


נשמע  לא  להלחם'  'ממשיכים  בקומפלקס המשרדים של 
אף רחש, אלפי העובדים החרוצים – פשוט נעלמו מהשטח 

כאילו בלעתם האדמה.

ממש רתחתי מזעם, אמנם רק עכשיו חזרו כולם מי"א ניסן 
ואף  מודפס,  להיות  כבר  חייב  העלון  מחר  אך  הרבי,  אצל 

כתב לא עובד. איפה הם יכולים להיות?!

הישיבה  בבנין  מהכיתות  לאחת  אותי  הוביל  קצר  חיפוש 
בצפת, שם הצטופפו כולם - מראשון המעצבים ועד אחרון 

הכתבים והאזינו לסיפוריו המרתקים של משפיע הקעמפ.

אמנם בתחילה רציתי לשלוח את כולם בצעקות לעבודה 
הרבה שעוד הייתה לפנינו, אך מבלי משים מצאתי את עצמי 

נסחף גם כן להתוועדות המרתקת..

החודש  "זה  ניחר,  בגרון  המשפיע  זעק  אייר!"  "חודש 
העידוד  את  לקבל  תנש"א  בשנת  שנה,   31 לפני  זכינו  בו 
הראשון מהרבי מה"מ שליט"א לעיני המצלמות על ההכרזה 
"יחי אדונינו  שלאחמ"כ נהפכה לשירת חייו של כל חסיד: 
ועד!" ההכרזה שבקעה  ורבינו מלך המשיח לעולם  מורינו 
ממעמקי ליבם ונפשם של החסידים - בה קיבלו עליהם את 

מלכותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח.

ההתוועדות  שנסתיימה  לאחר  מוקדמת  בוקר  בשעת 
החלטנו במערכת העלון: שבעלון הקרוב לחודש אייר, לא 
יהיו שום כתובות וגם לא מדורים אף לא סקירות ובטח שלא 
בדיחות. העיתון יהיה מלא אך ורק במילות ההכרזה הנצחית 

לה זכינו בחודש זה: "יחי אדונינו"...

הסכמנו  נוספת,  פעם  בדבר  שהתיישבנו  לאחר  אמנם 
עמודי  בכל  אך  הרגילה.  המתכונת  את  זאת  בכל  להשאיר 
העלון, וכמובן במוחו וליבו של כל חייל וחייל - לא תפסיק 

ההכרזה להדהד! "יחי המלך לעולם ועד!"

שלכם: העורך.
יחי המלך!

הההרים, "אשא   אל  עייייני 
יבוא  מאאייין מאאייין 
מתנגן  הניגון  את  שומע  עוד  אני   - עזרי" 
חלף  ניסן  שי"א  מעכל  לא  עדיין  באוזני, 
של  המושלמת  להתגלותו  זכינו  לא  ועדיין 

הרבי מה"מ שליט"א...

אחי   – אליכם  כותב  אני  הפעם  היומן  את 
החיילים החסידים היישר מהמטוס של חברת 
אל-על, שבעוד שניות ספורות הולך להתנתק 
ולהמריא  דורנו"  נשיא  של  "עירו  מאדמת 

לכיון ארץ הקודש.

 - אתכם  משתף  אני  כלל  בדרך  אמנם 
החיילים ביומן שכתבתי בימי הקעמפ בהם 

חיות  חופניים  מלוא  וספגנו  יחד  היינו 
הפעם  אך  לרבי,  והתקשרות  חסידית 
פשוט שלא יכולתי להתאפק... זה הרי 

120 שנה!!!

כן, כפי שכבר הבנתם השנה זכיתי 
לרגל  שליט"א  מה"מ  לרבי  לטוס 
ולהסתופף  ניסן,  י"א  הולדתו  יום 
שבאו  האורחים  אלפי  עם  יחד 
יום  יחד  לחגוג  ומקרוב  מרחוק 

בביתו  האהוב  למלכנו   )!(120 ה-  הולדת 
משיח  בית  שבבבל,  רבינו  בית   – הנצחי 

!!!770 –

אז הנה קטעים נבחרים מתוך 
בהם  בימים  שכתבתי  היומן 

זכיתי לשהות ב770: 

כך  כל  קרה  הכל 
הסתיימה  רק  מהר: 

הפלאפון  שיחת 
בה  מהמפקד 



ניסן,  י"א  לכבוד  לרבי  לנסוע  הרעיון  עלה 
בדרך  במונית  יושב  עצמי  את  מצאתי  וכבר 
את  לעכל  הספקתי  בקושי  התעופה,  לשדה 
רגליי  דרכו  וכבר  המהירות  ההתרחשויות 
)לאחרי טבילה במקווה כמובן( במפתן ביתו 

של הרבי מה"מ שליט"א – 770.

כשנכנסתי ל-770, בתחילה לא קלטו אזניי 
שום דבר מלבד "אשא עייני... עזרי מעם ה'... 
ושוב  ושוב  ועשרים..."  מאה  למעלות..  שיר 
לא  הנה  עייני...  "אשא  נגמר:  בלתי  במעגל 
ינום.. יחי אדונינו.. מלך המשיח.. חי וקיים.. 

מעתה ועד עולם..."

ביני  שוזף  למקומי,  מסומר  עמדתי  עדיין 
את המראות המיוחדים ולא שבע, כשלפתע 
הרגשתי יד חמה תופסת בזרועי ומושכת אותי 
היישר למעגל הריקודים הסוער- "המפקד!" 
קולע,  חיבוק,  מפי,  הפתעה  קריאת  נמלטה 
הייתי  וכבר  קולע  פעם  עוד  לחיים,  טיפה 
עמוק בעניינים רוקד ורוקד במלוא הכוח יחד 
עם המפקד החסיד שכמו עוד הרבה מפקדים 
והגיע  ההזדמנות  את  החמיץ  לא   – וחיילים 
הנה- לרבי לחגוג יחד איתו את יום הולדתו 

ה-120!

הריקודים נמשכו שעות ארוכות, כשתוך 
מפקדים,  ועוד  עוד  פוגש  אני  כדי 
הקעמפ...  מצוות  ואנשים  חיילים 
לאחרי שעות ארוכות של ריקודים, 
להתוועדות  מייד  התיישבנו 
סוערת שהסתיימה בשעת בוקר 
שבעצם  למרות  מוקדמת, 
לומר  נכון  זה  יהיה  לא 
כל  כי  "הסתיימה"  שהיא 

השבוע בו הייתי ב770 היה התוועדות אחת 
ארוכה שעדיין לא הסתיימה....

