


חיילים יקרים, בנים אהובים של מלך!

וואו איך שעובר הזמן. רק לפני רגע היינו באמצע תפילת 
את  מוצא  אני  וכבר  הקעמפ,  מימי  באחד  סוערת  שחרית 
שנה   - הקבוצה  בשנת  מה''מ  שליט''א  הרבי  אצל  עצמי 
אתכם  להתוועד  שאני משתוקק  כמה  המלך!  אצל  שלימה 

אחח איך שאני מתגעגע אליכם..

...
לפני כמה ימים ישבתי בהתוועדות חסידית באחת מפינות 
רוצים  אנחנו  שאם  כך  על  דובר  שם  סעוונטי.  סעווען 
ללמוד  חייבים  אנו  אחרת  ושייראו  ישתנו,  שלנו  שהחיים 
חסידות, פשוט חייבים! רק חסידות תיתן לנו את הגישה של 

חסיד כלפי העולם ואת הכח להתגבר על הכל!

וככה ממש בדורנו הדור השביעי – הדור שיקבל את פניו 
של הרבי שליט''א מה''מ, בשביל שתהיה לנו הסתכלות של 
חסיד, שתהיה לנו גישה גאולתית חייבים ללמוד את שיחות 

הדבר מלכות. פשוט חייבים.

לחיים חיילים מסורים! זכינו החודש בין שלל התאריכים 
החסידיים - לחג מיוחד, היום שבו הרבי יצא אל החסידים 

לאחרי חודשים ארוכים - בראש חודש כסלו תשל"ח. 

בהקשר לזה אני נזכר בסיפור על קבוצת חסידים שישבו 
יחד בזאל הקטן ב-770 ושאלו האחד את רעהו כיצד יבוא 
משיח? האחד אמר הא והשני דא, עודם הם מדברים נפתחה 
רואים?  אתם  ואמר:  הרבי,  עמד  ובפתח  בהפתעה  הדלת 

"ככה יבוא משיח".

צריכים  אנו  ואיתה  כסלו  חודש  ראש  של  הנקודה  וזו   
לחיות: שבכל רגע הרבי שליט''א מה''מ מתגלה! 

עוד נתוועד...

איזה כיייףףףף! נוסעים לקייאקים!!!

צריך  הזה  שבנחל  לי  הסביר  המפקד  בדרך, 
להיות זהירים, לשים חגורת הצלה ושחשוב מאוד 
שאהיה קשוב להוראות שלו, הוראות שיעזרו לי 

לעבור כל מכשול.

היו שם אנשים רבים. אנחנו מתקרבים  הגענו, 
רב  זמן  כבר  התרגשות,  וכולי  המסלול  לתחילת 

שאני חולם לשוט בסירה.

המסלול בנחל היה מהנה במיוחד, היו בו עליות 
וירידות סיבובים ועיקולים. בסוף המסלול, הגענו 
היו  מכולם,  הקשה  המכשול  הגדולה,  לעלייה 
הנחל  לשפת  לעלות  העדיפו  שיושביהם  סירות 
כשהגיעו לשם. היו כאלו שנשארו בצד כדי לצפות 
אבל  הזה,  המכשול  את  מנסים  אחרים  בשייטים 
המסלול  "את  ממוקדים,  אותנו  השאיר  המפקד 

הזה אנחנו חייבים לסיים" שינן באוזנינו.

המשוט היה אז בידי. "תקשיב מוישי" פנה אליי 
המפקד, "בשביל לעבור את העלייה הזאת" אמר 
עם פנים רציניות. "צריך לא להפסיק לחתור, גם 
אם זה קשה!, ברגע שתפסיק לחתור הזרם יסחוף 

אותנו בחזרה למטה!!"

כוחותי  כל  את  ריכזתי  מטרה,  חדור  הייתי 
שהרגשתי  קשים  ממש  רגעים  היו  בחתירה. 
שעוד רגע אני צונח על קרקעית הסירה באפיסת 

כוחות, אבל בעידוד המפקד הצלחתי להתגבר. 
וכשעברו עשר דקות צלחנו את המסלול לקול 

מחיאות הכפיים של כל הסובבים.

***

כשחזרנו לאוטובוס, התיישב לידי המפקד.

"אתה מבין מוישי?" הוא שאל אותי.

"מבין מה?", לא תפסתי.

מהמסלול  לומדים  שאנחנו  מה  "את 
היום".  אמר המפקד.

ניסיתי לחשוב מה המפקד רוצה. "האמת 
שלא", עניתי לו.

והסביר:  חייך  המפקד 
כמו  הוא  היום  "המסלול 
החיים שלנו בעולם, אנחנו 
כל הזמן צריכים להמשיך 
כדי  הזרם  נגד  לחתור 
להגיע אל סוף המסלול 
האמיתית  הגאולה   –
לנו  והשלימה. אסור 
לרגע  אם  לעצור, 
נפסיק  אנחנו 
העולם   – לפעול 
אותנו  ידרדר 

חזרה ללמטה!"



שלהי אייר ה'תשפ"א
הקעמפ  משרדי  ידעו  לא  שמעולם  נראה 
בימי  כמו  לחץ  של  כזו  כמות  בעולם  הגדול 
מקרה  אולי  )למעט  ה'תשפ"א  אייר  חודש 
לפני,  חודשים  מספר  הלילות  באחד  שארע 
שמלאי האוכל במשרד אזל לחלוטין ולא היה 
בנמצא אף חנות מזון פתוחה, והמצב הידרדר 
במהירות עד שא' המג"דים כמעט החל לכרסם 
את המחשב... בסופו של דבר כמלאך משמים 
הופיע המפקד מענדי הלל ובידו 'פערבייסען' 

חסידי והציל את המצב ואת המחשב(.

בדבר  הנוגעים  כל  ע"י  שהוסכם  לאחרי 
שהמקום המתאים לשמש כקמפוס של קעמפ 
הצוות  כלל  יער,  בלב  הוא  משיח  של  אורו 
התגייס למשימה הדחופה – מציאת קרחת יער 

שמתאימה לשמש את חיילי וצוות הקעמפ.  

משרדי  שוכנים  שבו  המבנים  קומפלקס 
הקעמפ רעש וגעש כמרקחה, כל אחד מחברי 
הצוות ניסה את כוחו באיתור היער המושלם. 

ירושלים,  יער  את  הציע  הלימודים  משרד 
האפשר  ככל  קרובים  להיות  שעדיף  בתואנה 
לעיר הקודש למען יוכלו חיילי הקעמפ להגיע 

ברגע  המקדש  בבית  מקום  לתפוס  במהירות 
העדיף  הפעילות  משרד  לעומתם  ההתגלות. 
הקעמפ  את  ולערוך  האמזונס  ליערות  לטוס 
בחיק החיות המסוכנות בעולם כדי שלחיילים 
תהיה חוויה בלתי נשכחת מהקעמפ. ועל אלו 
'בר  מיער  מתאים  שאין  וטענו  המגדי"ם  קמו 
יוחאי' הסובב את הר מירון כדי להיות קרובים 
וגם  שם,  להתפלל  יוכלו  וכך  הרשב"י,  לקבר 
לשעון.  מסביב  שם  שיוצא  מהאוכל  להנות 
ועוד הצעות שונות ומגוונות שעלו מכל קצוות 
המשרד וגלילותיו וקצרה היריעה מלפרט את 

כולם. 

דפי הרעיונות זרמו ללא הרף אל שולחנם של 
ניסה את  וכל אחד משוכני המשרד  הגנרלים, 
כוחו לשכנע אותם לבחור ביער שהוא הציע. 
נערמו  ואלו שלא  מיד  נפסלו  חלק מההצעות 

בגנרליה עד שכיסו לחלוטין את כל השולחן.

הגנרלים היו חסרי אונים, הם לא ידעו באיזו 
אפשרות לבחור.

לאחר שבוע שלם של וויכוחים ומריבות בין 
המשרדים השונים, כשכבר החל לרחף באוויר 
חשש כבד שחברי הצוות עלולים שלא להגיע 
נתלתה  הקעמפ,  למועד  עד  הכרעה  לידי 
והיא  המשרד,  של  המודעות  לוח  על  מודעה 

מובאת כאן לפניכם:

ב"ה | ימות המשיח | ימי ההכנה לקעמפ אורו של משיח ה'תשפ"א

לכל חברי ההנהלה שיחי'
הוחלט  שולחננו,  על  שנחו  ההצעות  ריבוי  עקב 
את  לבדוק  יחדיו  ייסע  הקעמפ  הנהלת  צוות  שכל 
המקומות הרלוונטיים והמקום שימצא מתאים ביותר 

יוכתר כקמפוס של קעמפ אורו של משיח.

נצא  בדיוק   08:17 בשעה  בבוקר  מחר  בעז"ה 
יחדיו לבדוק את המקומות.

חסידות  לימוד  מקווה,  אחרי  בזמן  להגיע  נא 
ותפילת שחרית!

הגנרלים.

התייצבו  הצוות  כלל  היעודה,  השעה  בהגיע 
מוכנים ונרגשים בפתח המשרד, מצפים בקוצר 

רוח לצאת לדרך.

'כל הצווות' אמרנו? ובכן, כמעט כל. השעה 
כבר הייתה 08:25, ודמותו של המפ"ל פבזנר 
טרם נראתה באופק. המיניבוס שאמור לאסוף 
המשרד,  בתחתית  חנה  כבר  הצוות  חברי  את 
והנהג לא חדל מלרטון על האיחור הלא צפוי. 
רק  להרגיעו  שניסה  דביר  הגנרל  של  דבריו 

הרגיזו אותו יותר.

לפתע מעבר לכביש נראתה דמותו של המפ"ל 
פבזנר רץ במהירות לעבר המיניבוס ותוך כדי 

מרוצתו הוא מקפל את תפיליו.

"אני מקווה שיש לך סיבה מוצדקת". הדהד 

ברחבי  פרידמן  הגנרל  של  המאיים  קולו 
בנסיעה מהירה  פצח  לאחר שהנהג  המיניבוס 
בניסיון לכפר על הזמן שאבד בהמתנה למפ"ל 

המאחר.

"אני  מתחרט.  בקול  המפ"ל  ביקש  "סליחה" 
פשוט הייתי חייב להספיק להניח תפילין לכמה 

יהודים שאני מניח להם כל בוקר".

