


יש אמרה כזאת שאומרת שלמדן נמדד כמו גנב. 
שיודע  אחד  לא  הוא  שגנב  שכמו  אומרת  זאת 
זה  לגנוב אלא אחד שגונב בפועל, כך גם למדן 

לא אחד שיודע ללמוד אלא מי שלומד בפועל.

חיילים!

נלחמים,  איך  היטב  למדנו  הקעמפ  במשך 
מתעקשים.

הגיע הזמן להילחם בפועל. 

ותגמר  שנולדנו,  מאז  התחילה  הזאת  המלחמה 
רק בזמן שנראה את הרבי בעיניים גשמיות פה 

אתנו!!

קריאה מהנה ומועילה ללחימה תמידית - "פור-
אבר".

שלכם,
המפקד )והקצין המנצח( חיים שאול לוין

הסמג"ד אנקווה: חייל! גש אלי בבקשה!

הוא התכוון אלי?! הרהרתי לעצמי. אבל אז חזר 
על עצמו הסמג"ד בטון גבוה יותר: "כן אתה! גש 

אלי בבקשה".

"אבל הסמג"ד, לא עשיתי כלום" אמרתי ברעד. 

הסמג"ד  אמר  הבעיה...!"  בדיוק  וזה  "יפה. 
שעל פניו מתנוצץ חיוכון קטן. "בוא ואני אסביר 
770 של  ל-  שנינו  ונכנסנו  לך" הפטיר הסמג"ד, 

החטיבה הצעירה.

אומר  "אני  אנקווה,  הסמג"ד  פתח  כל"  "קודם 
ברור מראש: אתה לא עשית שום דבר בעייתי ב"ה 
ואדרבה, אתה אחד החיילים המצויינים בקעמפ. 
מה שרציתי לומר לך זה לא בדווקא עליך אלא על 

שנינו ועל כל הקעמפ".

לוי'ק: "לא הבנתי". 

המלחמות  באחת  פעם,  אסביר.  "אני  הסמג"ד: 
הקשות ביותר שניהל הצבא הצרפתי מול הצבא 
הרוסי, שלחה המפקדה של הצבא הרוסי קבוצת 
הצבא  התקדמות  אחרי  שירגלו  רוסיים  חיילים 
הצרפתי באחד היערות הפזורים ליד גבול צרפת. 
מתכוננים  הצרפתים  אם  לזהות  הייתה  המטרה 
להקים שם בסיס סודי או מתקן לייצור תחמושת. 
גורלית  מהפיכה  התרחשה  שבועות  כמה  לאחר 
ניצח את הצבא  והצבא הרוסי  במהלך המלחמה 
רק  מחייליו.  אלפים  ושבה  גדול  ברעש  הצרפתי 
למקום  שנשלחו  הרוסיים  החיילים  קבוצת  ש... 
הניצחון,  על  בכלל  שמעו  לא  ביער  המסתור 
שהמלחמה נגמרה, ונשארו שם בתנאי המלחמה 

הקשים...

הרוסי  הצבא  שערך  בסיור  שנים,  כמה  לאחר 
באותו מקום, לפתע זיהה קצין אחד חייל מסתתר 
בין העצים. הם לא האמינו.. זה היה החייל היחיד 

את  לעזוב  הסכים  שלא  החיילים  קבוצת  מבין 
לשכנעו  שניסו  חבריו  מטענת  בשונה  השטח. 
עוד  שכל  בתוקף  טען  הוא  המלחמה,  שנגמרה 
לא קיבלנו אישור לחזור לבסיס - עדיין נלחמים! 
התפקיד  את  ומבצעים  התוקף  בכל  נלחמים 

שהוטל עלינו בשלימות!"...

של  והעקשנות  הגבורה  את  ראו  שכולם  לאחר 
אותו חייל העלה אותו הצאר בדרגה בטקס מכובד 

ומרשים.

"נווו.... ומה אתה אומר?" שאל הסמג"ד. "האם 
אנחנו נוהגים כמו אותו חייל?".

- "מה זאת אומרת כמו אותו חייל?"