רצף   – יחי  ריקוד  שבת,  קבלת  מבצעים, 
האירועים חלף במהירות מסחררת כשבאוויר 
של  ודרוכה  מחשמלת  אווירה  עומדת  תמיד 
פעם במאה עשרים שנה... ניתן היה לראות 
בכל פינה עוד ועוד חיילים, תמימים ואנ"ש 
י"א  לפני  האחרונות  השעות  את  שמנצלים 
ולהגיע  שיחה,  או  מאמר  עוד  ללמוד  ניסן 

מוכנים יותר לי"א ניסן 120 שנה!

מלא  היה   770 החג,  התקדש  ליל  הגיע 
ה'פירמידות' שהוקמו  כשגם  מקום  אפס  עד 
הזו  התחושה  אמנם  במהירות.  התמלאו 
קיימת תמיד אך אז בליל י"א ניסן כשנפתח 
השביל לפני תפילת מעריב חשתי זאת בכל 
"נכנס  עכשיו  ממש  שהנה,   – אברי  רמ"ח 
עם  שליט"א  מה"מ  הרבי   - הכנסת"  לבית 
"ומוליך  המאיר  והחיוך  המפורסם  העידוד 
עיר  ולירושלים  הקודש  לארץ  בנ"י  כל  את 
– עכשיו!  ולבית המקדש השלישי"  הקודש.. 
ממש עכשיו! זהו רגע ההתגלות! ושירת היחי 
נהפכה  כמו   770 בחלל  שהדהדה  האדירה 
שאכן  וביטחון  לשמחה  ובקשה,  מתחינה 
עכשיו זה קורה! הרגע ההיסטורי לו חיכו כל 

הדורות- הגאולה האמיתית והשלימה!!!

לצערי תפילת מעריב חלפה ועבר יום ועוד 
המושלמת,  להתגלות  זכינו  לא  ועדיין  יום 
אך דומני שהתחושה החזקה אותה הרגשתי 
באותם רגעים תלווה אותי לתמיד, הצמרמורת 

שאחזה אותי אז רק מלחשוב שהנה 

מה"מ  הרבי  יפסע  ובשביל  הדלת  תפתח 
שליט"א מעודד לכל עבר בעודו צועד לעבר 
בימת התפילה לא תעזוב אותי כל כך מהר...

ששיתפתי  לאחר  המפקד  לי  שאמר  וכמו 
אותי:  שעטפה  המחשמלת  בהרגשה  אותו 
למעשה-  לרדת  חייבת  הזאת  "שהתחושה 
טובה,  ופעולה  מצווה  לעוד  אותנו  להניע 
מנת  על  האחרונים  הגלות  רגעי  את  לנצל 
קצת  עוד  הסביבה  את  ולהכין  להתכונן 
לקראת התגלותו המושלמת של הרבי מה"מ 

שליט"א"

מהגנרל  שמעתי  גם  דומים  דברים 
לאחרי  מייד  שנערכה  המרכזית  בהתוועדות 
 – שנה  ועשרים  מאה  ניסן  "שמי"א  מעריב 
חייבים לצאת אחרת! אם עד עכשיו ובפרט 
שלימות  את  שמסמל  כזה  תאריך  כשמגיע 
לא  ועדיין  שליט"א  מה"מ  הרבי  של  חייו 
זכינו להתגלותו המושלמת, סימן שאי אפשר 
חייבים  עכשיו,  עד  שהיה  מה  עם  להמשיך 
מבצעים,  יותר  להתקדם!  הילוך!  להעלות 
בקיום  הידור  יותר  משיח,  פרסום  יותר 
מצוות. אי אפשר להמשיך עם המצב האיום 
בו לא רואים את הרבי מה"מ שליט"א, ומי"א 
עם  לצאת  חייבים  שנה  ועשרים  מאה  ניסן 
של  לרצונו  יותר  להתמסר  תקיפה  החלטה 
התגלותו  את  לפעול  נזכה  כך  ובעז"ה  הרבי 

המיידית..."

שעמדה  התחושה  זאת  החיילים!  אחי 
באוויר יום יום ורגע רגע בימים בהם זכיתי 
לשהות ב- 770 ועם התחושה הזאת אני חוזר 
לארץ וממשיך בשליחות, וזהו המסר שרציתי 
להעביר אליכם: שההתגלות זה דבר מציאותי 
ועכשווי מאין כמוהו, זה פשוט עומד לקרות 
כ"ח  בשיחת  הרבי  שאומר  וכמו  רגע!  כל 
ניסן: שלצערינו עם עדיין לא זכינו לגאולה 
השלימה – סימן שאי אפשר להסתפק במה 
וחייבים ברגעי  שעשינו ופעלנו עד היום 
ת  ו ל ג ה

האחרונים 
המשימה  על  ולהסתער  להתעשת 

בכל הכוח"

מיוחדות  חוויות  הרבה  עוד  ישנם 
לכם:  לספר  הספקתי  לא  עליהם 
הכינוסים,  הטנקים,  שיירת 
ה'מבצעים'- אך אני שם לב שאנשים 
במטוס-  פה  להתעורר  התחילו 
מבצע  לסבב  לצאת  חייב  ואני 
אז  כרטיסי משיח.  וחלוקת  תפילין 
בעז"ה  ניפגש  לבנתיים,  להתראות 
לזה  קודם  עוד  וכמובן  בקעמפ, 
בהצלחה  השלישי!  המקדש  בבית 

במשימה!

תמונות: דובער הכטמן



האחרונים במהלך  החודשים 
אין  במערכת  קיבלנו 
ובכולם  הארץ,  רחבי  מכל  פניות  ספור 
השאלה הכואבת והזועקת – 'מדוע לא זכינו 

לקבל עלון ממשיכים להלחם?!'.

והוריהם  הקעמפ  מחיילי  ארוכים  מכתבים 
המיוחד  העלון  של  חסרונו  על  שמבכים 
מביתם, חיילים רבים  סיפרו לנו שהעלון הזה 
הוא כעין אוויר לנשימה בתלמוד תורה שלהם 
וחסרונו מורגש מאוד. אף הגדיל לעשות חייל 
בשביתת  לפצוח  עומד  שהוא  שהודיע  אחד 
יגיע  רעב מחוץ למשרדי המערכת עד שלא 

עלון חדש לידיו!

והאיומים,  ההודעות  ריבוי  עקב  לצערנו, 
זה  ובגלל  המשרד,  של  המייל  תיבת  קרסה 
לא עלה בידינו להשיב לכל הפונים, אי לכך 
ממה  קצת  לחשוף  החלטתי  לזאת  ובהתאם 
שהתרחש במשרדינו הק' בחודשים האחרונים 

ולענות לכולכם על השאלה הנוקבת:

להלחם  ממשיכים  עלוני  יצאו  לא  מדוע 

בחמשת החודשים האחרונים?!