צעקה  קטעה  פבזנר  המפ"ל  של  קולו  את 
חדה מכיוון מושב הנהג: "היי אתה שמה בסוף 

המיניבוס! לא לאכול פה!"

חיים  המפ"ל  לו  הגיב  הנהג",  כבוד  "סליחה 
יהודה. "פשוט אני ממש רעב ורק רציתי...".

מקום  לא  זה  פה  רצית,  מה  משנה  לא  "זה 
לאכול!", קבע הנהג.

המיניבוס יצא מעיר הקודש צפת, ועלה על 
הכביש לכיוון הר מירון. המג"ד גבאי ניצל את 
את  ונטל  היושבים  בקרב  שהשתרר  השקט 

רשות הדיבור:

"אבקש את תשומת ליבכם" פתח, "אנו כעת 
נבקש  מירון,  הר  את  הסובב  ליער  בדרכנו 
מכולם לשבת ברגיעה, ולחגור חגורות בטיחות. 

נא לא..."

של  מפיו  אימים  צרחת  קטעה  דבריו  את 
המפ"ל גבריאל: "נהג עצור את הרכב מיד!!!!!!!"

המשך יבוא...

סוערת  לאחר אספת פתיחה  תקציר: 

הוחלט שהשנה הקעמפ עומד להתקיים 

בלב יער.



באיזו עיר אתם זוכים לשמש בשליחות של הרבי מה"מ שליט"א?
המפקד דודי רייניץ: מזת'ומרת באיזה עיר? חשוב להבהיר שליחות זה לא רק  בעיר שבה גרים, 
אלא בכל מקום ובכל מצב: גם בדרכים, גם בטיולים וגם כשנמצאים מחוץ לבית. ולשאלתך: הבית 
חב"ד שלנו נמצא בעיר  בית שאן, התושבים שם הם בעלי אופי מאוד חם, כך שמאוד קל 'להדליק' 

אותם על תורה ומצוות. 

תושבים  לא  ממש  זה  אצלנו  נהוראי אקוקה:  המפקד 
ולאחר  מופלאה  פרטית  בהשגחה  'חם'...  אופי  בעלי 
הורי  הגיעו  שליט"א-  מה"מ  מהרבי  מפורשת  ברכה 
להתגורר בקיבוץ 'הסוללים'- כן, זה לא שם של חברת 
בניה – אלא שם של קיבוץ! )באזור נצרת, מגדל העמק, 
קריות(. הקיבוץ הוא חלק מתנועה שנקראת 'השומר 

הצעיר'- שמאגדת קיבוצים רבים בארץ, שכולם ללא 
לתומ"צ  מתנגדים  לרוב  ואף  ליהדות  קשר  שום 
בקיבוץ   אצלנו  השליחות  לכן  'בעיות',  ועושים 
שצריכים  מכיוון  שמכירים,  ממה  מאוד  שונה 
לפנות לאנשים בעדינות רבה ובחכמה כדי שלא 
'יבהלו' מקיום המצוות, ולאט לאט לחבר ולקשר 

אותם יותר ויותר...

אני מניח שקהל הקוראים ישמח מאוד אם תוכלו 
שליחותכם,  במקום  הפעילות  על  יותר  לנו  לפרט 

וכמובן על חלקכם המיוחד בה:
הפעילות  שאן  בית  בעיר  רייניץ:  דודי  המפקד 
תפילין  מבצע  כמובן   – הפוגה  ללא  סטופ'  'נון  היא 
ומסיבות שבת, פעילות בחגים: חנוכה, פורים, מבצע 

מצה ומבצע לולב. 

לרוב לא מסתפקים ב'דוכן' 
או בסיבוב בחנויות, אלא 
לעשות  משתדלים 

'ביקורי בית': לדפוק בדלתות האנשים עם ערכה מיוחדת 
וכך על הספה בסלון בנחת  וחיוך רחב,  ובא  בקשר לחג הקרב 

בשורת  את  וכמובן  הקרב  החג  מצוות  על  להם  מסבירים  וברוגע 
הרחב  לציבור  וכנסים  התוועדויות  מלבד  כמובן  זאת  כל  הגאולה. 
לקראת תאריכים חסידיים, פעילות עם משפחות נפגעי טרור ל"ע – 

לעודד ולחזק את רוחם, וכן הלאה וכן הלאה....

המפקד נהוראי אקוקה:  בכל מקום סטנדרטי זה מובן מאליו, אך כמו 
שכבר אמרתי בקיבוץ של אנשים שבחיצוניות מתנגדים ליהדות גם את 

זה לא היה – בית כנסת!

כן, הפעילות הראשונה שעשינו עם בואנו לקיבוץ הייתה 
רצונו  כפי  כנסת  בית  על הקמת  הכח  בכל  לעבוד 
של הקב"ה )ולא רפורמי ח"ו( – אצלנו בקיבוץ.

הרבה  היו  וכלל,  כלל  קל  היה  לא  זה 
עם  פגישות  שכנוע,  ניסיונות  טלטלות, 

יצא  שזה  עד  ההשפעה  ובעלי  הועד 
של  ברכה  לאחרי   – לבסוף  אך  לפועל, 

להיות  זכינו  כמובן,  שליט"א  מה"מ  הרבי 
מהקיבוצים הראשונים )אם לא הראשון!( שהקימו בית כנסת. 
דבר שכמובן הביא 'פריצת דרך' ושדרוג מיוחד לכל הפעילות 

של הבית חב"ד.

נוהגים לומר במשרדי הקעמפ: "טוב סיפור אחד מהרבה 
החיילים  את  לשתף  נבקשכם   , כן  על  אשר   – כתבות" 
'המונחים' בסיפור קטן ומיוחד מהווי השליחות -כל אחד 

ממקומו הוא:
תקופה  שאן  בבית  זוג שהתגורר  היה  רייניץ:  המפקד דודי 
עדיין  הם  מנישואיהם  שנים  מספר  שעברו  ולמרות  מסוימת, 
לא זכו לילדים. הם פנו לשליח הרבי מה"מ שליט"א לבית שאן 
הרב יעקב ע"ה שמולביץ וכתבו בהכוונתו מכתב לרבי ובו בקשת 
ברכה. בעמוד שבו נפתח הספר כתב הרבי מה"מ ש"משנה מקום 
משנה מזל לטובה ולברכה". הרב שמולביץ הסביר להם שהמסר 
הוא ברור! באם יעברו דירה, גם מזלם ישתנה ובעז"ה יזכו לברכה. לעבור 
דירה היה נשמע להם מורכב מידי, לכן החליטו להעתיק את חדר השינה 
שלהם בביתם מחדר אחד למשנהו. אך התינוק המיוחל עדיין לא הופיע... כשכך 
ואכן הם  ומשחקים.  בלי חכמות  הרבי בפשטות,  דברי  את  לקיים  הבינו שצריך  הם 
העתיקו את מקום מגוריהם בשעטו"מ. הימים חלפו ועברו ואכן ברכת הרבי מה"מ שליט"א 

התממשה – ולאחרי הרבה שנות ציפייה זכו לחבוק ילד בריא ושלם.

המפקד נהוראי אקוקה:  כל שנה בל"ג בעומר עשינו בקיבוץ תהלוכה צנועה, בין עשר לעשרים 
ילדים מהגן ולא יותר. אט אט השתכללנו והתהלוכה כללה גם מתנפחים ואטרקציות נוספות, אך גם 



לכבוד המפקד שמוליק
מה שלומך? 

...
כבר מספר חודשים עברו מאז הקעמפ ואני כבר ממש מתגעגע

קראתי בעלון של 'ממשיכים להלחם' את הסיפור על החוזה מלובלין ונזכרתי בנקודה 
ששיננת לנו בכל מהלך הקעמפ – עלינו להיות מונחים כל רגע בהבאת המשיח. 

מרגיש 
מה שסיפרו לנו וקראתי,  

אחרי כל 
את עצמי: 

אני שואל 
מאז 

אבל 
לי כאילו להביא את המשיח ולהיות מונחים בזה כל היום זה דבר ששייך רק 
מולכו שנעקד על קידוש השם 

הגדולים, כמו שלמה 
לצדיקים 

והחוזה מלובלין שמסר את נפשו במאבקו נגד הסטרא 
אחרא. איפה אני בכל הסיפור הזה? אני רק ילד קטן 
ופשוט שלומד בת"ת ולא עושה שום דבר מיוחד, זה שייך 
אלי? מה אני צריך ממש למסור את החיים? למות על 
קידוש השם? אולי להתענות ולצום? זהו, אין 
יותר משחקים, אין חברים ולא ממתקים, 
פשוט להיות כל היום מונח בלהביא את 

המשיח?

אשמח מאוד שתשיב לי על השאלה, 
זה ממש מטריד אותי. יוסי.
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אז השתתפו בה לא יותר משלושים ילדים. 

שרציתי  בעומר  ל"ג  לתהלוכת  ברכה  מהרבי  ביקשתי  תשע"ט,  בשנת 
לארגן. המכתב שקיבלתי נשא את התאריך ל"ג בעומר)!( ובו כותב הרבי 
מה"מ על הפצת המעיינות שצריכה להיות בכל מצב וגם כשיש מניעות 
להתכונן  והתחלתי  מהרבי,  מפורשת  ברכה  שיש  הבנתי  ועיכובים.  

לתהלוכה שהפעם תהיה גדולה יותר מכל שנה...

גדול,  ילדים  כוכב  לתהלוכה  להביא  החלטתי  חבר  עם  בהתייעצות 
המחיר  את  כששמעתי  אבל  להגיע.  הילדים  את  ימשוך  שהוא  בתקווה 

שהוא דורש התחלתי לחשוב פעמיים על הנושא... על הופעה של חצי שעה 
הוא דורש לא פחות מ: 7,000 ₪! וזה עוד אחרי הנחה מיוחדת לחב"ד... 

ואם נוסיף את שאר ההוצאות של הגברה, עלונים, פרסים, שלטים, דוכנים 
ועוד, מדובר כבר בהוצאות של  למעלה מ10,000 ₪ .

חשבתי והבנתי שאם הרבי כתב לי ברכה כ"כ מפורשת – אין מקום להתלבטות, צריך פשוט 
ללכת ב"לכתחילה אריבער" - שהרי אני לא פועל מכוחי אלא אך ורק בכוחו של הרבי מה"מ 

שליט"א!