"פשוט מאוד. הרבי אמר פעמים רבות שדורנו 
הוא דור הגאולה והמלחמה קרובה לסיומה. אבל 
בדיוק אז נכנסנו למצב של העלם והסתר.. ואנחנו 
מחכים.. נראה לך שייך לעזוב עכשיו את החזית? 
המבחן!  זה  עכשיו  לפרוש?  כרגע  מתאים  האם 
 - אתנו  כאן  הרבי  את  רואים  לא  אנחנו  עוד  כל 
המלחמה לא נגמרה! אנחנו נמשיך ונתעקש ללא 
הרף!! עד שנזכה לראות את הרבי - הרמטכ"ל - 
מביט בכל אחד בחיוך רחב ומוביל את כולם לבית 

המקדש תיכף-ומיד-ממש!!

"זהו כבר מאוחר.. לך לבית לצבור כוחות למחר 
להילחם ולהתעקש ללא הרף".



בעלון  אבל  סוד,  זה  אולי 
מדברים  נחל'ה'  ישראל  'גן  של  האגדי 
פתוח לגמרי. מנהל הפעילות מיכאל כהן 
בנחל'ה  שלו  ראשונות  שנים  בחמש  גדל 
לחיידר  הולכו  מיום  מלאכי,  שבקריית 
ועוד קודם לכן התחיל להתרקם בדמיונו 
לבמה  לעלות  יכול  בעצמו  שהוא  המצב 
בלי  ברמקול  ולדבר  תורה,  התלמוד  של 
את  לו  שהיה  ישר  בכלל,  לו  שיפריעו 
הקורונה'(  'שנת  לאחרי  )מיד  ההזדמנות 
הפעילות  מנהל  את  לשכנע  התחיל  הוא 
שלום אוריאן, שיבוא להיות אתו בקעמפ..

שניהם  החליטו  נסערים  דיונים  לאחרי 
ומיכאל  מג"ד,  יהיה  ששלום  אפשר  שאי 
למצוא  צריך  לימודים,  מנהל  יהיה 
לאחר  מאימים.  ויותר  אחרים,  תפקידים 
מכן הייתה מחשבה שמיכאל יהיה מח"ט 
ושלום גנרל, אך שכששמע על כך המח"ט 

אמיתי, הוא לא נתן לזה לקרות.

מנהל  זעק  מצויין!"  רעיון  לי  "יש 

הפעילות שלום אוריאן, הרי שנינו הגענו 
 - לקעמפ  ויחידה  אחת  מטרה  בשביל 
פועלים  עד שאנחנו  ולהתמסר  להתעקש 
של  והמושלמת  המלאה  ההתגלות  את 
הרבי, אם כך אני יעשה את זה בתור מנהל 
לימודים, ואתה תעשה את זה בתור מנהל 

פעילות..

מנהל  דיכאוני  בקול  אמר  "חבל.." 
רציתי  כך  כל  כהן,  מיכאל  הפעילות 
להיות מנהל לימודים, כל יום ללמוד עם 
החיילים, להתוועד אתם, לשיר אתם את 
ההמנונים, לקפוץ בתפילות, לחלק קודים 

של הכספת..

"רגע" עצר מנהל הפעילות שלום אוריאן 
את האסיפה, יש לי רעיון! נקרא למשרד 
כמו  לעקשנות  שקשור  משהו  הפעילות 
"שטארקערים" למשל = אנשים שעומדים 
בתוקף בדעה שלהם, ושנינו נהיה מנהלי 

פעילות..

וואו! רעיון מצויין! אמר מיכאל כהן.

כמו  אבל  כמוס,  יותר  סוד  זה  אולי 
מנהל  גלוי.  הכל  אצלנו  שאמרנו, 
הלימודים דוד אוריאן נולד בעיר סמרקנד 
זה  שלו  המקורית  המשפחה  שברוסיה, 
החל  הוא  כשנולד  מיד  'אוריאנדוייקער', 
לעשות הרבה קולע'ס בתוך בית הרפואה, 
כאן  שיש  הבינו  מסביב  שהיו  האנשים 

נשמה לא פשוטה שירדה לעולם.

כבר בגיל חמש ידע טוב את כל שיחות 
ה'דבר מלכות' בעל פה ותוכן, בגיל חמש 
וחצי הוא ומשפחתו המורחבת עברו לגור 
חב"ד,  הר  בנחלת  כן,  מלאכי,  בקריית 
לאחר מכן הם יצאו לשליחות בקצרין עיר 
דודים  בני  את  בנחל'ה  והשאירו  הקודש, 

שלהם.

