאן בבית המקדש ממש נושמים 

משיח כל רגע, זוכים להתפלל עם הרבי 
שליט”א מלך המשיח שלוש תפילות כל יום!

 דוד: וואו אני ממש מרוגש!
 דביר: וואו גם אני ממש מתרוגש!

דוד: רק המ.פ. זלמען רחמים לא הבנתי בדיוק מה שאמרתם 
שאתם נושמים משיח כל רגע, איך אתם מצליחים לנשום 

 עם כל המסכות?
דביר: המ.פ. אני גם לא כל כך הצלחתי להבין איך אתם 

נושמים את המשיח..

איי..אי.. דביר ודוד החסידים אני מוכרח לספר 
לכם על המציאות הגאולתית השוררת כאן,

ויחד אם זאת אענה תשובה לשאלותכם 
המסקרנות..

 דוד: אנחנו ממש מסוקרנים לשמוע!
דביר: ממש ממש!

עד כמה נראה לכם משפיע האוויר על חיינו?

דוד: המ.פ.! אני יודע בדיוק קראתי על זה אתמול 
באנציקלופדיה של צבאות השם, אהה.. לא זוכר מה היה 
כתוב אבל אני זוכר שזה ממש חשוב, ושצריך מלא אוויר 

 בשביל לחיות.
דביר: כן זה באמת ממש חשוב, פעם חשבתי שאני לא 

מצליח לנשום וזה היה ממש מפחיד..

עניתם מצויין!

האוויר בעצם מספק לנו את אחד המרכיבים 
של חיים תקינים.

וממש כך גם אנחנו חיילים של הרבי צריכים 
את האוויר המיוחד שלנו!

דביר: רגע לא הבנתי יש אוויר מיוחד של חסידים, איפה 
אפשר לקנות אותו?

כאן אנחנו מגיעים לנקודה!

בדיוק כמו שבן אדם צריך מלללללאאא אוויר 
בשביל לנשום כך אנחנו בתור חיילים של 
הרבי שליט”א צריכים להתמסר לרמטכ”ל 
ופשוט לחיות כמו בגאולה כל רגע וכשאנו 

מחדירים את הרבי לחיים שלנו ומבינים 
שעבורינו להתקשר לרבי שליט”א זה 

ממש אוויר לנשימה ממילא מה שננשום 
כל היום זה יהיה משיח, פשוט ’הגאולה’ 

תהפוך להיות חלק מהחיים שלנו!

דוד: וואי וואי אני נראה לי קצת לא נושם המח”ט שניאור 
אנקווה מה אני יעשה איפה אפשר להשיג את האוויר הזה 

שהמ.פ. דיבר עליו?

אחח.. כמה מתיקות נשפכת בשיחה הזו..!

זה מה שאמרנו לכם ממש בתחילת השיחה, 
כאן ב770 זוכים לנשום משיח ולחיות עם הרבי 

כל רגע!

אתה מבין מזה אומר לקום בבוקר כשאתה 
יודע שהיום אתה הולך להתפלל תפילת 
שחרית עם הרבי מלך המשיח שליט”א

דביר: וואי המח”ט אני ממש רוצה ליסוע לרבי ולחיות 
 משיח אבל אין לי דרכון וכרטיס טיסה ווויזה ו..

דוד: כן מה נעשה?

בוודאי בחדר שינה שלך ובזאל של הישיבה 
בצפת הגדולה בעולם שבה אתה נמצא עכשיו 

יש מאות סטים של ’דבר מלכות’ נכון?

דביר: בטח!

מצויין! שם בדיוק הרבי שליט”א מסביר לנו 
איך אנחנו יכולים לחיות משיח בכל מקום 

שבו אנו נמצאים, והכי חשוב איך אפשר לגרום 
שנוכל לראות את הרמטכ”ל האהוב בבית 

המקדש השלישי נאו ממש! 

דוד: המ.פ. והמח”ט אנחנו עכשיו רצים ללמוד איך אפשר 
יתגלה נאו לחיות משיח ולגרום שהרבי שליט”א 

ממש!

מחכים לכם ולכל החיילים 
ב-770 שבבית המקדש בין 

הבימה של הרבי לבימת 
ההתוועדויות, יחי 

המלך!



השעה 18:45.

בשקט-בשקט,  צועד  אני 
חברי  את  להעיר  לא  מקווה 
יום עבודה  החדר העייפים אחרי 
ארוך ומפרך בלי טיפת מנוחה, שעכשיו 
מנסים הם במנוחה קצרת לצבור מעט כוחות 

ליום קשה וארוך שהולך להיות למחרת.

היו אלו כמובן מנהלי הפעילימודים - כולםםםםם 
מהם  חזקות,  נחירות  של  - שהוציאו שמיעות 
נקלעו.  אליה  הכבדה  העייפות  על  ניכר  היה 
ועכשיו תוהה אני האם אכן להעיר את אחד או 

שניים מהם לפחות...

למה??? משום שתוכנית הערב אמורה להתחיל 
וכולם ישנים..!!!

גנרל  בתור  שאני  ייתכן  שלא  לעצמי  חשבתי 
ה'פאייר- של  המיוחדת  התוכנית  את  אעביר 
נייט', אמנם כולם עייפים, ובאמת עבדו קשה.. 

אבל מישהו חייב להעביר את התוכנית...