שישי,  ביום  מהמבצעים  המקורבים  את  התרמתי  כספים:  בגיוס   16 בן  בעודי  התחלתי 
רתמתי גם את ההורים והחברים ולקחתי בנוסף הלוואה. באורח ניסי ממש ביום התהלוכה 
השגתי את הסכום! דבר שאלמלא ברכת הרבי מה"מ בכוחות עצמי לא היה לי שום 

סיכוי לעשות.

ביום התהלוכה נכנסתי לאולם, ונדהמתי – מעל 150 ילדים)!( ישבו ונהנו מהתוכנית 
המושקעת, וכמובן שמעו על רשב"י ועל רשב"י שבדורנו – הרבי מה"מ שליט"א. 

לבסוף הנהלת הקיבוץ, שבהתחלה מאוד התנגדו – התלהבו גם הם מהתהלוכה 
הסכום  אותו  בדיוק  בתהלוכה,  כהשתתפות  כסף  סכום  נתנו  ואף  המושקעת, 

שלקחתי כהלוואה!

היקרים  לחיילים  נוגע  שדיברנו  מה  כל  איך  העיקר"  הוא  "המעשה  נו... 
שקוראים את העלון?

דודי רייניץ: חשוב לדעת ששליחות היא בכל מצב ובכל מקום! לא רק מי שלהוריו 
יש בית חב"ד ופעילות שוטפת, כל אחד יכול וצריך להפיץ את המעיינות בכל 

מקום ולשמש כ'שליח' – כמו שהרבי אומר שכל יהודי הוא שליח! 

יכולים  הצעירים  הבחורים  או  הילדים  דווקא  ולפעמים 
אינם  ניסיונם  כל  עם  המבוגרים  שגם  דברים  לפעול 

יכולים לפעול!

גם  לשליחות,  כשיוצאים  אקוקה:  נהוראי 
גדולים  דברים  לפעול  בכוחנו  שאין  כשחושבים 
ואנחנו בסך הכל ילדים... צריך תמיד לזכור שאנחנו 
לא באים מכוחנו, אלא מכוחו של המשלח הגדול, 

וכשפועלים עם הכוחות שלו – אזי הכל מסתדר!



מיקום לא ידוע. חורף תשע"א.
אנשים  עשרות  רבה,  תכונה  רחש  השטח 
בחלוקים לבנים התרוצצו ברחבי המתקן הסודי 

מסייעים בהכנות האחרונות לקראת השיגור.

הלחץ ניכר על פני כל הנוכחים, כבר שבועות 
ארוכים שהם מתכוננים במרץ לקראת האירוע 
שיגור   – דקות  מספר  בעוד  להתרחש  שעומד 
חללית ועליה רובוט משוכלל אל הירח, הרובוט 
למחקר  בארץ  המדענים  את  לשמש  אמור 

מתקדם על הירח ובסביבתו.

הטיל שעליו הורכבה החללית כבר ניצב על כן 
השיגור ערוך ומוכן להמריא אל על.

הבקרה  בחדר  שעמדו  והמדענים  המהנדסים 
הראשי,  המדען  של  להגעתו  רוח  בקוצר  חיכו 
שניצבת  האגדית  להמצאה  שאחראי  האיש 
לפניהם ושבמשך חודשים עמל 
עומד  הרובוט  פיתוח  על 
חדר  אל  רגע  בכל  להיכנס 

הבקרה.

עד לרגע זה איש מצוות 
לראותו,  זכה  לא  הפיתוח 
לעבוד  רגילים  היו  הם 
שהוא  והשרטוטים  התוכניות  לפי 
אל  נשואות  היו  העיניים  כלל  שלח. 
עבר הדלת בציפייה לרגע שבו יזכו 
המתח  האגדי,  בפרופסור  לחזות 
היה בשיאו, דממה מוחלטת שררה 

בחדר.

במרוצה,  הדלת  נפתחה  לפתע 
מחזיק  קטן  ילד  פרץ  החדר  ואל 

בידו קלסר ועט.

הילד נעמד במרכז החדר, נשא 
והכריז  עיניו אל העומדים 
יחי   " נחרץ:  בקול 
המלך המשיח!!! שלום 
לכם  ותודה  לכולם 

שהצטרפתם 
ט  ק י ו ר פ ל
הזה!  החשוב 
שמי מענדי ואני 

הרובוט  את  תכנתתי 
ניגשים  מיד  אנו  הזה, 

לשיגור".

הוא  'מי  פיו,  את  פצה  לא  מהנוכחים  איש 
הילד הזה שבא לעשות מאיתנו צחוק?' הרהרו 
פרויקט  יתכנן  קטן  כה  שילד  ייתכן  'לא  כולם, 

כה מסובך'.

לאחר שההלם הראשוני פג, העז אחד הנוכחים 
לפנות אל הילד ולשאול: 'מי שלח אותך לכאן 

ילד? והיכן הוא באמת המדען?".

פניו של הילד לבשו ארשת קשוחה, "מי שלח 
אותך לעשות ממני צחוק?! צא מיד מהחדר!!!".

השואל לא ידע את נפשו מרוב בושה, וברח מן 
החדר בריצה פן ירים עליו הילד את קולו שוב.

כפתור  עבר  אל  וניגש  התמהמה  לא  הילד 
לחכות  ומבלי  שאל,  מוכנים?"  "כולם  השיגור. 
על  ולחץ   "0.....1  ...2  ..3" המשיך:  לתשובה 

הכפתור.

להבות ענק פרצו ממנועי הטיל. שלאחר שניות 
את  משאיר  השמים,  אל  בדרכו  יצא  ספורות 

אנשי הצוות על הקרקע המומים ומתפעמים.

הטיל נסק לגובה רב, ולרגע היה נראה שהכל 

כשורה,  הולך 
לפתע  אך 
עז  פיצוץ 
את  החריד 
הארץ,  שמי 
אור  הבזקי 
נראו  חזקים 
ם  י ק ח ר מ ל
ת  ו צ ו צ י נ ו
החלו  אש 
ת  א צ ל
ל  י ט ה מ
את  שאיבד 
לצלול  והחל  כוחו 
הקרקע.  לעבר 
לאחר מספר שניות נפל הטיל ומטענו היקר אל 

מצולות הים התיכון.

המדענים לא ידעו את נפשם מרוב צער. הם 
ניסו לעודד איש את רעהו ולנחם ש'בדרך כלל 

לא מצליחים בפעם הראשונה'.

כפתור  ליד  במקומו  נשאר  המדען  הילד  רק 
"אווווף, למה  ומלמל לעצמו בשקט:  ההפעלה 

לא תכנתתי אותו לומר תפילת הדרך?!"...

הבנתם?  לא 
נחזור  אז 

להתחלה:

בשנים  רך  בהיותו  עוד 
גילה הילד מענדי לבית לנדא את אהבתו 

הטכנולוגיה  בפלאי  המרובה  והתעניינותו 
כשכל  הילדים  בגן  ההפסקה  בזמן  ובפיתוחיה. 
חבריו יצאו לשחק בחול הוא העדיף לנצל את 

הזמן להתעמקות בספרי מחקר ואלקטרוניקה.

בגיל שבע הוא פיתח את המצאתו הראשונה: 
כיפת יחי עם תאורת לדים שצבעה מתחלף לפי 
צבעי הדגל ומכר אותה בסביבת מגוריו, הכיפה 
הרוויח  שהוא  ובכסף  מבוקש  ללהיט  הפכה 
מהמכירות הוא הקים בחדרו מעבדה משוכללת 
הייתה  לא  שאיכותו  הציוד  במיטב  ומצוידת 

מביישת אף פרופסור מכובד...

בראש  המובא  המאורע  התרחש  תשע  בגיל 
כדור  שהרי  למסקנה  הגיע  מענדי  הכתבה. 
הארץ כולו כבר מוכן לגאולה, וכנראה שכל מה 

להכין  זה  מה שנשאר  את 
לו.  א שמחוצה  ו ה

1(  מענדי קיבל את התואר 'המג"ד הכי קשוח בקעמפ' מאת 
איגוד החיילים 'תן חיוך'.

'שב  הספר  ללימוד  קבועה  חברותא  יש  למענדי   )2
שמעתתא' עם מנכ"ל צוות המטבח נועם עמרני שעליה לא 

ויתרו גם בימי הקעמפ.

3(  בגיל שש עשרה מענדי עבר בהצלחה את מבחני הדיינות 
של הרבנות הראשית. 

בית  ה'קבוצה' מענדי מתכנן לפתוח  סיום שנת  4( לאחרי 
חב"ד בעיר הקודש בני-ברק



משוכלל  רובוט  בנה 
אותו  ומסר  וייחודי, 
ישראלית  לחברה 
לצרכי  בו  שתשתמש 
שכשהרובוט  ותכנן  מחקר, 
ינחת על הירח הוא יכריז 'יחי' בקול רם ויתקע 
בקרקע הירח דגל משיח, וכך יקבלו גם תושבי 
כמו  אבל  מה"מ.  הרבי  של  מלכותו  את  החלל 
שכבר קראתם הטיל לא הצליח להמריא ומענדי 

החליט לגנוז את התוכנית לע"ע.

חייו  את  מנצל  כשהוא  וגדל  הלך  מענדי 
ופיתוח במקביל. הצעות עבודה  תורה  ללימוד 
אבל  שולחנו  על  נחו  יוקרתיות  מחברות  רבות 

הוא השיב בשלילה לכל המבקשים.

כבד  אסון  ארע  מצוות,  לגיל  מענדי  כשהגיע 
הייתה  השעה    – חייו  מסלול  כל  את  ששינה 
כעת  רק  סיים  ומענדי  מאוחרת,  לילה  שעת 
מן  וכשיצא  הצנועה.  במעבדתו  ניסויים  סדרת 
החדר בדרכו להספיק לחטוף כמה שעות שינה, 
החשמלי  המלחם  את  חפזונו  ברוב  הוא  שכח 
התפשטו  אש  להבות  הבוקר  לקראת  דולק. 
תכולתה,  כל  את  וכילו  המעבדה  ברחבי  להם 
ובנוסף את כל דפי המחקר שמענדי עמל עליו 

בחודשים האחרונים. 