ומיכאל  אוריאן  דוד  האלה  השנים  בכל 
כהן היו בקשר הדוק כל הזמן, היה להם 
וכמובן  הרבי,  של  במאמרים  חברותא 
שמדי פעם היו מתוועדים ואומרים לחיים 

כמו שצריך..

נשמע  בה  מיוחדת  הקלטה  לפנינו 
כהן  מיכאל  הפעילות  מנהל  של  קולם 

באחד  אוריאן  דוד  הלימודים  ומנהל 
ההתוועדויות )ההתוועדות מתאריך 

י"ט כסלו תשס"ט(: 

אתה  מה  דויד,  ר'  איי  מיכאל: 
אומר? מה הנקודה שאתה צריך 

לחיות כל החיים שלנו?

דוד: ר' מיכאל, אני מתפלא 
הרי  בכלל..  השאלה  על 
ימים  כמה  לפני  ממש 
השיחה  את  יחד  למדנו 
הידועה של הרבי, והרבי 
אומר שם שהוא גמר את 
ועכשיו  שלו,  העבודה 
שלנו,  העבודה  החלה 

את  שיבואו  עקשנים  כמה  שיהיו  וצריך 
חסר  קצת  ]הסוף  היום!  עוד  ההתגלות 

בהקלטה[.

לי  יצא  באמת  צודק!  אתה  מיכאל: 
יתחיל  שאני  לפני  אבל  זה,  על  לחשוב 
לומר לך מה חשבתי חייב לעשות קול'ע.

דוד: לחיים לחיים! נו, מה חשבת? איך 
אפשר באמת להביא  את ההתגלות עוד 

היום?

הכי  אפילו  פעולה  כל  ידי  על  מיכאל: 
את  להפוך  אפשר  להיות,  שיכולה  קטנה 

העולם!

דוד: מה סתם ככה מעשה קטן? למה לא 
תפילין  הנחות   10,000 ענקיים,  כינוסים 
ענקית  ומשיח  גאולה  עצרת  יום,  כל 

שאולי אני ואתה נארגן..?

מיכאל: דויד, תבין, כמו למשל אם בן אדם 
שרוצה לפוצץ פצצה, כדי להפעיל אותה 
כפתור  על  ללחוץ  הכל  בסך  צריך  הוא 

ידו  של 
מתפוצצת 
 , ה צ צ פ ה



כך גם אנחנו על ידי 
קטנה  הכי  פעולה 
אפשר לפעול שינוי 
כולו  העולם  בכל 
את  להביא   - ממש 

הגאולה.

מותר  כאן  עד 
מההקלטה  לפרסם 

החסויה..

מכן,  לאחר  שנים 
למסור  החל  דוד 
תניא  שיעורי 
בשיחות  ושיעורים 
של הרבי, וב"ה הוא 
עשרות  החזיר  כבר 
בתשובה  נערים 
ועכשיו הם תמימים 

מן השורה.

יב אורי קליין    

טו מענדי לרר   

כב שלום דובער כהן   

י שמואל אנטיזדה   

יא בער דמארי   

י לוי קרביצקי    

טז מענדל דינרי    

ט איתמר נטקין    

טו מענדל קורגלייאק   

ג יהושע שטרסברג   

יז נפתלי קרביצקי   

טו שלום זאב קורגלייאק  

ב שלום דובער בן קיש   

יז מוטי ברגר    

כד מנדוש הולצברג   

יד לוי יצחק מוסיק   

יב ארי שיינר    

יג נועם אסייג    

יח לוי יצחק קרביץ   

כב יוסף יצחק לדיוב   

כג הסמג"ד אנקווה   

המפקד מענדי אשכנזי  יב

המפקד יוסף יצחק שוורץ   כה
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בלילה.

וכולי  הזה  היומן  את  כותב  אני 
של  הזמן  שונה  כך  כל  ברגשות,  מלא 
התלמוד תורה הרגיל, לזמן של הדיי קעמפ כאן בנחל'ה, היום קיבלתי משהו 
מאד מיוחד בקעמפ שהייתי רוצה לכתוב ולשמור אותו, בזמן שהגענו לשטח 
הסיסמא  עם  סוערים  בריקודים  המפקדים  אותנו  קיבלו  תורה  התלמוד  של 
המיוחדת שיש השנה לקעמפ, כמעט על כל מקום היו שמשוניות שמבטאות 

את התוכן של הדיי קעמפ השנה.