אז ככה:

טבת ה'תשפ"ב:

בעיר  רגיל  חורפי  יום  עוד  נראה  היה  זה 
המערכת  במשרדי  תובב"א,  צפת  הקודש 
ניכרה תכונה רבה, וכלל הכתבים היו עסוקים 
העלון  הוצאת  לקראת  בהכנותיו  איש  איש 

הקרוב.

ר.  כתבנו  מוכן,  כמעט  היה  כבר  העלון 
סנטרוביץ עמל על ליטושים אחרונים לראיון 
בית המשפט  המיוחד שהוא ערך עם שופט 
במשפט הספרים, ומ. מלאך שקד על מציאת 
י' בטבת  לכבוד  הכין  תמונות לכתבה שהוא 

על המצור ירושלים עיה"ק.

הלילה כבר ירד על משרדי הקעמפ, ואותות 
עייפות ניכרו על כלל העובדים.

"לא מעניין אותי!" צעק עורך העלון מפתח 
היום את המשרד  עוזב  לא  "אף אחד  חדרו. 
מונחות על השולחן שלי,  עד שכל הכתבות 

ברור?!".

מפתח  בקע  חסידי  ניגון  קול  לפתע, 
המשרד והפר את השקט ששרר ברחוב.

כל  התפלאו  כזו?"  בשעה  שם  מנגן  "מי 
הנוכחים.

הפליאה לא נשארה לאורך זמן, דלת המשרד 
מ"מ  החסיד  המפקד  הופיע  ובפתח  נפתחה 
האחת,  בידו  'משקה'  בקבוק  עם  מרינובסקי 
ובידו השניה הוא נתמך על כתפו של המפקד 
מענדי זכריה כדי לא למעוד, ובפיו הוא שר 
איי  איי  איי  אהיייים  נצח  "דידן  הפוגה  ללא 

איי דידן נצח איי איי איי..." 

"לחיים לחיים!" הוא פנה אל כל הנמצאים. 
הורה  שהרעבע  אמר,  פוטרפס  מענדל  "ר' 
של  מכמות  יותר  לא  'לחיים'  לומר  לנו 
לא  להגיד  עלינו  חובה  גם  אבל  'רביעית', 
פחות מרביעית! מי כאן עוד לא אמר רביעית 
דידן נצח היום! איי איי איי אייהא  לחיים?! 
דידן נצח..." והחל למזוג לחיים לכל הנוכחים 

שמהר מאוד נסחפו אחריו לריקוד חסידי.

נפתחה  שבמקום  עד  זמן  הרבה  ארך  לא 
המפקד  במיוחד.  סוערת  חסידים  התוועדות 
מרינובסקי דאג לחלק 'משקה' בשפע )כמובן  
המשתתפים,  לכל  מרביעית..(  יותר  לא 
לאתר  הצליח  העלון  של  המומחה  המעצב 
נותרו  שאיכשהו  אבק  מעלי  חטיפים  כמה 
מהקעמפ, העורך חיבר שולחנות ו... לחיים!

לא  אני  שמכאן  היא,  האמת  חיילים,  טוב 
ממש זוכר מה קרה...  ההמשך הוא שאני זוכר 
שהתעוררתי בבוקר, לא הבנתי בהתחלה למה 
הגב שלי כל כך כואב, עד שהבנתי שישנתי 
על הרצפה. קמתי וסקרתי את המשרד, הוא 
כאילו התחוללה במקום מלחמת  נראה  היה 
בכל  פזורים  ודפים  קלסרים  ומגוג...  גוג 
עבר, והפארבייסען של ההתוועדות היה זרוי 
ברחבי המשרד אחרי שכמה מהמפקדים עשו 

'קולע' על השולחן. 

אט אט כל צוות המשרד התעורר, וקלטנו 
את הנזק שנעשה בלהט ההתוועדות: במהלך 

ם  י ד ו ק י ר ה
המחשב  הסוערים 

נשבר! ובתוכו כל הכתבות 
של העלון...

לא עזרו כל המאמצים והתפילות, המחשב 
פשוט לא הסכים להידלק.

הניסיונות  פרטי  בכל  אתכם  אלאה  לא 
או  לחיים,  המחשב  את  להחזיר  כדי  שנעשו 
העניין  הכתבות,  את  ממנו  להוציא  לפחות 
הוא ששום דבר לא עזר, ונאלצנו לשלוח את 

המחשב אחר כבוד לטכנאי המחשבים...

עלינו  עברו  רבים  וחודשים  שבועות  ימים, 
בציפייה לישועה, ובעשיית חשבון נפש פנימי 
– כיצד ייתכן שהתוועדות חסידית גרמה לכך 
שלא יצא עלון ממשיכים להילחם?! ולבסוף 
לאחרי שהלכנו להתייעץ עם משפיע הקעמפ 
ראויים  מספיק  היינו  לא  שכנראה  הסקנו 
באותה העת שיצא עלון ממשיכים להילחם 
ולקבל  תשובה  לעשות  ועלינו  ידינו,  על 

החלטות טובות.  

אכן  אדר  חודש  סוף  לקראת 
והמחשב  פרי,  נשאו  תפילותינו 
מהטכנאי  פתק  עם  יחד  הוחזר 
נרקוד  הבאה  שבפעם  שמבקש 

מחוץ למשרד...

מחופשת  החזרה  עם  תכל'ס, 
מטרה  חדורי  הגענו  הפסח, 
שאתם  העלון  את  להוציא 
בידכם, שינסנו  כעת  אוחזים 
לכתוב  והתחלנו  מותנינו 
במרץ כדי להספיק להוציא 
התוצאה  והנה  בזמן.  אותו 

לפניכם...
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שומע  עבור,  שומע  גבריאל:  דוד  המפ"ל 
זה?  מה  קולטים  אותי? אתם  – שומעים  עבור 
זכינו להתוועד עם  כבר חודשים ארוכים שלא 

החיילים החסידיים במדור המיוחד הזה..

 המפ"ל שלמה חיים שמולביץ: שומעים מצוין, 
אכן ממש מפעים, כולי בהתרגשות... 

התרגשות  ממש  אכן,  יהודה:  חיים  המפ"ל   
מיוחדת, אני ממש אחוז צמרמורת מהעניין..

המפ"ל שלמה חיים שמולביץ: דוד, בוא נעביר 
נושא. חיים יהודה מתחיל להתרגש ותיכף יגיעו 

דמעות, טישו וכו'..