הסיק  מענדי 
שאין  שכנראה 
השליחות  זו 
שלו בעולם 
ז  ב ז ב ל
הזמן  את 
בפיתוחים 
ם  י נ ו ש

במחקר  תחביבו  את  זנח  מענדי  ומשונים. 
 – השני  לתחביבו  והתמסר  אלקטרוני  ופיתוח 
עשיית 'מבצעים' בקרב תושבי עירו – עיה"ק בני 
ולדבר  הכנסת  בבתי  להסתובב  נהג  הוא  ברק. 
עם יהודים אודות החובה לפרסם את זהותו של 

מלך המשיח בעולם.

לישיבה  הנרגש  מענדי  צעד  העת,  בהגיע 
הקטנה, שם הוא גילה אפיקים חדשים בלימוד 
הנגלה והחסידות והשתקע לחלוטין בלימוד, רק 
על פי הוראת ה'עשה לך רב' הקפיד מענדי על 
לא  לכך  ומעבר  לילה  בכל  שינה  מספר שעות 

עזב הוא את בית המדרש.

בקודש  ולשמש  לבוא  ההצעה  אליו  כשהגיע 
בתפקיד 'מג"ד' בקעמפ הגדול בעולם, בתחילה 
הוא היסס רבות האם עליו לקבל את עולו של 
את  להעביר  עליו  שמא  או  המכובד,  התפקיד 
התורה  בעיר  הרבים  מקורביו  בקרב  החופש 
ולאחר  התלבטות  של  בסופה  אבל  ברק.  בני 
אישור מה'משפיע' ובקשת ברכה מהרבי מה"מ 

שליט"א הוא לקח את התפקיד הנעלה.

מקורביו,  עם  הוא  שיתף  יתגלה",  "כשהרבי 
"אני רוצה להיות מקדימה יחד עם החיילים"... 

י"ב אביעד דובער 

א' ארנשטיין מנחם מענדל 

י"א  בייזר דובער  

ה' ברוצקי אברהם דוד  

ט"ו  גורביץ אריה לייב 

ט''ו  גורדו שניאור זלמן  

ט"ז  דוד יונתן נעם  

כ"ט  דוקטורוביץ מנחם מענדל  

כ"ט  דרויאן מנחם מענדל  

ז'  דרור לבנון שלום דב בער 

כ"ז  הנדל שלום דובער  

ב'  יפה משה בנימין 

ט"ו  כהן מנחם מענדל 

ט'  להב דוב בער 

ח'  משי זהב לוי יצחק 

כ' נואמה שניאור זלמן  

ט"ו  נמירובסקי בנימין 

ח"י  ספר לוי  

כ"ב  ערד שניאור זלמן  

כ"ח  ערנטרוי שלמה יוסף חיים  

י"ד  פרוכטמן מנחם מענדל 

ט'  פרידמן שלום דובער  

כ"ה  פריימן לוי יצחק  

כ"א   פרנסיס מנחם מענדל 

כ"ט  פרנקל סעדי'ה-מאיר  

כ"ט  פרסיקו ישראל אריה לייב  

כ"ד  צינדר לירון  

ב' קהניאל יהודה לייב  

כ"ד  קיסין מנחם מענדל  

כ"ג  קרסו יוסף יצחק  

י"ד  רביבו מנחם נחום  



ה'תקס"ז.
לילה חורפי בעיירת וואלאזי'ן.

נקישות  באחת,  נשימתו  את  עצר  הוא 
במהירות  לעברו  רצות  נשמעו  רגליים 
מסחררת, עוד לפני שהספיק להציץ בפני 
העומד מאחוריו, הוא חש 
הלופתות  ידיים  בזוג 
הכל  בחוזקה.  אותו 
שניות.  בתוך  קרה 
שחור  שק  לפתע 
והוא  עיניו  כיסה את 
הבלתי  לעבר  נלקח 

נודע - - -

המולה. קולות רמים 
ויכוחים  של 

בלבוש  לבושים  יהודים  המוני  וצעקות. 
ליטאי אופייני. הוא הוציא את ראשו לאט 
לאט מהשק השחור והחנוק, וגילה שהוא 
עומד במרכז הסעודה כאשר מאות עיניים 

נעוצות בו במבט חודר עצמות.

מה קורה פה? להיכן הגעתי? מה פשר 
שיגרתי?  בלילה  הזאת  המוזרה  החטיפה 
העז  לא  הוא  אבל  במוחו  עלו  השאלות 

לשאול אותם בקול.

"אהההם"... פתח ראש המסובים - שכפי 
שואל  אתה  "בוודאי   - רבם  היה  הנראה 
את עצמך מה אתה עושה פה" אמר בקול 

עבה.

  - החטוף  של  בראשו  צצו  זיעה  עגלי 
שמעלק'ע שהיה חסיד משכמו ומעלה.

בדבריו:  הליטאי  הרב  החל  ככה"  "אז 

עד  הזאת,  בסעודה  ויפה  טוב  היה  "הכל 
זעקה  נשמעה  מוקדמת  התראה  שבלי 
הס  ממחננו"  צא  "כויפר,  האולם:  מקצה 
הנוכחים הביטו לעבר  כל  הושלך בקהל, 
זועמות  אדומות  שבפנים  הלמדן  שמעון 
הרים את ידיו לעבר טוביה היהודי הפשוט 
על מנת להוציאו מאולם הסעודה, טוביה 

לא ידע את נפשו מרוב בהלה. 

יהודה גביר העיירה נעמד ממקומו "מה 
אתה עושה" קרא לעבר שמעון.

שמעון בעודו בוער, הרים את ידיו כלפי 
פה  יש  להבות:  חוצב  בקול  ואמר  שמים 
מאולם  זה  ברגע  לצאת  שצריך  כופר 

הסעודה.

בקול  יהודה  אמר  שיצא"  "מדוע 
משתומם.

כת  של  ספר  בתרמיל  אצלו  "ראיתי 
החסידים" צעק שמעון בפנים איומות.

כבמקהלה  הקהל  כל  פצח  רגע  באותו 
"צא טמא", "כופרים לא במחננו".

בכוחותיו  כסיד.  חיוור  היה  טוביה 
האחרונים הוא נעמד בגבורה וזרק משפט 
כופרים?  שהם  אמר  "ומי  האוויר:  לחלל 
לדעתי הם הצודקים בכל הסיפור - - - "

תדהמה בקהל. אף אחד לא פצה את פיו. 
חיכו  כולם  ציפו.  לא  הם  מילים  לכאלה 

לראות מה הרב יאמר.

יודעים  כולם  הרי  אומרת?  זאת  "מה 
העולה  ככל  עושים  החסידים  כת  זאת! 
על רוחם, ואינם מקפידים ולו במעט על 

השולחן ערוך..."

"אם כך, אני חולק עליך, כבוד הרב. אתה 
החסידים  אחד  את  לכאן  להביא  מוזמן 
כל  את  בפניו  ולהציג  בדרכך  שיימצא 

השאלות שיש לך על כת החסידים. אתה 
תהיה מאוד מופתע מתשובותיו..."

הרב חכך בדעתו. קמטים נחרשו במצחו. 
לו  יצאו  רצונו  נגד  כאילו  פתאום,  אך 
המילים מהפה: "נו, אדרבה הבה ונעמיד 
כולם שכת  יראו  למען  דיוקן,  על  דברים 

החסידים אינה אלא שקר וכזב".

חסיד  שיביאו  משמשיו  אל  פנה  הרב 
מכת החסידים בכל צורה שהיא...

עכשיו  לפנינו,  כאן  אתה  "והנה 
יראו כולם עם מי האמת..."

שניות  כמה  חיכה  הרב 
מטר  להמטיר  והחל 

קושיות ושאלות על 
החסיד שרק לפני 
דקות  מספר 

בדרכו  היה 
להתוועדות 

חסידית 

שגרתית.

השאלה  "
ה  נ ו ש א ר ה

לכל  שעולה 
דעת  בר 
על  במוחו 
החסידים  כת 

למה   - היא 
את  צריך  בכלל 
החסידות?  תורת 
שנים  אלפי  הרי 
ואבות  שאבותינו 

תנאים  אבותינו 
את  חיים  אמוראים 



ובנעימים,  בטוב  ומצוות  בתורה  חייהם 
לי שלאחד מהם היה את ספר  זכור  ולא 
התניא" את המילים האחרונות אמר הרב 

ממש בזלזול ובחיוך מעושה. 

כלפי  מבטיהם  את  הפנו  הנוכחים  כל 
כעת?  יקרה  מה  דרוך.  במבט  שמעלק'ע 
האם שמעלק'ע יצליח לעמוד בקושיא כה 

עצומה?

כחסיד  עשתונות.  איבד  לא  שמעלק'ע 
לפתע  הלב.  על  שליט  שהמוח  ידע  הוא 
עלה במוחו מחשבה מעניינת. ללא הכנות 
מיותרות הוא פנה אל הרב בקושיא משלו. 
"כבוד הרב, האם הדלקת את התנור היום 

בביתך"? 

עכשיו  אנו  להזכירך  שאדליק,  "בוודאי 
בימי החורף הקרים" ענה הרב באי הבנה.

 "אבל לפני חצי שנה כשהיינו בתקופת 
מדוע  אז  התנור,  את  הדלקת  לא  הקיץ 

אתה  ובקיץ עכשיו  מדליק, 
לא  אתה 
 ? " ק י ל ד מ
ל  א ש

שמעלק'ע בחיוך.

אומרת,  זאת  "מה 
בקיץ חם, אז לא צריך 
עכשיו  התנור,  את 
את  צריך  אז  חורף 
הבין  לא  הרב  התנור" 

לאן שמעלק'ע חותר.

הרב,  מאוד  "יפה 
ענית על שאלתך" קרא 

שמעלק'ע בקול גדול.

מבוכה בקהל. אף אחד מן הנוכחים לא 
הבין את תשובתו של שמעלק'ע.