לאחרי קצת זמן נכנסנו ל770 )מקום התפילות בקעמפ(, שם נכנסו המנהלי 
פעילות עם וידאו משמח, שרנו אתם הסיסמא בריקודים על הספסלים.

אבל עכשיו הגיע הדבר העיקרי שרציתי לכתוב עליו, לאחרי שגמרו מנהלי 
את  הלימודים  מנהל  תפס  לימודים,  המנהלי  נכנסו  הסיסמא  את  הפילות 

הרמקול והחל לדבר על השיחה של הרבי מכ"ח ניסן שבה הרבי אומר "טוט 
אלץ וואס איר קענט" = עשו כל אשר ביכולתכם, תעשו כל מה שאתם יכולים 
כדי להביא את הגאולה, ואז הוא התחיל להסביר: מהיום כל החיילים בקעמפ 

נהפכים ל'עקשנים' כדי להביא את ההתגלות של הרבי תיכף ומיד.

לאחר מכן, בזעקה לרמקול "כן אני עקשן, כן! כן אני עקשן, כן! כן אני, כן 
הזו ממש תפסה אותי, כל  - את האמת שהסיסמא  גאולה"  אני, עקשן פועל 
הזמן של הפעילות שלאחר מכן חשבתי על דבר אחד ויחיד איך אני יכול להיות 
באמת 'עקשן' להביא את הגאולה, להפוך כל אבן ואת כל העולם כדי לפעול 

את ההתגלות של הרבי.

- המפקד הכי טוב בעולם שלום חיימוב  זמן הפעילות המפקד שלי  במשך 
- שאל אותי: "אתה נראה קצת מוטרד, מה קרה?", עניתי לו שאני החלטתי 
באופן מוחלט שאני יהיה 'עקשן' של הרבי כדי להביא את הגאולה, אבל יש 
בעיה קטנה שאני לא יודע איך לפתור אותה - אני לא יודע איך עושים את 
זה.. המפקד חיימוב ענה לי ברצינות שיום אחד הוא למד שיחה של הרבי עם 
המפקד מענדי אשכנזי שבה הרבי אומר שהדרך הישרה להביא את הגאולה היא 
לימוד ענייני גאולה ומשיח,  ואז הבנתי - צריך 'להתעקש' להביא את הגאולה 

על ידי לימוד ענייני גאולה ומשיח.

בסוף פספסתי את כל הפעילות אבל זה היה שווה כדי לעשות שיחה חמה עם 
המפקד החסיד שלי, ולהבין את התוכן החזק הזה שצריך להדהד לנו כל חיים 

- צריך להתעקש להביא את ההתגלות 
של הרבי.

המשך יבוא..



 100 התשס"א, צנעא, תימן הרחוקה, 
מטר מרחק מבית משפחת מזרחי.

רעש מחריש אוזנים בקע לכל עבר, 
דוכן של אטמי אוזניים למכירה הוצב 
זיופים"  למניעת  "זה  הדרך,  אם  על 

קרא המוכר בקול...

למקום  שנקלע  תמים  אורח  עובר 
באוזניו(  )או  בעיניו  חכם  והרגיש 
ולא קנה אטמים,  התקמצן על כספו 
אך לאחר כמה דקות חזר בריצה חצי 
מעולף. בבדיקה מהירה שנערכה ע"י 
שעור  התברר   - במקום  שהיה  רופא 

התוף של שני אוזניו קרוע...

בשבר  זעק   - לשם"  תתקרבו  "אל 
בלתי  דרך  זו  הרגל,  הולכי  לעבר 
מתגברים  הדציבלים  אפשרית!! 

ממטר למטר..

הרדיו  ושדרני  העיתונות  כתבי  כל 
מתאים  לא   - )רח"ל 
לחסיד, ובטח שלא לחייל 
עסקו  ב'נחלהקעמפ'( 

בתעלומה המסקרנת והמוזרה - מהו 
האוזניים  מחריש  הרעש  של  פשרו 
ללא  מזרחי  משפחת  מבית  הבוקע 

הפסקה???