קצת  נתוועד  בוא  אוקיי,  המפ"ל דוד גבריאל: 
ועל ההכרח  ועשרים שנה!!  ניסן מאה  י"א  על 

לטוס לרבי לתאריך מיוחד שכזה...

 המפ"ל שלמה פבזנר: דוד, רק שים לב שי"א 
ניסן עבר כבר לפני חודש, כך שהנושא קצת לא 

רלוונטי...

"עבר.."  משנה'  זה  מה  גבריאל:  דוד  המפ"ל 
"לא עבר.." זה בכלל לא חשוב – זה בדיוק מה 
שלומדים מפסח שני: "ניטא קיין פארפאלן", = 

"אין דבר אבוד" ותמיד ניתן לתקן..

אם  שמולביץ:  חיים  שלמה  המפ"ל 
אפשר לתקן, אז בהחלט כדאי שנפצה את 
החיילים היקרים על החודשים הארוכים 
להתוועד  זכינו  לא  בהם  והמשמימים 

להם  נשלח  אולי  עבור'.  'שומע  במדור  איתם 
שי אישי ומיוחד מהמדור..

נשלח  מעולה!  רעיון  יהודה:  חיים  המפ"ל 
להם חתיכת מצה עם שוקולד, לכבוד פסח שני 

)שכבר עבר(...

המפ"ל שלמה פבזנר: כן, אבל שהמצה תגיע 
קטנות  לחתיכות  מפוררת  תהיה  היא  אליהם, 

וכל השוקולד ימרח על המעטפה...

להם  נשלח  ככה,  אם  יהודה:  חיים  המפ"ל 
הפתעה מרגשת שתזכיר להם את ל"ג בעומר, 
שרוף  אדמה  תפוח  אולי  שמעון..  ורבי  מירון 

ומפוחם ממדורת ל"ג בעומר....

המפ"ל שלמה פבזנר: מה קרה לך? מה הקשר 
בין תפוח אדמה לרבי שמעון? אם כבר תפוח 
אדמה קשור אולי לפסח... ובכלל זה ילכלך להם 

את החולצה!

נמצא  שרשב"י  וכמובן  גבריאל:  דוד  המפ"ל 
בתהלוכות, ולא במדורות או משהו כזה...

המפ"ל חיים יהודה: מה הבעיה? אם כך, נשלח 
להם מזכרת מהתהלוכה! אולי ארטיק.

ודביק  נמס  שמולביץ:  חיים  שלמה  המפ"ל 
בטעם )מקל( עץ...

פשוט  אני  יאומן!  לא  גבריאל:  דוד  המפ"ל 
המום ומזועזע מהזלזול המחפיר שלך בארטיק 
של  שלמים  דורות  השם.  צבאות  חיילי  של 
החסידי  הארטיק  על  גדלו  מונחים  חיילים 
בטעם  ארטיק  בעומר!  ל"ג  תהלוכות  של 

יחד  אמיתית,  אחדות  ל של  כ
ילדי ישראל להבאת הגואל!

המפ"ל שלמה חיים שמולביץ: אתה צודק, זה 
וגאולה. אבל  באמת ארטיק חסידי של אחדות 
בכל זאת, אולי אפשר לעשות קצת אחדות- רק 
בלי הנוזל הדביק הזה.. אולי משהו יותר קליל 

ונוח..

המפ"ל שלמה פבזנר: לדעתי, זה מוכרח להיות 
התמימים  של  העוצמתית  מהפעילות  מזכרת 
ענק  המשיח'  המלך  'יחי  שלט  אולי  במירון, 
בצבע צהוב? או אולי דגל משיח ענק בגודל 10 

מטר... כמו שתליתי שנה שעברה במירון.

נזכר  אני  כן,  שמולביץ:  חיים  שלמה  המפ"ל 
איך עשית תחרות עם הדגל מי עף יותר מהר 
אתה  שבסוף  לי  נראה  הדגל.  או  אתה  ברוח, 

ניצחת...

המפ"ל דוד גבריאל: הגזמתם, דגל משיח לכל 
עתק! חייל?!  סכומי  יעלה  זה 

אפילו 

גדולי ה'שנוררים' לא יצליחו להתרים סכום כזה.

המפ"ל שלמה פבזנר: אולי אפשר דיגלון..

המפ"ל שלמה חיים שמולביץ: מצוין, נגיד לכל 
החיילים לתלות את הדגלון על העמודי חשמל 

של המשחק של האחים הקטנים..

יפתחו  ככה  מדהים,  יהודה:  חיים  המפ"ל 
לראשונה בית חב"ד לגו, או פלימוביל שיפרסמו 

את בשורת הגאולה לכל אנשי הפלימוביל...

להיות  מתחיל  טוב,  גבריאל:  דוד  המפ"ל 
מאוחר... צריך לחשוב על רעיון רציני- מזכרת 

נצח ברוח ל"ג בעומר, התהלוכות רשב"י וכו'

רעיון  זה  קולטים?  אתם  המפ"ל חיים יהודה: 
מעולה!

באמת  נכון,  שמולביץ:  חיים  שלמה  המפ"ל 
רעיון מעולה.

אמרת?!  מעולה  רעיון  פבזנר:  שלמה  המפ"ל 
זה רעיון מצוין!

לא  עדיין  אבל  רגע,  יהודה:  חיים  המפ"ל 
שמעתם מה הרעיון..

המפ"ל דוד גבריאל: אה, נכון...

המפ"ל חיים יהודה: אז ככה: החיילים המונחים 
של קעמפ אורו של משיח הם חיילים רציניים 
במדורות  שיש  והכיף  הכבוד  כל  עם  ביותר, 
החיילים  הרשב"י.  ציון  של  הגדולה  והחשיבות 
אפשר  רשב"י  שאת  מזמן  כבר  הפנימו  שלנו 

למצוא במקום אחד ויחיד...

המפ"ל דוד גבריאל: נכון! את רשב"י של דורנו 
אפשר למצוא בביתו הנצחי- 770!

אי  זה  ואת  שמולביץ:  חיים  שלמה  המפ"ל 
חשקה  אם  לכן  במעטפה,  לכם  לשלוח  אפשר 
יקרים לפגוש את רשב"י, אתם  נפשכם חיילים 

פשוט מוזמנים לרכוש כרטיס טיסה, להגיע!

המפ"ל שלמה פבזנר: אה, ואם אתם מגיעים- 
פנים  קבלת  לכם  להכין  שנוכל  לפני  תעדכנו 

מלכותית בשדה התעופה....