להסביר  החל  מבינים"  אינכם  "מה 
מעם,  מורמים  אנשים  היו  "פעם  בגאון, 
ומאוחדים  דבוקים  היו  עליון, הם  קדושי 
עם הקב"ה, הם לא היו צריכים את תורת 
אותם  ותרומם  אותם  שתקשר  החסידות 
השמש  שאז  בקיץ  כמו  העולם,  מרפש 

מאירה ולא צריך את התנור"

בחורף,  כמו  זה  בזמננו,  היום,  "אבל 
אנו  היום  הדורות,  ירידת  יש  בעולם 
שקועים עמוק בבוץ ובענייני עולם הזה, 
אנחנו מוכרחים לתנור - לתורת החסידות 
מכל  למעלה  אותנו  ותרומם  שתחמם 

ענייני העולם".

כיהודי  לחיות  אפשר  אי  בדורנו  "היום, 
המילים  את  חסידות"  ללמוד  בלי 

האחרונות הוא צעק בקולי קולות.

זע על מקומו באי  הלם בקהל. הרב 
עלו  עבר  מכל  לחשושים  נוחות. 
"לא  צודק"  ממש  "הוא  וירדו. 
יאומן כי יסופר" "איך לא ידענו 

עד היום"?

כולם  איך  שראה  שמעלק'ע 
המומים לדבריו החדים והנלהבים 
תום.  עד  ההזדמנות  את  ניצל 

מעט  השתעל  הוא 
הקהל  והמשיך. 
לכל  מרותק  היה 
שיוצאת  מילה 

מפיו.

הרב  "וברשותך 
עוד  אותך  אשאל 
אמר  שאלה" 

שמעלק'ע.

הרב כבר התחיל לפחד.

לאירועים  ללכת  נוהג  אתה  "האם 
מיוחדים כמו חתונות, בריתות, בר מצוה"? 

"אכן בוודאי" ענה הרב בחשש.

"וכשאתה הולך לאירוע, האם אין אתה 
יותר  ומיוחדים,  נאים  בבגדים  מתהדר 

מבגדיך הרגילים בימית החול"?

הרב  אמר  ברור"  בכלל?  השאלה  "מה 
במהירות.

"יפה מאוד הרב, גם כעת, ענית תשובה 
שניה על שאלתך..." קרא שמעלק'ע בקול 

מרקד.

לפתע  התעורר  העיירה  גביר  יהודה 
שכולם  השאלה  את  והקשה  מהרהוריו, 
גם  זה  איך  הקשר?  "מה  לשאול.  חפצו 

עונה על השאלה"?

כשם  מאוד!  פשוט  הבנתם?  לא  "מה 
בבגדים  מתלבשים  מיוחד  שלאירוע 
בבגדים  מסתפקים  ולא  ביותר  חגיגיים 
הסימנים  לפי  אנחנו,  גם  כך  הרגילים, 
בזמן  נמצאים  אנחנו  בתורה,  שמובאים 
הרצה  המשיח"  של  לביאתו  קרוב  מאוד 

שמעלק'ע בידענות.

"נו" קראו הנוכחים.

שמלך  יודעים  אינכם  והרי  נו,  "מה 
עכשיו  חדשה?  התורה  את  יגלה  המשיח 

לכך.  בהתאם  להתכונן  צריכים  אנחנו 
רחוקים  עדיין  היו  הם  הקודמים  בדורות 
היו  לא  הם  אז  משיח.  של  העניין  מכל 
אנחנו,  אבל  מיוחדים.  בגדים  צריכים 
שעוד רגע קט נגלה מלך המשיח, אנחנו 

חייבים ללבוש בגדים מיוחדים"

"וזה בדיוק תורת החסידות, היא הטעימה 
מהתורה שמשיח יגלה".

שמעלק'ע סחף בקולו הנלהב את הקהל.

"אמרתי לכם שהם צודקים" קרא טוביה, 
אי שם בקצה האולם.

נעמדו  אנשים  כמרקחה.  היה  האולם 
ממקומותיהם ורצו בהתפעלות ללחוץ את 

ידיו של החסיד הדגול.

הרב  אוזניהם.  למשמע  האמינו  לא  הם 
בעצמו ניגש ונישק את כפות ידיו בקדושה 

עילאית.

הספסל  על  ונעמד  הרב  קם  פתאום 
והכריז בקול גדול בכל כוחו:

"אתם יכולים לשכוח מכל מה שהיה עד 
עכשיו. אני נהייתי חסיד" - - -

למילים כאלו אף אחד לא ציפה אפילו 
בחלומותיו המוזרים ביותר.

קהילה  ויחיד,  אחד  חסיד  בזכות  וכך, 
דרכה  את  לה  עשתה  בישראל  שלימה 
הזקן  אל אדמו"ר   - אל האמת האמיתית 

שבליאדי.

והיום, צאצאיהם ממשיכים בדרכם בדרך 
ללמוד  זכו  מהם  כמה  ואפילו  החסידות, 
ולשמש  בעולם,  הגדולה  חב"ד  בישיבת 
שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  בשליחות  
בקעמפ אורו של משיח תשפ"א, עד כדי 
כך שאחד מהם הלא הוא בכבודו ובעצמו 

כותב שורות אלו... 



חיילים מתוקים וחביבים!!!

שבשעה  משוכנע  אני  כסלו,  חודש  אייייי 
שאתם אוחזים בידכם את העלון הזה, בין אם 
אתם  הפרטי,  בביתכם  או  תורה  בתלמוד  זה 
ומפזמים  בידכם  'לחיים'  כוס  אוחזים  לבטח 
הזה  כל החודש  כי בעצם  ניגון חסידי,  איזה 

הוא התוועדות אחת גדולה!!!.

האמת, שממש לא היה קל עבורי להחליט 
החגיגי  בגיליון  לכם  לכתוב  סיפור  איזה 
הזה מלא  החודש  כסלו.  חודש  והמיוחד של 
חסידיים,  תאריכים  הרבה  כך  בכל  וגדוש 
ולכל תאריך יש את המיוחד שמאפיין אותו. 
לדבר  העלון,  לעורך  לגשת  ניסיתי  בתחילה 
על ליבו ולנסות לשכנע אותו לתת לי לכתוב 
בחודש.  שיש  חסידי  תאריך  כל  כנגד  סיפור 
אני  ואיים שאם  אבל הוא לא שעה לתחנוני 
אמשיך להטריד אותו,  הוא יוריד את הסיפור 
וישים במקומו פרסומת  לגמרי מהעלון  שלי 
ל'משקה' ללא גלוטן, אז כמובן שוויתרתי על 

הרעיון...

'ממשיכים  במשרדי  התיישבתי  לי  בצר 
והתכוונתי  המחשב,  מסך  מול  אל  להלחם' 
שרציתי  הסיפורים  כל  בין  הגרלה  לערוך 
אני  שיזכה  הסיפור  ואת  הכתב  על  להעלות 
אספר בעלון הנוכחי. אבל אז לפתע בהשראת 
שישב  שיל"ו  ליפסקער  נחום  המפקד  ידידי 
נצנץ  חרישי,  'מארש'  וזמזם  הסמוך  בכסא 
שזהו  החלטתי  ומיד  הבא  הסיפור  במוחי 
האחד שאותו אני הולך לחלוק אתכם הפעם:

העולם  מלחמת  ימי  הם  הימים 
עזים  קרבות  השנייה, 
הצדדים  בין  ניטשים 
האחד  מצדו  הנאבקים. 
עומד  המתרס  של 

הצבא 
י  נ מ ר ג ה

הצבא  ושותפיו 
י  ק ל ט י א ה
'מדינות והאימפריה היפנית,  נקראו:  שיחדיו 

רבות  מדינות  עומדות  השני  ומצדו  הציר'. 
המתנגדות למשטר הנאצי ובראשם: ארה"ב, 
בשם  כונו  אלו  מדינות  ורוסיה.  בריטניה 

'בעלות הברית'.

עם פרוץ המלחמה פלשו הגרמנים תחילה 
לפולין. הצבא הפולני המיושן לא התכונן כלל 
לקראת הפלישה וכוחותיו שדהרו על סוסים 
כזבובים  נפלו   – הגרמניים  הטנקים  מול  אל 
בתוך  נפלה  שפולין  פלא  לא  זה.  אחר  בזה 

ימים ספורים.

כעת, הנאצים הפנו את חניתותיהם אל עבר 

האויב השוכן ממזרח – רוסיה.

הצבא האדום הרוסי מנה בתחילת המלחמה 
בהרבה  גדול  היה  ומספרם  חיילים,  מיליוני 
הרוסי  הצבא  אולם  הגרמנים.  היריבים  משל 
סבל ממחסור חמור בקצינים, חייליו לא היו 
מאומנים כלל ונשקם היה מיושן וחסר תועלת 

אל מול הנשק הגרמני המשוכלל.

ברית  לשטח  הגרמנים  של  פלישתם  עם 
בכל  כמעט  הפסיד  האדום  הצבא  המועצות, 

החזיתות ומיליונים מחייליו נהרגו ונלקחו 
הגרמניים  הטנקים  בשבי. 

של  את שטחה  שטפו 
כשהם  המולדת 

את  רומסים 

הצבא  בחיילי  וטובחים  בדרכם  הנקרא  כל 
האדום ללא רחם.

שהגיע  עד  בדרכו  המשיך  הנאצי  הצבא 
אל נקודת המפתח – העיר 'סטלינגרד' )כיום 

'פטרבורג'(.

גדול,  מטרופולין  ועדיין  הייתה  סטלינגרד 
המשמשת צומת דרכים מרכזית לדרום רוסיה 
והרי הקווקז. מיקומה הגורלי על שפת הנהר 
הוולגה גרם לשני הצדדים להבין שהמלחמה 
שינצח  מי  הזו,  העיר  על  במערכה  תוכרע 

בקרב על העיר  - ינצח במלחמה.

כל אחד מהצדדים שלח את כל הלוחמים 
הקרב  שדה  אל  לרשותו  שעמד  והציוד 
היה  בה  השליטה  על  המאבק  בסטלינגרד. 
קשה ועקוב מדם. במשך חודשים רבים נלחמו 
הצבאות זה בזה וגרמו אבידות מרובות אחד 

לשני.