תאוריות הועלו בזו אחר זו מחללית 
לצופר  ועד  נאס"א  של  חדש  ביצור 
של  מחפירות  למטוסים.  חדשני 
מנהרה חדשה ועד לבוקסה עוצמתית 
באותה  אך  המסדרים...(.  של  )כמו 
מהירות גם נפרכו.. אף אחד לא עלה 

על התעלומה!!

מסויים  שבשלב   - המקום  תושבי 
מכתב  שלחו   - מהרעש  להם  נמאס 
לממשלת תימן ובו שטחו את בעייתם 
בנידון.  הממשלה  עזרת  את  וביקשו 
ממשלה  ישיבת  לערוך  הבטיחו  הם 
של  משלחות  שלחו  ואף  בנושא, 
שוטרים ואנשי צבא לכיוון הבית - אך 
אף אחד לא הצליח להתקרב לרדיוס 
של יותר מ20 מטר מהבית )מהרעש 

כמובן.(

בלתי  רעש  של  שלמה  שנה  לאחר 

י.  בשם  אלמוני  אדם  פנה  פוסק 
במערכת(  שמור  המלא  )השם  א. 
של  המרכזי  העיתון  למערכת 
זעק  התעלומה"  על  "עליתי   - צנעא 
בהתרגשות, איך?, מתי? כמה? למה? 
- שאלו אותו , אך הוא מילא את פיו 
מים. "מקורות מודיעין סודיים" - ענה 
שנולד  חדש  בתינוק  מדובר  לכולם. 
 , למשפחת מזרחי - שמו הוא שלום 
ומרגע יציאתו לעולם הוא לא מפסיק 
לשיר בקול רם... "הוא זייפן לא קטן" 
תנסו  ואם  סוד.  כממתיק  סיפר   -
להקשיב טוב )עד כמה שאפשר( תזהו 

ניחוח של פיוטים תמניים עתיקים...

החדשה  לשמע 
ה  ש י ע ר מ ה

ו  ס נ כ ת ה
נכבדי  כל 
תימן  ושרי 
ה  פ י ס א ל
דשת,  מחו

שבה 
ניסו לדון ולחשוב - 

תכל'ס, מה עושים???? חשבו 
וחשבו וחשבו וחשבו עד שעלה לשר 

נכבד )עקבי תיאמי שמו( רעיון: 

הרי כל יהודי )ובמיוחד חבדניקי"ם( 
לגאולה  מצפים 

ת  י ת י מ א ה
והשלימה, 



לגור  רוצה  שכ"א  בוודאי  א"כ 
ונראה  סמוך   - עיה"ק  בירושלים 
המערבי  והכותל  הבית  הר  למקום 
שבמקום זה ישכון ביהמ"ק השלישי, 
ומה שנשאר זה למצוא דרך להעביר 

לו את המסר הזה.

ואמרו  בקול  הריעו  השרים  כל 
להווי  איהו  דאיגרתא  "קריינא 
פרוונקא" )קורא האיגרת הוא יבצעה  
הרעיון  מציע   - פשוטות  ובמילים   -
למשימה  הי'.  כך  ואכן  יבצעו(.  הוא 
תימן  צבא  של  האוויר  חיל  התגייסו 
הסברה  בתוכן  מלא  מכתב  שהצניחו 
על דבר חשיבות ההתגוררות באה"ק 
כמובן  מזרחי.  בית  לפתח  היישר 
שמשפחת מזרחי הסכימה והשתכנעה 

- וכך בא השלום על תושבי תימן.

שקט רגעי אפף את הבית - בשעה 
חב"ד  ניגוני  למד  ששולם 

ירושלמי  בסגנון   - חדשים 
המתאימים לשיכון חב"ד. 

עברו שנים ושולם הגיע 
הוא  ובה  קטנה  לישיבה 
תמים  זה,  שזהו  תפש, 
אחד  לא  זה   - חסידי 

כל  במשך  ומזמר  ששר 
מהירה  ובהחלטה  היום, 
הסבת  לעשות  החליט  הוא 
מקצוע, מזמר )זייפן( ל"נואם 
היו  חבריו  עליון".  בחסד 

מתבדחים שבאמת צריך "חסד עליון" 
ויסיים  הפה  את  יסגור  שהוא  כדי 

לדבר...

כזה  מנאום  ודיבר,  דיבר  הוא 
בכינוסים, בהתוועדויות,  כזה,  לנאום 
הפסיק  ולא  וברכבות  בשיעורים, 

לרגע.