י"ד אייר תשנ"ג, בית רבינו שבבבל 
770 – בית משיח

אדוננו'  ה'יחי  שאגות  בקהל,  עצום  מתח 
מאלפי חסידים מרקיעות שחקים כאילו אין 
שום דבר בעולם עכשיו חוץ מהרבי שליט"א 
מה"מ. עיני כולם נשואות אל הקודש, מחכים 

ומצפים בכיליון עיניים להתגלות...

עם  יחד  כאן  עומד  הקטן,  מוישי  ואני 
שהנה  הביטחון  הרגשת  בכולנו  כולם,  כל 
אלינו.  ומתגלה  מהכסא  קם  הרבי  רגע  עוד 

השמחה מציפה את הקהל מנער ועד זקן...

מנהטן  הצהריים,  אחר  שישי  יום 
כיכר ה'טיימס סקוור'.

תפילין  להניח  אולי  תרצה  יקר!  "יהודי 
לזירוז הגאולה?" שאלתי בביישנות.

שאל  הוא  גאולה?"  אמרת,  מה  זה,  "מה 
בפליאה. 

"כן, מה הבעיה?" השבתי באי הבנה.

"אתה רוצה להגיד לי, שאתה באמת מאמין 
לא  הוא  אחד?!"  יום  תגיע  עוד  שהגאולה 

האמין למשמע אוזניו.

"וודאי שאני  לא נבהלתי, ועניתי בביטחון: 
מאמין! ולא רק שאני מאמין, אני בטוח שזה 

עומד לקרות בכל רגע!".

"אז צר לי לבשר לך ילדון, שכבר לפני 40 
שנה, כשאני הייתי ילד, אמרו שהמשיח מגיע 
יהיו  ותכל'ס כלום לא קרה. אז חבל שסתם 
לך ציפיות משונות, פשוט תחייה את החיים 
וזהו!" את סוף המשפט הוא פשוט צעק, והכי 
הוא  לענות,  לי  נתן  לא  אפילו  שהוא  גרוע 

פשוט סיים לומר את דבריו והלך...

 , ק " ש צ ו מ
המלך  שכונת 
ן  ו א ר ק '
 , ' ס ט י י ה
מונטגומרי 
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 , י ש י ו מ "
אתה  למה 
כזה  נראה 
קרה  עצוב? 

שאל  משהו?" 
אותי אבא.

שתקתי לרגע, ואז 
בשאלה:  לו  השבתי 

זוכר  אתה  "אבא, 
שישי  ביום  שהלכנו 

למבצעים?".

"וודאי, אבל למה אתה עצוב בגלל זה?" 
תהה אבא.

לי  הוריד  אחד ממש  איש  שאיזה  זהו,  "אז 
את כל המצב רוח, והתחלתי באמת לחשוב 
על זה – איך יכול להיות שהרבי שליט"א מלך 
המשיח עדיין לא התגלה?! כבר עברו כל כך 
אבא  אבל  להמשיך,  באתי  ו..."  שנים  הרבה 
סיפור  לי  מזכיר  אתה  "מוישי,  אותי:  קטע 

מיוחד שקרה עם הרבי".

"אבל אבא, אני מכיר כבר את כל הסיפורים 
על הרבי" התבכיינתי. 

"אהה", אבא חייך. "זה סיפור שמעולם לא 
שמעת..."

יקטרינוסלב, שנת תרע"ז

אחד   .14 בגיל  בערך  היה  שהרבי  היה  זה 
מהנערים בעיירה אהב לשהות ולבלות 
קראו  הזה  לנער  הרבי,  במחיצת 

ישעיהו.

ם  ע פ
 , ת ח א
ע  י ד ו ה
 , י ב ר ה
פי  שעל 
ם  י ב ו ש י ח ה
בעוד  שלו 
הולך  שבוע 
חמה  ליקוי  להיות 
מצב  זהו  חמה  )ליקוי 
על  מסתיר  הירח  שבו 
חלקים  וכמה  השמש 
למספר  חשוכים  נהיים  הארץ  בכדור 
נער  עדיין  היה  הרבי  היום(.  באמצע  רגעים 
איך  להאמין  התקשו  הנערים  ושאר  צעיר, 
נער בגיל כזה יודע מה קורה בגרמי השמים?.

רק ישעיהו הכיר את הרבי וידע את גדולתו, 
"היו  האחרים:  הנערים  לכל  אמר  הוא  ולכן 
בטוחים בדבריו של מנחם מענדל! הוא יודע 

מה הוא אומר".

כלים  עם  ישעיהו  יצא  שבוע,  כעבור 
חמה  הליקוי  את  לבחון  כדי  מיוחדים, 
המדובר. שעות רבות חלפו אבל שום שינוי 

בשמש לא נשקף! 

הרבי  של  לביתו  במהירות  רץ  ישעיהו 
ושאל אותו בתמיהה מדוע הוא לא ראה 
כלל  את הליקוי חמה שהרבי צפה. הרבי 

בביטחון  וענה  מהשאלה  נבהל  לא 
אתה  אם  היה!  חמה  "ליקוי  גמור: 

אומר  לא  זה  ראית  לא 
כלום...".

את  עזב  ישעיהו 

ביתו של הרבי מבולבל, באמת מצב מוזר.

החדשות  מעיתוני  אחד  ימים,  כמה  כעבור 
ליקוי  התרחש  ימים  כמה  שלפני  הודיע, 
)וביניהם  מסוימים  שבמקומות  אלא  חמה, 

יקטרינוסלב( לא ראו אותו...

אכן אז כולם הבינו, שהמילה של הרבי לא 
נראה  זה  במציאות  אם  וגם  סתם!.  נאמרת 
אחרת, זה לא משנה ממה שבאמת קורה שזה 

מה שהרבי אומר.

'קראון  המלך  שכונת  מוצש"ק, 
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לא  הרבי  של  מילה  מוישי?  מבין  "אתה 
ושלך  שלי  בעיניים  אם  וגם  סתם!!!  נאמרת 
זה נראה קצת אחרת וקשה לנו להאמין, אז 
מה  היא  האמיתית  המציאות  דמיון!  רק  זה 

שהרבי אומר!

הרבה  כך  כל  לנו  אומר  וכשהרבי שליט"א 
ספק  לנו  אין  בא,  משיח  רגע  שעוד  פעמים 
אחוז  במאה  בטוחים  ואנחנו  האמת,  שזוהי 
שזה קורה מיד ממש, ואנחנו נלך לפרסם את 

זה בגאון ובגאווה לכל העולם"!