אורו של  החיילים של קעמפ  אולי  התלבטתי, 
מי שבכלל  אני  לכך שזה  לב  ישימו  לא  משיח 
כן  הם  שאולי  או  התכנית?  את  להם  שמוסר 
יכול להיות שאולי ישמחו  ישימו לב... ואם כן, 
לגיוון, ככה לראות את הגנרל שלהם סוף סוף 
שניה  במחשבה  אך  תוכנית!...  להם  מוסר 

החלטתי כך:

 - וחשובה  עיקרית  מטרה  יש 
שלשמה כל קעמפ 'אורו של משיח' 

השנה, ובכל שנה, ובמיוחד השנה – 
והיא להביא את משיח בפועל ולהחדיר 

את זה בעצמות, עד כדי כך שבשינה, 
בישיבה  בהליכה,  בתפילה,  באכילה, 

כיצד  נחשוב  אחר,  דבר  ובכל  ובעמידה 
ברגע זה מביאים את משיח בפועל ממש!

לטרף,  המתגבר  כארי  מותניי  שינסתי  מיד 
בתוכם  הפעילימודים  מנהלי  על  והתנפלתי 
על  רחמים  ושניאור  גבריאל  דוד  מגור,  מענדי 
משום  למשרד  ישירות  ירוצו  זה  שברגע  מנת 
שמענדי סגל כבר מכה בקוצר רוח להתחיל את 

התוכנית...

השעה 18:58.

להתחיל  אמורה  בדיוק  דקות  שתי  בעוד 
התוכנית, ומנהלי הפעילימודים עם כורי השינה 
את  לשפשף  הספיקו  לא  עוד  עיניהם.  על 
את  מעבירים  בדיוק  כיצד  ולראות  העפעפיים 
התוכנית.. הגנרל שמוליק פיזם נרתם למשימה 
בשביל  הפעילימודים  למנהלי  קפה  מיד  והכין 
ההמנון  בניגון  כולם  את  הקפיץ  ואף  לעוררם, 
החבר'ה  ומיד  אקסטרים',  'אורו  של  המיוחד 

נכנסו לעניינים. 

כל אחד ידע שברגע זה, צריך לעשות 
שצריך,  כמו  'פאייר-נייט'  תכנית  את 
בצורה מקצועית, רצינית ואיכותית, רק 
בשביל החיילים! מיד מנהלי הפעילימודים 
רחמים  שניאור  לשידור,  להתכונן  התחיל 
סיים לברר מה החדשות המיוחדות ההולכות 
להתעדכן בתוכנית הקרובה ומענדי מגור עבד 
"מרוקו,  הסרט  של  החדש  הפרק  כל  כמובן 

שליחות משותפת".

השעה 19:00

מתחילה  המושקעת  ה'פאייר-נייט'  תוכנית 
 - הפעילות  ומנהלי  ובהתלהבות,  בשמחה 
 - עמוקה  משינה  עכשיו  רק  קמו  לא  שכאילו 
כשהם  התוכנית,  את  להעביר  מצליחים  ממש 
חסידית  והתלהבות  בחיות  וממלאים  מלאים 

משעשעת וסוחפת...

על מקהלת צבאות השם  היה  נושא התוכנית 
בביצוע  מיוחד  קליפ  הוקרן  ואף  המיוחדת, 
מראות  רואים  בה   - המקהלה  של  מרהיב 
מיוחדות מזמננו העכשווי בעולם ומראות קודש 
של הרבי שליט"א בהם רואים את דריכותו של 

עם  את  לגאול  בואו  לקראת  שליט"א  הרבי 
ישראל בלווי שירת המקהלה..

בתוכנית הוסבר איך שבניגון חסידי ניתן 
להגיע אל מעמקי הנפש ממש ולהצליח 
לעורר שם את הנקודות החסידיות בהם 
המנהל  ההתוועדות  בשעת  מדברים  

גבריאל מדגיש את הנקודה  דוד  לימודים 
את  לקבל  נצא  שיר  שמתוך  אומר  שהרבי 

פני משיח ואף הוסיף מענדי מגור שלא מדובר 
בסתם שיר אלא בשירת 'יחי אדונינו' המיוחדת 
את  לקבל  והדריכות  הציפייה  את  המדגישה 

פניו של המלך!

בתוכנית ניתנו מטבעות צדקה בקופת הצדקה 
של האולפן ורגע לפני סיום התוכנית קם מנהל 
ההכרזה  את  והכריז  רחמים  שניאור  הפעילות 
הניצחת והטחה בטון דורש וחודר 'יחי אדונינו 

מורינו ורבינו מלך המשיח לעלם ועד'!

 - המיוחד  הסרט  לשלב  עברה  התוכנית  כאן 
לה  וכך הסתיימה  "מרוקו, שליחות משותפת", 
קעמפ  של  ה'פאייר-נייט'  של  נוספת  תוכנית 

אורו של משיח.

מנהלי הפעילימודים הצליחו בעוד תוכנית טובה 
והשלימה.  האמיתית  הגאולה  בהבאת  וחדורה 
ואני הצלחתי לחזור לעיסוקיי ברוגע אחרי שאני 

יודע שהכל מאחורינו...

אך מה יהיה עוד תכנית תעבור והגאולה עדיין 
העבודה  מספיקה  שלא  כנראה  איננה..?? 

וחייבים לגשת לתוכנית נוספת... 

בתוך  ממש  כבר  שיהיה  הבא  בעלון  בעז"ה 
איתכם  יחד  לחוות  נזכה  האמיתית  הגאולה 
תכנית  את  להילחם  ממשיכים  עלון  קוראי 
מרתקת  המעניינת  החדשה  נייט"  ה"פאייר 

ומפתיעה במיוחד לא כדאי בכלל לפספס!!!