קטסטרופאלי,  הי'  בכיתה  המצב 
הרב לא הצליח למסור שיעור - שולם 
השיעור,  כל  במשך  ונואם  מדבר  הי' 
הישיבה  לראש  פנה  הוא  לו  בצר 
שניס לדבר איתו שיהיה בשקט עכ"פ 
בשיעורים, אך ללא הצלחה, הוא לא 
הצליח לשים מחסום לפיו של שולם 

אפי' לרגע. 

שולם המשיך לישיבה גדולה, וצוות 
נהי'  ושם  לרווחה..  נשם  הישי"ק 
שאפשר  הבין  והוא  גדול"  "ראש  לו 

 - יחד  גם  תחביביו  שני  את  לשלב 
לנאום   - או  לניגונים  מילים  לחבר 

בניגון!!

וכך שולם החל לדחוס עשרות אלפי 
מילים בתוך כל בית של ניגון - ולא 
הבין מדוע אנשים לא מצליחים לשיר 
הלחין  הוא  שבה  בצורה  ניגוניו  את 

אותם...

לקראת הקיץ בקשו מנהלי נחל'קעמפ 
משולם להיות זמר 
אך  הקעמפ, 
הודיע  הוא 
ף  ק ו ת ב
ו  נ י א ש
"או  מוכן. 
או  הכל 
 " ם ו ל כ
ק  ע ז

או   - זמר  וגם  נואם  גם  או  בתוקף!! 
בכלל לא.

איזה  וחשבו:  הקעמפ  מנהלי  ישבו 
נואם??  וגם  זמר  גם  כולל  תפקיד 
עד שנפל להם האסימון - הוא יהיה 
וישיר  ילחין   - לימודים"  "מנהל 
ינאם  בבד  ובד  הקעמפ  המנוני  את 
וימלא זמנים ריקים.  לחיילים שעות, 
הלימודים  שמשרד  שבכדי  כמובן 
יעשה עוד כמה דברים חוץ מנאומים 
מנהל  את  למנות  הוחלט  ושירים, 
על  שיפקח   - אוריאן  דוד  הלימודים 
הקודים, חדר הכספות ושאר עניינים.. 

הייתה  הדרך  לקעמפ  ועד  מכאן 
ראיתם  התוצאות  את  קצרה. 

בעצמכם...

פה  יש  אחרי,  "תחזרו 
מילים  הרבה  עם  קטע 
לשים  צריך   - במנגינה 

זה..  את  שרים  איך  לב 
חי  מחזה  ילדי  אוזנך  "הטה 

אראנו  בשנת  נשא  שבת  לנגדי, 
נפלאות, כבחור בבית חיינו זכיתי 
ניצב  משמרתי  "על  להיות"... 
עוד  נערך  המלך  לכניסת  נדרך 
מנהל  מופרך..."  גלות  רגע 
שבת  מזרחי,  שולם  הלימודים 

בנחל'הקעמפ, לימוד ההמנון.

1.  שולם הוא בכלל תמני במקור, הוא בן דוד שני של 
הרצ"ט דניאל מעודה.

־אלא שהאחים אוריאן הלכו למענדי ניסלוויטש והת2.  שולם הי' אמור להיות השופט במלחמת ופרצת 
חננו שזה לא יקרה כי הכרזת הניצחון לא תסתיים 

בחיים...
3.  שולם ניהל את רשת מחנות הקיץ "גן ישראל" 

שע"י צבאות ה' בארץ הקודש.
4.  שולם לא משתוקק לגאולה, הוא פשוט מביא 

אותה.



יקר!  צוות  יקר!  צוות  המ.פ. שלום: 

מרוממת  התוועדות  תתקיים  היום 

בשעה  בגנרליה  מרחשוון  כ'  לכבוד 

10 בלילה.

ממתי  אההההממ...  מיכאל:  המ.פ. 

התוועדויות,  מארגן  שלום  המ.פ. 

תמיד אין לו כח לכלום...

יש  בגנרליה?!  ועוד  יוסי:  הגנראל 

אישור?!!..

המ.ל. שולם אני קצת מפחד להגיע 

ובמיוחד אם  בגנרליה,  להתוועדות 

המח"ט יהיה שם....

תרגעו!  חבר'ה  הושיאר:  הסמג"ד 

הכל ברור. המ.פ. שלום מארגן את 

שלום- לו  קוראים  כי  ההתוועדות 

הרש"ב  הרבי  שם  על  דוב-בער 

שנולד ביום זה!