מוגש לרגל ט"ו אייר  - היום בו עודד הרבי 
שליט"א מלך המשיח לראשונה את שירת 

'יחי אדוננו' לעיני המצלמות בשנת תשנ"א. 



זה זמן רב שלא יצא לנו להתוועד יחדיו, וליבי ממש מתפוצץ מרוב געגוע אליכם. לפחות אני מקווה 
שניפגש בקרוב בגאולה השלימה בבית המקדש )ואם חלילה וחס משיח לא יבוא עד אז – כמובן שנתראה 

בקיץ הקרוב בקעמפ אורו של משיח(. 
בשבוע שעבר ישבנו מספר תמימים בהתוועדות בישיבה, והמפקד החסיד יוסף יצחק כהן סיפר סיפור 
עם נקודה שממש תפסה אותי, והחלטתי שאני חייב לחלוק אותו אתכם למען תתעוררו ותתחזקו גם אתם 

בנקודה המדוברת:

אימהות  כיוון,  מכל  צרחות  נשמעו  בעיירה!  אש  אש! 
ברחובות  ובוכים  מקור  רועדים  עמדו  בידיהם,  ותינוקות 
ששקקו חיים אותה שעה - כאילו לא היה זה אמצע הלילה, 
המלחכת  האש  של  הפצפוץ  קולות  נשמעים  כשברקע 

ושורפת כל חלקה טובה.

האש  מכבי  כרכרת  היום  באותו  בדיוק  המזל,  לרוע 
כך   – העגלון  יוס'ל  אצל  בתיקון  הייתה  רודנסקא  של 
היו  לא  הגדולה,  הדליקה  על  להשתלט  שאמצעים 

בנמצא...

להציל  ממיטותיהם  זינקו  העיירה  תושבי  כלל  כשכך, 
וכמובן  ביתם  בני  בשלום  לבדוק  ורכושם,  נפשם  את 

לראות האם וכיצד הם יכולים לסייע בכיבוי השריפה.

היה זה ביתו של מענדל האופה, בית גדול ומרווח ששכן 

במרכז העיירה, האח שהוסק על מנת לחמם 
את הבית ובטעות נשאר דולק ללא השגחה 
לא  עדיין  הגדולה.  לשריפה  שגרם  זה  הוא 
ומשפחתו  מענדל  הצליחו  האם  ברור  היה 
להימלט  מן השריפה או שמא ח"ו הם עדיין 

לכודים בפנים מחכים לעזרה..

הבית  מן  קמעא  מרוחק  שהיה  הבאר  מן 
סחבו כלל התושבים דליים, חביות, מכלים 
והביאו   - מים  מעט  להכיל  שיכל  מה  וכל 
לשורת תושבים אמיצים שניצבו בגופם אל 
העיירה  תושבי  לכבותה.  בניסיון  מול האש 
לחייו  כשהדאגה  ובנחישות,  בזריזות  פעלו 
כולם  – ממריצה את  ומשפחתו  של מענדל 

ומזרזת את העשייה.

זעקות  כמרקחה  ממש  הייתה  העיירה 
כיוון,  מכל  נשמעו  רמות  וצעקות  שבר 
ההוא בניסיון לוודא את שלום יקיריו והשני 
סדר  להשליט  בניסיון  הוראות  בחלוקת 

במאמצי הכיבוי.

בתוך כל הקלחת וההמולה הסתובב שלמה 
לא  השריפה  מתחילת  הן  מודאג,  הכורך 
ראה את ידידו הטוב שמר'ל, "האם קרה לו 
משהו? ייתכן שנלכד ח"ו בשריפה?" הרהר 
שלמה לעצמו בדאגה, ממחשבה למעשה רץ 
שלמה לביתו של שמר'ל לראות ולבדוק מה 

עלה בגורלו. 

במיטה,  שנתו  את  נם  שמר'ל  ולבנתיים 
כאילו כלום לא קרה...

כולם  לך?  קרה  מה  קום!  שמר'ל!  "היי, 
של  בביתו  השריפה  את  לכבות  עוזרים 
מענדל האופה! לא עת לישון עכשיו!" קרא 

שלמה בחופזה תוך כדי שהוא מנסה 
לנער את שמר'ל מהמיטה.

רחב  פיהוק  פיהק  שמר'ל 
הסתובב לצד השני וקרא מנומנם: 
"למה אני צריך להתערב בענייניו 
של מענדל האופה? הוא אדם גדול 
בחייו!  להתערב  מזכותי  זה  ואין 

ובכלל – הרי הכל בהשגחה פרטית, ואם ה' 
קבע שתהיה שריפה, מדוע שאתערב ואנסה 

לשנות את דרכיו של הקב"ה?" 

"כשאש  ברוגזה,  שלמה  זעק  "שוטה!" 
מתיישבים  לא  חיים,  ומסכנת  משתוללת 
רצים  אלא  ושיקולים,  חשבונות  לערוך 

בדחיפות להציל את הזולת משריפה!"

• • •
שאינו  אחר  יהודי  רואה  כשאני  הבנתם? 
עדיין  יודע  ואינו  ומצוות,  תורה  עתה  לעת  מקיים 
זמן  אין  שליט"א,  מה"מ  הרבי  של  נבואתו  על 
לשבת ולחשב חישובים: "האם זו אחריות שלי? 
היהודי  זוהי שריפה משתוללת!  יכול?"  אני  האם 
בינתיים יכול להיספות בשריפה רח"ל חובה עלינו 
לקום ולנסות בכל  דרך להציל אותו ולכבות את 

השריפה!
חייבים  פשוטות:  יותר  באותיות  ובקיצור 
עוד  על  ולהשפיע  למבצעים  לצאת  ומוכרחים 

יהודים לקיים תורה ומצוות!
וצאו  חבר  או  אבא  את  תפסו  קדימה,  אז 

למבצעים!
דמעות  עם  הקעמפ  ממשרדי  אליכם  הכותב 

זולגות מהשתוקקות לראותכם.

המפקד.