המרשל-גנרל  פיקד  הרוסי  הצבא  בראש 
ואמיץ  יהיר  מצביא  היה  ז'וקוב  'ז'וקוב'. 
ששמעו הלך לפניו כאסטרטג גאון, והוא טווה 
רעיון מיוחד איך לנצח את הקרב ולגבור על 

האויב:

עם פרוץ הקרב שלח הצבא האדום כמעט 
את  לא  אבל  הקרב,  לשדה  חייליו  כל  את 
השאיר  ז'וקוב  לוחמים  גדודי  מספר  כולם. 
בעורף, שיכן אותם במחנות גדולים ומרווחים 
כן,  צרכיהם.  כל  את  שבהם  לחיילים  וסיפק 
בזמן שחבריהם נפלו בקרבות הם אכלו ושתו 

לשוכרה.



וחיילים  מפקדים  הקרב,  חודשי  במהלך 
בפניו:  ובכו  ז'וקוב  המרשל  אל  ניגשו  רבים 
"אנא, שלח לנו תגבורת, איננו יכולים להחזיק 
ז'וקוב לא הסכים בשום אופן  יותר!!". אולם 
מאחור.  הותיר  שהוא  הגדודים  את  להביא 

"עבורם", כך אמר, "יש לי תוכניות אחרות".

נחלשו  הצבאות  שתי  חלפו,  רבים  ימים 
מאוד, המורל של החיילים ירד לשפל, והקרב 

היה נראה רחוק מסיומו.

חסר  נראה  היה  שהמצב  אז,  בדיוק  אבל 
לכל  וקרא  האות  את  ז'וקוב  נתן   – תקווה 
אותם החיילים שהושארו בעורף, מאות אלפי 
חיילים שטרם נלחמו כלל מתחילת המלחמה, 
ורק עסקו בתענוגות כל משך הקרבות, פרצו 
האויב  את  מפתיעים  הקרב  חזית  אל  לפתע 

הגרמני שכלל לא חלם על בואם.

בואם הפיח רוח ניצחון במחנה הרוסי, הם 
המיואשים  חבריהם  כל  את  אחריהם  סחפו 
ויחד הם היכו את הגרמנים מכה קשה שממנה 
לא קמו עוד. דווקא אותם לוחמים, שמתחילת 
המלחמה לא ראו טיפת דם – הצליחו להכריע 

את המלחמה.

ניצחון.  עטור  למוסקבה  חזר  ז'וקוב 
כשנשאל כיצד הוא הצליח לנצח 

הוא  סיפר  המלחמה,  את 
שהושארו  החיילים  על 
במשך רובה של המלחמה 
הם  דווקא  אבל  בעורף, 

הביאו להכרעתה.

לשמור  שמוטב  "הבנתי 
אותם רעננים", הסביר המרשל, 

אותם  שולח  הייתי  "אם 
חבריהם  עם  יחד 

ת  י ש א ר ב

היו  והאחרים  מתים,  היו  חלקם  הקרבות, 
הנותרים.  עם  יחד  הייאוש  לזרועות  נופלים 
לזוועות  נודעו  לא  מעולם  שהם  זה  דווקא 
המלחמה ושברובה הם כלל לא היו מעורבים 

– נתן להם את הכוח להביא את הניצחון".

אתם קולטים?!

חייל יכול לשאול את עצמו: 'מי אני בכלל? 
של  דורות  דורי  לעשות?  מסוגל  אני  מה 
יהודים מסרו את נפשם על קידוש ה' ונלחמו 
אפילו  אני,  אבל  יהדותם.  על  נפש  בחירוף 
מעולם לא ראיתי את הרבי! הכיצד אני אוכל 

להביא את הגאולה?.

 – ז'וקוב  של  התכסיס  ועונה  בא  כך  על 
כן!! דווקא אנחנו!!! דווקא אלו שמעולם לא 
נלחמו!!. היכולת להכריע את הקרב נמצאת 
דווקא אצל אותם חיילים רעננים שרק כעת 
מצטרפים למערכה. דורות רבים לפנינו פעלו 
כדי להביא את הגאולה, אבל עכשיו זה רגע 
השיא, כל אלו שלחמו עד עכשיו כבר מותשים 
נודענו  לא  שמעולם  אנחנו,  רק  ומוחלשים, 
לזוועות הגלות יכולים להביא את הגאולה!!!.  

לחיים חיילים! לחיים אחים לנשק!

מקווה שהפנמתם את המסר...

 הכותב אליכם
 בלב נשבר מגעגוע 
ועם כוס 'לחיים' ביד:
המפקד. 

ר"ח כסלו
יוצא לראשונה אל החסידים מאז הארוע הבריאותי שהתרחש  הרבי  תשל"ח: 

בשמיני עצרת. 

תשמ"ח: כינוס השלוחים העולמי הראשון מתקיים ב- 770.

ב' כסלו
של  שמקומם  המשפט  בית  פסק  הקודמת  בשנה  טבת  שבה'  לאחר  תשמ"ח: 
הספרים הוא בספריית הרבי. הגיעו הספרים הגנובים ל770 בב' כסליו. בשעה שעמדו 
קהל החסידים בחצר 770 וצפו בהתרגשות בספרים המגיעים, יצא הרבי מה"מ שליט"א 
מחדרו ואמר שהעיקר הוא ללמוד בספרים ולא להסתכל עליהם – וזהו ה'דידן נצח' 

האמיתי!".

ט' כסלו 
תקל"ד: ארבע עשרה שנה חלפו מנישואי אדמו"ר הזקן – ועדיין לא זכה לבן 
ידי  זכר. כשהתייצב לפני רבו המגיד ממעזריטש לבקש ברכה, אמר לו המגיד: "על 
הכנסת אורחים זוכים לבן זכר". וחתם את דבריו: "בן יוולד לך וקראת אותו בשמי". 
הוא האדמו"ר האמצעי  הלוא  המיוחל,  הבן  נולד  בט' כסלו תקל"ד  שנה  כעבור  אכן 

וכמובן נקרא שמו 'דובער' על שם הרב המגיד.

תקפ"ח: לימים הנוראים של שנת תקפ"ח נסע האדמו"ר האמצעי לציון אדמו"ר 
הזקן בהאדיטש. בדרכו חזרה לליובאוויטש התעכב בעיר ניעז'ין ושם חלה קשות. בליל 
ט' כסליו אמר מאמר חסידות ובסיומו יצאה נשמתו 

בקדושה ובטהרה והוא בן 54 שנים.

יום גאולתו הראשון )י' כסלו(, שתוכנן ליום חג 
ליום  שנה  באותה  הפך   – החסידים  עדת  בקרב 

אבל. 

י' כסלו
'מתנגדים'  ע"י  שזויף  מכתב  תקפ""ז: 
סכומי  שולח  האמצעי  שאדמו"ר  מוכח  ובו 
כסף גבוהים לארץ ישראל הוביל למאסרו. 
לאחר שהתבררו הטענות כשקר גמור, יצא 



מה"מ  הרבי  של  האישית  החנוכייה 
שליט"א

או  מזהב  עשויה  לא  בתכלית,  פשוטה  חנוכייה 
של  )סוג  מאלומיניום  אלא  ביהלומים  מפוארת 

מתכת(.

את  שליט"א  מה"מ  הרבי  מקיים  בה  החנוכייה  זו 
מצוות הדלקת נרות החנוכה בביתו. לא ידוע מתי 
בדיוק היא נרכשה, אך בכ"ח סיוון תש"א, עת הגיע 

הרבי לאמריקה- חנוכייה זו כבר הייתה ברשותו.

אדמו"ר האמצעי לחופשי - ביו"ד כסלו.

י"ג כסלו 
שליט"א  מה"מ  שהרבי  השני  הצד  רצה  הספרים'  ל'משפט  בהמשך  תשמ"ו: 
יבוא בעצמו להעיד במשפט – דבר שכמובן אינו מכובד לנשיא הדור. ביום זה פסקו 

השופטים )הגויים!( שהרבי מה"מ אינו צריך לבוא ולהעיד!.

י"ד כסלו 
באחד  התקיימה  החתונה  והרבנית.  שליט"א  מה"מ  הרבי  חתונת  תרפ"ט: 
האולמות בעיר וורשה ובה השתתפו כל גדולי ישראל שנכחו באזור באותה העת. על 
נתייגע  וביחד  איתי  ואתכם  אותי אתכם,  קישר  הזה  "היום  הזה התבטא הרבי:  היום 

ונביא את הגאולה".

י"ט כסלו
תקל"ג: הסתלקות רבי דובער – המגיד ממעזריטש. כשבאו להתעסק בטהרתו, 

אמר אדמו"ר הזקן שיניחו את המגיד לטבול בעצמו – וכך הווה...

תקנ"ט: יום גאולת אדמו"ר הזקן, לאחר 53 ימים בהם ישב במאסר. סיבת המאסר 
כפי שהוסברה ע"י אדמו"ר הזקן היא: קטרוג בשמיים על הפצת תורת החסידות ברבים. 
לכן כשיצא אדמו"ר הזקן ממאסרו והתבטל הקטרוג, זכה יום זה לכינוי: "ראש השנה 

לחסידות", משום שבו הוסרו כל הקטרוגים על הפצת החסידות .

עודד את שירת  רצופות  5 שעות  ומעל  יצא למרפסת,  זה הרבי  ביום  תשנ"ג: 
החסידים. 

כ' כסלו:
מסר  תקנ"ו  שנת  אלול  בחודש  הראשונה.  בפעם  נדפס  התניא  ספר  תקנ"ז: 
אדמו"ר הזקן את ספר התניא ע"מ להדפיסו עד ליום י"ט בכסלו יום הסתלקות הרב 
המגיד. אולם בפועל התאחרה ההדפסה וביום כ"ו כסלו הביא השליח את ספרי התניא 

שהודפסו בכ' כסלו.

תקנ"ט: לאחר ששחררו את האדמו"ר הזקן ממאסרו, ביקש הוא להגיע אל ביתו 
של החסיד רבי מרדכי מליעפלי. באותו בניין התגורר אחד מגדולי הרבנים ה'מתנגדים' 
ובטעות הובילו הסוהרים את אדמו"ר הזקן לביתו של ה'מתנגד'. אותו רב 'מתנגד' הציק 
לאדמו"ר הזקן בדברי שטנה נגד תורת החסידות. לאחד מספר שעות מצאו החסידים 
את אדה"ז בביתו של הרב ה'מתנגד'. אדמו"ר הזקן התבטא שאותם שלוש שעות בביתו 

של ה'מתנגד' היו יותר קשות עבורו מכל ימי המאסר.