חברייא,  טוב  זלמנוב:  המג"ד 

באים  כולם  בהתוועדות,  ניפגש 

אבל לא רק בגלל שזה קשור למ.פ. 

ההתוועדות  כי  בעיקר  אלא  שלום 

קשורה לחטיבה הצעירה!

כולם במקהלה: מה???????!!!

ומי  ותראו...  חכו  המג"ד זלמנוב: 

שישאל  סבלנות  לו  אין  שבינתיים 

את הססמג"ד אנקווה....

ההתוועדות  דווקא  גולובוב:  המג"ד 

קשורה לחטיבה הבוגרת!

המג"ד זלמנוב )בדמעות(: אין סיכוי!

הסמג"ד הושיאר: נחיה ונראה!

ובאותו לילה בהתוועדות:

איך  אז  רבותיי  טוב,  דוד:  המ.ל. 

בואו  אומרים, 

נתוועד!

אני  זלמנוב,  המח"ט אמיתי: המג"ד 

ממש סקרן, מה בפיך?

המג"ד זלמנוב: טוב, אם אתם באמת 

הרש"ב  כשהרבי  לכם:  אספר  במתח 

היה בגיל 4-5 שנים נכנס לסבא שלו 

וירא  בשבת   - הצמח-צדק  הרבי   -

הוא  לבכות.  והתחיל 

ואמר  בכאב  בכה 

"מפני  לסבא 

ה'  מה 

אל  נראה 

ם  ה ר ב א

ו  נ י ב א

ו  נ ל ו

נו  אי

הצמח-צדק:  לו  ענה  נראה"? 

"כשיהודי צדיק בגיל 99 שנים מחליט 

שעליו למול את עצמו ראוי הוא שה' 

יתגלה אליו".

סיפור  באמת  וואווו..  דוד:  המ.ל. 

לחטיבה  הקשר  מה  אבל  מיוחד! 

הצעירה?

לא  אתם  מה  אנקווה:  הסמג"ד 

מבינים, הרבי הרש"ב היה בגיל 4-5, 

זה כמו הגיל של החטיבה הצעירה!

היה  הוא  אבל  כן,  שוורץ:  המזכיר 

 - שלנו  לילדים  הקשר  מה  רבי! 

מהצעירים?

את  למדתם  לא  מה,  שלום:  המ.ל. 

מהשנים  השיחות   - מלכות  הדבר 

תשנ"א ותשנ"ב - השיחות האחרונות 

ששמענו לעת עתה מהרבי? שם הרבי 

של  הבנים  שאנחנו  שבגלל  אומר 

אברהם אבינו, הקב"ה צריך להתגלות 

לכל אחד. וזה צריך לפעול שכל אחד 

וזה  ה',  התגלות  את  לראות  ישתוקק 

יגע לו בנפשו עד כדי כך שיכול לבכות 

מזה - ממש כמו הרבי הרש"ב!!

חשוב  חבר'ה,  גולובוב:  המג"ד 

להדגיש שלכן הרבי הרש"ב ייסד את 

)הקשורה  תמימים"  "תומכי  ישיבת 

לחטיבה הבוגרת ובפרט לכיתה ח'...( 

של  הנעלית  ההתגלות  שאת  רצה  כי 

ה' כל אחד יוכל לראות על-ידי תורת 

החסידות.



איזה  עם  אז  נו,  אמיתי:  המח"ט 

אולי  מההתוועדות?  יוצאים  החלטה 

צריך במסדר הקרוב לבכות ביחד עם 

כל החיילים??

מה  יוסי:  הגנראל 

עדיין לא הבנת?

 ! - ה - ק - ו - ש - ת

להשתוקק לגאולה!

אבל  במקהלה:  כולם 

איך משתוקקים?

פשוט  יוסי:  הגנראל 

שהרבי  כמו  מאוד! 

בשיחה,  מסביר 

שעושים  דבר  שכל 

בענייני  חדור  הוא 

אפילו  הגאולה 

כשהוא אוכל...

צוות טכני: אהה! 