מערכת ממשיכים להלחם שולחת ברכת מזל טוב לחיילים החסידים 
שנולדו בחודש אייר:

אברגל ישורון

אברגל שניאור

אטדגי יוסף יצחק

אלשטיין שמואל

אפרים שניאור זלמן  

אשרוב דניאל מנחם מענדל

גבעוני ישראל אריה לייב

גורליק ישכר אליהו

גלייזר ישראל

דייטש לוי יצחק

ורדי שמואל דוד

זילברשטרום ישראל צבי

חאנין חייקל

יוסף יגל יצחק

י"ח

י"ח

כ"ט

ה'

כ"ו

ט'

ג'

י"ז

כ"ז

כ"ט

י"ד

כ"א

כ"א

י"א

י"ט

ט"ו 

ט"ז 

י"ד

כ"ו

כ"ב

ב'

כ"א

ו'

כ"ו

כ"ג

ה'

י"א

י"ח

כהן לוי יצחק

לבקיבקר שלום דובער

מדר דוד משה

עמר מנחם מענדל

פאר יהונתן דוד

פיליפ מנחם מענדל

פרידמן שמואל

קופצ'יק יוסף

קורקוס יוסף יצחק

קירשנזפט יוסף יצחק

קליינמן מאיר

רון מיכאל

שיפראן שניאור זלמן

עבאד שמואל משולם זוסיא

א ארטיק קרח, עכשיו במבצע 1+1 
)הראשון עולה 37 שקלים בלבד(!

ב ברד מרענן ליום קיצי רותח.
ג   גם מפקד וגם קיוסקאי. שילוב 

מנצח!

ד  די כבר! אין הנחות בקיוסק!
ה  התור בקיוסק שאף פעם לא 

נגמר...

ו  ווווווווואו! איזה פינוקים...
ז זמן השיא בקיוסק – לפני כיבוי 

אורות )להשביע את החלומות...(.

ח חייל, חסיד – שבע!
ט טל השמים: הקיוסק של החיילים! 

י יער חנתון - איזה מזל שלא היינו 
שם! איך הקיוסק היה שורד?..

כ כסף, נשפך פה כמים.
ל לא לדחוף! יש מספיק לכולם.

מ מחירים הכי טובים בשוק!
נ 'נגמר!' זה המילה ששמעתם הכי 

הרבה...

ס סיירת 'לימוד התורה' – הסיירת 
המנצחת!

ע עוזר הקיוסקאי – יוסל'ה לוין, 
אכלת טוב הא?!

פ פחיות קרות בטיול...
צ צפת – גם ישיבה, גם קעמפ, וגם 

קיוסק!..

ק קיוסק, המקום האהוב על 
החיילים בקעמפ!

ר רעבע, מעל הכל!
ש שנה הקרובה נפתח באורו 

מסעדה!

ת תירשמו כבר לקעמפ! כולנו נהיה 
שם! )נתראה...(

.( הנודע טל מוגרבי . . מאת המפקד והקיוסקאי )והשחקן



שד"ב שוהה כעת ב770 בשנת ה'קבוצה', שם הוא מנהל . 	
את 'קופת בחורים' ומפיק עוד כמה פרוייקטים חסויים.

שד"ב הוא אח של המפקד י"י פיזם.. 	
בשונה מהנאמר בכתבה, שד"ב היה בכלל אמור לנהל את . 	

צוות המטבח בקעמפ. רק בטעות הוא נהיה מג"ד.
שד"ב מקדיש בכל יום כשעה לדיאטה, ובה הוא מתנזר . 	

משתיית קולה ושותה ספרייט במקום.

המשפיע החסידי של לוי הוא המפ"ל דוד גבריאל.. 	
לוי היה אחראי ממטרות ראשי מטעם עיריית צפת.. 	
הקלסר של לוי הוא ירושה מהמג"ד שלו באורו ע"ב והוא . 	

שומר עליו עד היום.
גם לוי שוהה כעת בשנת ה'קבוצה' ב770.. 	

ה בניין  צ ע ו מ ה
ת  י ר ו ז א ה

מירון, חודש אדר ה'תשפ"א
לוי  מדודים,  בצעדים  נכנסו  הם 
של  למשרדו  פיזם  ושד"ב  סבח 
באו  הם  מירון,  מועצת  יו"ר 
מכווני מטרה והם לא הולכים 
את  יקבלו  שהם  עד  לוותר 

מבוקשם.

היו"ר  מול  נעמדו  הם 
השולחן  בראש  שישב 
אליהם  עיניו  את  ונשא 
"מה  שואל:  במבט 

מבוקשכם?".

ם  ז י פ
מעט  כחכח 
 , ו נ ו ר ג ב
ש  ג י נ ו
ר  ש י

מבית  אנחנו  אדוני!  לך  "שלום  לעניין: 
ממך  לבקש  ובאנו  הרשב"י  ציון  חב"ד 
אישור להעמיד תמונה ענקית של הרבי 
בכביש המרכזי בכניסה להר מירון כבכל 

שנה!".

ואמר:  לשלילה  בראשו  נענע  היו"ר 
יתאפשר,  לא  הדבר  השנה  "לצערי 
ברורות  הם  השנה  המשטרה  הנחיות 
שאין להניח כל שלטים שהם בדרך אל 

הציון".

שלט!"  שמים  אנחנו  שנה  כל  "אבל 
התפרץ לוי סבח.

וסימן  היו"ר,  חתם  לא!"  השנה  "אבל 
לעבר הדלת לאות שהפגישה הסתיימה.

לא צמד כשד"ב פיזם ולוי סבח ייכנע 
של  ממשרדו  יצאו  הם  בקלות.  כ"כ 
היו"ר ופנו אל המזכירה שישבה בשולחן 

הקבלה.

אישור  לנו  "יש 
הודיע  מהיו"ר!" 
שד"ב פיזם נחרצות. 
"את יכולה להדפיס 

לנו."

אמרה  "אוקיי", 

לו שיחתום  ואכניס  "אני אדפיס  המזכירה, 
על זה".

מחויכות.  בפנים  המשרד  מן  יצא  הצמד 
"נראה לך שזה יצליח?" שאל לוי.

"בוודאי!"  פסק פיזם נחרצות. "הרבי הוא 
זה שמנהל את העולם ואנחנו פה בשליחות 

שלו".

הכניסה  המזכירה  דבר,  של  בסופו  ואכן 
הדורשים  מסמכים  ערימת  העיר  לראש 
המיוחל  האישור  גם  וביניהם  חתימתו  את 
לא  המועצה  ראש  יושב  התמונה.  לתליית 
גם  וכך  חותם,  הוא  מה  על  להסתכל  טרח 
השנה הועמדה התמונה של הרבי לתפארת 

בכניסה להילולת הרשב"י.  

בעומר  ל"ג  ערב  מירון,  הר 
ה'תשפ"א:

"יותר גבוה! עוד יותר גבוה!" צעק המג"ד 
הכיכר,  על  עומדו  ממקום  כוחו  בכל  פיזם 

שם נמצא הדוכן למחירת ספרי חסידות.

למלא  דרך  בכל  ניסה  המנוף  על  העומד 
ללא  אך  שקיבל,  ההוראה  את 
"מצטער,  הצלחה. 
שאני  גבוה  הכי  זה 
אמר  הוא  יכול!" 