היום: הרבי מלך המשיח שליט"א מתגלה!!!

בקשר עם ימי החנוכה הממשמשים ובאים, יצא כתבנו 
ייחודיות  חנוכיות  של  סיפורם  אחר  לתור  מלאך  מ. 

והדלקות מעניינות מרחבי העולם:

<<



חנוכיית 'הבית הלבן'
הברית.  ארצות  נשיא  של  משכנו  הוא  הלבן  הבית 
בנר רביעי של חנוכה בשנת ה'תשל"ט, שליח הרבי 
יחד  הדליק  שם-טוב,  אברהם  הרב  מה"מ  שליט"א 
ג'ימי קרטר את החנוכייה על מדשאות  עם הנשיא 

הבית הלבן.

 – חנוכה  של  רביעי  בנר  בגן,  ילד  לכל  שידוע  כפי 
מדליקים ארבעה נרות. ילד בגן אמרנו, אבל כנראה 
את  הבין  בדיוק  לא  הגוי,  הברית,  ארצות  שנשיא 

הרעיון...

הוא ראה שהכינו להדלקה רק ארבע נרות, ובחנוכייה הרי יש מקום לשמונה נרות, שאל 
הנשיא את הרב שם-טוב "מדוע שלא נדליק את כל השמונה נרות, וכך נוסיף ונרבה באור"?

חשב הרב לעצמו: 'הנשיא שמולי, אחראי על כל המדינות בארצות הברית, הרבה תרומות 
וחוקים, שעוזרים לשליחות של הרבי שליט"א מה"מ תלויים בו, ואני אסרב לבקשתו?!

הסכים הרב לדברי הנשיא ואכן הודלקו כל הנרות.

לאחר האירוע דיווח הרב שם-טוב לרבי שליט"א, על ההתלבטות וההכרעה.

המענה שקיבל מהרבי היה ברור וחד: "ממך ציפיתי ליותר".

במילים פשוטות: הרבי סומך עלינו שנשאר עם 'גאון יעקב' ותוקף, בכל מקום ומצב, ואפילו 
אם זה יגרום לאי נעימות עם נשיא ארצות הברית! 

ואדרבה: דווקא כשעומדים בתוקף על ציווי ה' - גם הגויים מסכימים ומקבלים זאת!

החנוכייה ב-770
היא נבנתה ממש דומה לחנוכייה בבית המקדש.

בשנת תשמ"ג, מספר תמימים מ770 הגיעו למסקנה 
מה"מ  הרבי  הכנסת של  הראוי שבבית  מן  זה  שאין 
אלכסוניים  קנים  בעלת  חנוכייה  תהיה  לא  שליט"א 
– כמו שעורר הרבי פעמים רבות שזו הייתה צורת 
החנוכה  חג  לפני  ימים  ארבעה  בביהמ"ק.  המנורה 
אותו  ורתמו  פקר  הירש  ר'  החסידי  לאומן  פנו  הם 

לעניין.

על אף מאמציו של הרב פקר, החנוכייה הייתה מוכנה רק לנר שישי של 
חנוכה. החנוכייה נעשתה בחיקוי מושלם למנורה בבית המקדש למעט 
כיאה  הוד,  ומליאה  זהב  מצופה  היא  בחנוכייה.  הנרות  מספר  כמובן 

ל'מקום המקדש דלעתיד'.

)בקטן ניתן לראות את החנוכייה ב770 מספר שנים קודם לכן, כשעוד 
היא הייתה בעלת קנים מרובעים(

חנוכיית 'פוזנר'
זהו לא רק שם משפחה מוכר, אלא תמונה של חנוכייה המראה את 

פרסום הנס האמיתי של חנוכה: מעט אור דוחה הרבה מן החושך.

להסתובב  יכלו  עוד  כשיהודים  האיומה,  השואה  לפני  שנים  כמה 
ברחוב בחופשיות, היה רב הקהילה של העיירה "קיל" בגרמניה הרב 
עקיבא פוזנר. מול ביתו שכנה המפקדה הראשית של הנאצים ימ"ש, 

ודגליהם התנוססו למול חלונו.

ובחלונו היה משהו מיוחד. סמל ייחודי לעם ישראל, שנשאר כך למשך 
דורות רבים – חנוכייה.

קטן  אור  מעט  החנוכייה,  התנוססה  בגרמניה  השטן  סמל  מול  כך, 
-  דוחה הרבה מן החושך, באומץ יהודי.

החנוכייה שרדה את השואה האיומה יחד עם כל המשפחה ועם כל 
הקהילה, והיום היא מוצבת בגאון במוזיאון "יד ושם". אך כל שנה, 
בחנוכה, לוקחת המשפחה את החנוכייה ומקיימת בה את המצווה. 

פרסום נצחי לאור הגובר על החושך.

חנוכיית 'בורג' חליפה'
דובאי היא מדינה עשירה מאוד, ובעיר הבירה 
שלה ניצב המגדל הגבוה ביותר בעולם, גובהו 

הוא 163 קומות, שהם 828 מטר!!!

פתחו  כשנתיים,  לפני  השלום  הסכם  לאחר 
בשיא  בעיר  חב"ד  הבית  את  השלוחים 
עשו  הראשון  בחנוכה  וכבר  השטורעם. 
גבוה  הכי  המגדל  ליד  ע-נ-ק-י-ת  הדלקה 

בעולם.

חנוכיית הניסים
בשנת ה'תשע"ט, שליח חב"ד לעיר שדרות - הרב משה זאב פיזם - 

יזם חנוכייה מיוחדת שקניה עשויים מ... קאסמים.

שאריות הרקטות שנשלחו לעבר תושבי הדרום ע"י המחבלים ימ"ש נאספו, ומהם יצרו את החנוכייה.

כך כולם ידעו: שעם ישראל חי!

חנוכיה 
מקרח

מקומות  יש 
מאד.  בהם  שקר 
במדינת  השלוחים 
)בעיר  רוסיה, 
טיומן( יודעים לנצל 
לקדושה.  זה  את 
את  עשו  הם 
הגדולה  החנוכייה 

בהדלקה המרכזית מ. . . קרח!



פורים. תרצ"ז. צרפת
שנתו   את  קטע  הטורדני  הטלפון  צלצול 
הוא  סלובייצ'יק,  הלוי  דוב  יוסף  הרב  של 
שוב  ולשקוע  הרעש  על  להתגבר  ניסה 
האלמוני  המתקשר  אך  עמוקה,  בשינה 
בלית  לו.  לוותר  שלא  החליט  כנראה 
ומה  השפופרת,  את  הרים  הוא  ברירה 
לו לקפוא על  גרם  ששמע מעבר לקו 
שניאורסון",  אצלנו  "נמצא  מקומו: 
מפקד  של  הסמכותי  קולו  נשמע  

תחנת המשטרה בפאריז.

כמה שעות קודם:

די  היו  פאריז  של  רחובותיה 
בין- של  שעה  באותה  שקטים 

ערביים. 

אינו  הצרפתי  החוק  לרוב 
נוקשה יחסית למדינות אחרות, 
לארגון  מגיע  שזה  עד  אך 
הפגנות בלתי חוקיות. במקרה 
בחוק  המתגרה  כל  כזה, 
עלול לשלם קנסות כבדים, 
קיצוניים  במקרים  ואף 

לשבת מספר שנים מאחורי סורג ובריח. 

של  קולה  את  שמעו  אורח  כשעוברי  לכן 
 – הסמוך  הרחוב  מפינות  באחת  ההתקהלות 
מוקד  את  מדובר.  במה  לראות  כולם  התקרבו 
ההתקהלות לא היה אפשר לפספס. הוא עמד 
על גבי מכונית חונה, כך שדמותו הצעירה עם 
למרחקים.  נראתה  האופייני  היהודי  המראה 
עמדו  סביבו  התקבצו  שכבר  האנשים  עשרות 

והקשיבו בשקיקה לכל מילה שיצאה מפיו.

היה זה לא אחר מאשר הרבי מה"מ שליט"א 
שבאותם שנים )עוד קודם שקיבל את הנשיאות( 
שהה בפאריז יחד עם הרבנית חיה מושקא ע"ה.

הרבי, לאחר שלגם כמות הגונה של 'משקה' 
וקיים את מצוות "עד דלא ידע" כדת וכדין, יצא 
לרחוב העיר, שם נעמד על מכונית חונה ודיבר 
אל היהודים הרבים שהתקבצו סביבו על מהותו 
של חג הפורים ועל המצוות המיוחדות השייכות 
ליום זה. קהל היהודים הרב היה מרותק לדבריו 
התקבצו  וכך  מיוחד  ובנועם  בחן  שנאמרו 

יהודים  ועוד  עוד 
אם  שאף 
הגיעו  בתחילה 

מסקרנות גרידא, נשבו גם הם בקסמו המיוחד 
של המדבר והיו קשובים לדבריו.

אך כפי שכבר הזכרנו לעיל הייתה זו התגרות 
עברו מספר  לא  ואכן  בחוק המקומי.  מסוכנת 
דקות ודמות שוטר מתקרב נראתה כבר באופק, 
לכת'  ב'הצנע  התנהג  שנים  שבאותם  הרבי 
בחוגי  מוכר  היה  לא  הכלים'  אל  'נחבא  והיה 
המשטרה המקומית, ומשכך לא התייחסו אליו 
בכבוד הראוי. כך יצא שהרבי נלקח למעצר )!( 
בתחנת המשטרה על אף מחאותיהם של המוני 

היהודים שנכחו באזור. 

כשהרבי הגיע לתחנה הייתה זאת כבר שעת 
לידיו  שקיבל  התחנה  מפקד  מאוחרת.  לילה 
בלתי  התקהלות  ב'עוון'  בעצור  הטיפול  את 
יוסף  הרב  את  אישית  היכרות  הכיר  חוקית, 
בעל  דתית  שדמות  וכשראה  סלובייצ'יק.  דוב 
הדרת פנים מיוחדת לפניו, התקשר מייד לרב 

סלובייצ'יק לברר אצלו את טיבו של ה'עצור'.

כששמע הרב סלובייצ'יק ש'שניאורסון' נמצא 
בתחנת המשטרה – הוא היה המום לרגע, "הרי 
הוא מכיר את הרבי  בהיכרות אישית כ'אברך 
משי' נעים הליכות ומה לו ולתחנת המשטרה?! 
אלא כנראה שהוא בא לדרוש בשלום האסירים 
החג",  שמחת  את  להם  גם  ולהביא  היהודיים 
חלק הרב סלובייצ'יק את מחשבתו עם מפקד 

התחנה. 