הבנו!  עכשיו 

כאילו, מה שצריך להיות זה שאפילו 

הטכניקיי'ט,  של  במטבח  שאוכלים 

שור  לסעודת  רעבים  נשארים  עדיין 

"ואכלת  שיהיה  וכדי  והלוויתן.  הבר 

ושבעת וברכת" חייב לבקש מהקב"ה 

שיביא לנו את הגאולה!

הנקודה!  זאת  בדיוק!  יוסי:  הגנראל 

במשחק,  בלימוד,  דבר.  בכל  כך 

בשינה, להחדיר גאולה! 

אתם  כיצד  חשבו  יקרים!  חיילים 

היום  במשך  גאולה  לחיות  יכולים 

עד  לפחות  בתמידות  זה  את  ולבצע 

י"ד כסליו - יום החתונה של הרבי - זו 

תהיה מתנה מושלמת!

בהצלחה!!!!

ונפגש בעז"ה בהתוועדות הבאה!!
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מהעיירה  מה  במרחק 
ורגועה.  שקטה  עיירה  הייתה  ליובאוויטש 
בעיירה זו שכנה לה קהילת חסידים פשוטים 
ויראי-שמיים. אחד מהדמויות המרכזיות - 
ר' שולם ראובן. שולם  - היה  אפשר לומר 
לב  וטוב  חמים  אדם  להיותו  מעבר  ראובן 
היה גם עשיר גדול בעל נכסים רבים, ותמיד 

נהג לפזר מממונו לזקוקים לכך.

שולם  ר'  של  הבכורה  ובתו  העת,  הגיע 
ר'  מצא  קצר  ובזמן  לפירקה  הגיע  ראובן 
שולם ראובן את החתן המצוין ביותר, כליל 
לו מכל.  היקרה  המעלות, שיישא את בתו 
השידוך יצא לפועל ונקבע המועד בו יעמדו 
נאמן  בית  ויקימו  החופה  תחת  שניהם 

בישראל ברוב שמחה וזמרה.

השמועה עשתה לה כנפיים, ואכן בחתונת 
נכבדי  כל  הגיעו  ראובן  שולם  ר'  של  בתו 
העיירה ורבנים מהאזור כולו, לברך ולאחל 

"מזל טוב" לזוג הצעיר ביום חתונתם.

החתן  ומיודענו  שבועות  מספר  חלפו 
אט  אט  החל  משולם,  שמו  אשר  הנכבד 
לזנוח את עברו החסידי והמתמיד. משולם 
אשר  טובים  לא  לחברים  להתחבר  החל 
גררוהו למקומות בלתי רצויים עד שנתפקר 

לגמרי.

ר' שולם ראובן שמע את הבשורה הקשה 
לנסוע  במשול  מפציר  והחל  רב  בצער 
ולהתברך  הצ"צ  לאדמו"ר  לליובאוויטש 
מפי קודשו. לאחר הפצרות חוזרות ונשנות 
נענה משולם לבקשת חותנו וניאות לנסוע 

אל הרבי בליובאוויטש.

ליחידות  משולם  נכנס  היעודה  בשעה 
אל כ"ק אדמו"ר הצ"צ. מיד פנה הצ"צ אל 
משולם ושאל: "אמור לי נא, מה ההבדל בין 

סוס טוב ובריא לבין סוס זקן וחלש?

ענה משולם: "פשוט מאוד, בזמן שהסוס 
החלש רץ קילומטר, בזמן הזה הסוס הצעיר 

והחזק יכול לגמוע עשרה קילומטרים"!

שהסוס  במקרה  אבל  הצ"צ:  והמשיך 
החלד טועה בדרכו ונכנס ליער, הלא הסוס 

הטוב בזמן זה טועה פי חמישה.

משולם חשב והשיב: "אכן, כך הוא הדבר! 
מעלתו של הסוס הופכת גם-כן לחסרונו.

בעיניים  משולם  אל  ופנה  הצ"צ  חייך 
הסוס  שכשאר  תשכח,  אל  אבל  חודרות: 
הטוב נזכר שטעה בדרכו - יכול הוא להגיע 

ולשוב  למחוזו 
גם-כן  מטעותו 
קצר  זמן  בתוך 
מהסוס  בהרבה 

החלש...

ם  ל ו ש מ
היטב  הבין 
כוונת  את 
ר  " ו מ ד א

לחזור  והחל  הצ"צ 
התורה- לדרך 
לאורך  והמצוות 
ושנים  ימים 

ארוכות.