עצור  "הוא  המפקד.  של  קולו  רעם  "לא!" 
אצלנו! האם אתה יודע מה טיבו?".

זינק  הוא  סלובייצ'יק,  הרב  זאת  כששמע 
בזריזות ממיטתו, לבש את מעילו בחופזה ויצא 
אל הרחוב הקר. זרזיפי גשם הרטיבו את בגדיו, 
אך הוא פסע במהירות אל התחנה כשבראשו 
כשהגיע  הרף.  ללא  המחשבות  מתרוצצות 
לו  וסיפר  לשבת  המפקד  כיבדו  התחנה  אל 
דברים כהווייתם: "בצהרי היום הסתובב שוטר 
בשניאורסון  הבחין  ולפתע  העיר  ברחובות 

עומד על גבי מכונית וסביבו 
ם  י פ ס א ת מ

רבים מעוברי האורח שנעצרו להקשיב לדבריו, 
דבר,   – חוקית  בלתי  התקהלות  שיצר  מה 
שכידוע לך אנחנו מקפידים עליו מאוד. השוטר 
את  ולברר  ההפגנה  מארגן  את  לעצור  החליט 

העניין עד תום!".

את  להעמיד  כמובן  מיהר  סלובייצ'יק  הרב 
מפקד המשטרה על טעותו, שהרבי הוא אדם 
לחשוש  מה  שאין  רק  ולא  חוק.  ושומר  הגון 
אישיות  הינה  'שניאורסון'  אדרבה  אלא  מפניו 
עדינה ויוצאת דופן במינה. ליתר ביטחון חתם 
שוחרר  והעציר  ערבות,  על  סלובייצ'יק  הרב 

באופן מיידי.

הרב  של  לביתו  הרבי  הגיע  השחרור  לאחר 
הלא  החוויה  מן  להירגע  מנת  על  סלובייצ'יק 
קפה  בכוס  התכבד  שם  עליו,  שעברה  נעימה 
עמוקה  לשיחה  הפגישה  את  ניצל  וכמובן 
בעניינו של חג הפורים בנגלה ובנסתר, שיחה 

שארכה עד הבוקר ממש!

לרבי  סלובייצ'יק  הרב  אמר  שנפרדו  לפני 
בחיוך:

הפצת  ב'עוון'  שנאסרתם  לאחר  "כעת, 
הזקן  אדמו"ר  את  ממשיכים  הנכם  יהדות, 
שישבו  הרביים  ושאר  האמצעי  ואדמו"ר 

אתם  גם  וכעת  בכלא, 
ראויים להיות 'רבי'..."

 הרבי שליט"א 
מלך המשיח 
בצעירותו



טיילת נהר דובאי. תשפ"א. 21:32
הוא פסע ברחובות החשוכים בצעדים חרישיים, 
מביט ימין ושמאל בחששנות. משב אוויר קל חלף 
אבל  במשימתו.  להמשיך  מרץ  לו  נותן  פניו  על 
אף לא אחד שם לב למזרק שננעץ בין צלעותיו 

של האיש. 

זרועותיהם  תוך  אל  ישר  נופל  קרס.  הוא 
כיסה  שחור  גומי  שק  הלוחמים.  של  השריריות 
מיומנים  היו  החוטפים  כי  היה  ניכר  ראשו,  את 
וממוקדים במשימתם. כעבור דקה הרכב נסע אל 
תוך חשכת הלילה, לא משאיר אף סימן למאורע 

המסעיר.

"אנטישמיות בדובאי" זעקו כותרות העיתונים, 
"שליח חב"ד נחטף על ידי חוליית טרור". 

שלום  הסכם  נחתם  כן,  לפני  שבועות  מספר 
עם דובאי והציפיות מ'מדינת הזהב' היו גבוהות, 
מוקד  יהווה  זה  מקום  ישראל  ממשלת  מבחינת 
ולטייל.  לנפוש  החפצים  לישראלים  תיירות 
מסעדות ובתי קפה עם תפריטים בעברית נפתחו 
על  ניצבו  התעופה  ובנמל  המדינה  רחבי  בכל 
לכל  להורות  המוכנים  ישראלים  דיילים  המשמר 

תייר את הליכי ומנהגי המקום. 

הראשון  הישראלי  האזרח 

ועקנין  רונן  חב"ד  שליח  היה  למדינה  שהגיע 
כדי לפעול עם המטיילים הרבים  שהגיע למקום 

שצפויים להגיע. 

מרכז מסחרי בירושלים. תשע"ו
בעקבות  היהדות  עם  לראשונה  נפגש  רונן 
היום  הספקת  "יהודי,  התמימים  אחד  של  פנייתו 
עם  המנצנצת  הצהובה  הסיכה  תפילין?"  להניח 
הכיתוב 'משיח' והתמימות שבה הנער פנה אליו 
שבו את ליבו והוא נענה להצעתו של הבחור. מאז 
אותו יום השתנו חייו של רונן, הוא זנח את לימודי 

הרפואה והחל להתקרב ליהדות.

הוא נסע ל770 לחצי שנה ו"נדלק". אט אט הפך 
רונן להיות בחור, תמים, חסיד מן המניין. בגיל 21 
הוא פתח את 'אורחב"ד', מרכז שמיועד לחוזרים 

בתשובה ו'אורחים' ביהדות.

במשרד  פלאפון  שיחת 
של 'אורחב"ד'

"הלו, שלום הגעתי לרונן?". 

"כן". 

מנכ"ל  "מדבר 
 ,R.P.E. חברת 

חברתינו 

למערכות  אלקטרונים  רכיבים  בייצור  מתעסקת 
כאיש  לשמש  לך  להציע  ורצינו  וביטחון,  צבא 

הקשר שלנו בישראל". 

"למה בחרתם דווקא בי?" תמה רונן . 

בירושלים,  ביקרתי  אני  שבועות  מספר  "לפני 
וראיתי איך אתה מקבץ את האנשים להתוועדות 
וכושר  הכריזמטיות  הרחוב,  בפינת  שערכת 
האיש  שאתה  לי  אמרו  בך,  שראיתי  המנהיגות 

שמתאים לתפקיד". 

"סיפור מעניין" אמר רונן, ולא שכח לנצל את 
ההזדמנות "אתם יהודים?". 

"כן, אבל באמת זה לא קשור לעכשיו, אני רק 
רוצה לסדר את פרטי התפקיד והתשלום". 

"אה... בנוגע לביזנס, אני ממש לא מעוניין". 

"מה?" המנכ"ל לא האמין.

"זה לא שייך". 

"אבל זה תפקיד שיעזור למדינת ישראל במאבק 
נגד הטרור! והמשכורת גבוהה מאוד!.

"אנחנו מאמינים שה' שברא את העולם שומר 
שלו  העיניים  ישראל,  ארץ  ועל  ישראל  עם  על 
הפרנסה   – לכסף  ובנוגע  עלינו.  ממוקדות  תמיד 
ורק  דתי,  לא  אדם  בתור  נולדתי  אני  משמיים! 
אני  וכעת  היהדות,  של  יופיה  את  הכרתי  עכשיו 
לא  היהדות,   להפצת  רק   חיי  כל  את  מקדיש 
כסף, לא צבא, לא מלחמה,  רק יהדות!!". השיחה 

התנתקה.

הגיע   45 כבן  גבר  חודשים  חמישה  כעבור 
ללובי של 'אורחב"ד', הוא נראה מהסס ולא בטוח 

בעצמו.

האורח  פנה  רונן?".  אתה  "שלום, 
לשליח.

"כן". 

"אני המנכ"ל שדיבר איתך לפני 
כמה חודשים". 

"באמת?"

החלטתי  "כן, 
ת  ו י ה ל
ל  " כ נ מ

ל  ש
יהודית,  חברה 

ולא  ליהודים  שעוזרת  שבת,  ששומרת 
לאויבים  אלקטרונים  רכיבים  שמוכרת  חברה 

שלנו". 

רונן לא קישר בין המנכ"ל המיושב שדיבר אתו 
כן, לאדם המאמין שעומד מולו "מה שינה  לפני 

אותך" תמה. 

אלא  יהודי  רק  לא  להישאר  שלך  "העקשנות 
בשביל  כסף,  הרבה  על  שמוותר  פעיל,  יהודי 
שינתה   – מלובביץ'  הרבי  של  בשליחות  לעסוק 
כאלה,  אדם  בני  שיש  האמנתי  לא  לגמרי,  אותי 

והחלטתי שאני חוזר בתשובה! 

המנכ"ל יריב, הוא כיום חב"דניק מן המניין, הבן 
שלו שכבר הגיע לגיל של בית-ספר יסודי נשלח 
בתל-אביב,  מנחם"  "אהלי  תורה  בתלמוד  ללמוד 
והוא מרווה את אביו בנחת חסידי.  לאחר הסיפור 
עם יריב רונן קלט שישנו כר נרחב לפעילות בקרב 
לאחר  לחו"ל...  שירדו  כאלו  בעיקר  הישראלים, 
זכה  הוא  מדהימה  פרטית  השגחה  של  סיפור 
חב"ד  בית  סוף  סוף  ופתח  בישראל,  בית  להקים 

מסודר.

מיקום בלתי ידוע
הסייבר  מערך  אחראי  של  המחשב  צג  על 
במוסד - אלון שפר, הופיע באדום מהבהב: שיחת 
והציתות  הכפתור  על  לחץ  שפר  אלון  פלאפון. 

לשיחה הופעל:

אנחנו  תקשיב,   ,A327 עורבנא  "כאן 
נעביר את החבילה לנאסר, פ'סדר?"

המהום בלתי ברור נשמע מעברו השני של הקו.

לא  ואלון  גבוהה  הייתה  לא  השיחה  איכות 
לקלוט  הספיק  רק  הוא  לכולה,  להקשיב  הצליח 
ילך  שהכל  רוצה  "אני  הבא:  המשפט  את 
מהארץ  ייצא  לא  אחד  שאף  כמתוכנן, 

הזאת חי". השיחה נותקה...

המשך יבוא