לאחר מספר ניסיונות כושלים להגביה עוד 
את המנוף.

"בסדר, נראה לי שזה מספיק. רד למטה". 
הורה לו המג"ד פיזם.

עיניו  נשא  והמג"ד  לרדת,  החל  המנוף 
הבלון   – התוצאה  את  לבחון 

חב"ד  של  האגדי  משיח 
במירון!

של  בגודל  הבלון, 
ממוצעת,  כדירה 
מגובה  החל  התנוסס 
של כ-10 מטרים והיה 
כמעט          שהגיע  נראה 

השמים.  עד 
בצבע  הבלון 
עז  צהוב 
כתר  ועליו 
 ' ח משי ' ו
מפרסם 

      



למרחוק לכל מאות האלפים שעולים להר 
למצוא  ניתן  אף  ידו  ועל  היום,  במהלך 
המרכזי  האוהל  של  מיקומו  את  בקלות 
חח"ל  מישיבת  התמימים  ע"י  שמופעל 
לרבי,  יהודים  עם  כותבים  ובו  בצפת, 
ומניחים  בחברותות  חסידות  לומדים 
היום  כל  במהלך  המעוניין  לכל  תפילין 

והלילה ללא הפסקה.

סבח  לוי  המג"ד  מרחוק  הגיח  לפתע, 
ורץ לעברו של המג"ד פיזם.

הבלון?!  את  עוד  הגבהת  לא  "למה 
הזדעק  ככה!"  אותו  רואים  בקושי 

המג"ד סבח.

"לא היה אפשר להגביה עוד". ענה לו 
"מה  בציחקוק:  והמשיך  פיזם.  המג"ד 
הבעיה? אתה פוחד שאתה תיתקע בו 

עם הראש?..."

• • •
הרבה  לנו  שאין  מכיוון  אז  טוב, 

מקום, רק על קצה המזלג:

הדרומית  בעיר  נולד  פיזם  שד"ב 
הוא  מילדותו  כבר  'ֹשדרות'. 
בעשיית  הרב  בעיסוקו  נודע 
'מבצעים' עם יהודים ובמיוחד 
בפעילות בנושא הפצת זהות 

הגואל והגאולה.

הוא פגש  לוי סבח  את 
לראשונה בקעמפ אורו 
בשנת  משיח  של 
כבר  לוי  ה'תשע"א, 
לגובה  התנוסס  אז 

רב והוא הועסק בשטח הקעמפ כשיפוצניק 
שעוללו  הנזקים  בכל  טיפול  על  שאחראי 

חיילי הקעמפ.

לתיקון  לוי  נשלח  הקעמפ  מימי  באחד 
הייתה  רבה  ומה  פיזם,  שד"ב  של  בחדרו 
את  וראה  לחדר  נכנס  כשהוא  תדהמתו 
שלום דובער מחקה את המג"ד שלו לעיני 
עשרות חיילים שמרוב אימה החלו לרעוד 

במקומם.

מהמראה,  הוקסם  כ"כ(קטן  ה)לא  לוי 
והחליט שהוא גם רוצה להיות מג"ד ויהי 
מה! הוא עזב את עבודות השיפוצים והחל 
בפעולותיו  פיזם  המג"ד  עם  להסתובב 
עזה  חבל  בכל  הגאולה  בשורת  לפרסום 
לתליית  בגובהו  והשתמש  וגלילותיה, 

דגלים בכל מקום שידו משגת.

הם נהפכו לצמד חברים ויחד עלו לישיבה 
קטנה, שם התמסרו בעיקר ללימוד חסידות 
בשופי ככל שיכלו. כשעלו לישיבה גדולה, 
הענפה  הפעילות  על  אחריות  לקח  פיזם 
קרו  ובמסגרתה  הילולות'  חב"ד  'בית  של 
המאורעות המתוארים לעיל, כשלוי תומך 

ומסייע לצידו בכל הדרוש.

וסוף סוף, לאחר תלאות רבות, הגשימו 
למגדי"ם  ומונו  חייהם  חלום  את  השניים 
התאכזבו  הם  משיח.  של  אורו  בקעמפ 
הולך  שהקעמפ  שמעו  כשהם  קשות 
להימשך רק ארבעה ימים והם לא יספיקו 
לעולל  תכננו  שהם  מה  כל  את  לממש 
ככל  לצעוק  ניסו  הם  ולכן  לחיילים, 
האפשר במהלך ה'מעת לעת' של הקעמפ 

כדי לפצות על כך...

שלומכם ישגה חיילים יקרים מפז ומפנינים! 
אין שמץ ידיעה בליבכם עד כמה אני מייחל ומצפה 
סעווענטי'  ב'סעווען  כאן  שוהה  אני  לראותכם... 
בשנת ה'קבוצה' מסתכל בתמונות מהקעמפ ופשוט 
הקט  בביתי  כשהייתי  ניחא  מעיני.  זולגות  דמעות 
דמעותי  את  לנגב  לי  שעזרה  אימי  את  לי  הייתה 
ומרגיעה אותי, אבל כאן אין לי מי שיעשה את זה...

שגם  החלטתי  הקעמפ  מאז  כי  חביבי,  נא  דעו 
לימודי  על  שוקד  הנני  ה'  וברוך  'מונח',  אהיה  אני 
ספרי  בהדפסת  עוסק  אני  כעת  ובהתמדה.  במרץ 
החשוב 'שערי ארוחה' המבאר בארוכה את מאמר 
זקן מנהלי צוות המטבח בקעמפ ''שערי ארוחה לא 

ננעלו''...

היקרים  המגדי"ם  של  הק'  מנהגם  וכידוע 
שלא  דנא,  מקדמת  עוד  משיח'  של  'אורו  בקעמפ 
להותיר חס ושלום ורחמנא ליצלן שום פיסת מאכל 
מעי  בני  'שישו  הכתוב  את  לקיים  האוכל,  בחדר 
המפ"ל  ורבנן  מרנן  הוד  בכך  הפליג  ומכבר  שישו'. 
ממלכתו,  על  ימים  יאריך  שמולביץ  חיים  שלמה 
לברר את   - 'עבודת הבירורים'   ומעלת  גודל  בדבר 

ניצוצי הקדושה שבכל מאכל ומאכל.

אם  כי  אתכם,  להתוועד  רציתי  זה  על  לא  אך 
באמצעו  ונעלים:  קדושים  יותר  הרבה  דברים  על 
של המסדר בבוקרו של היום השני בקעמפ, חזיתי 
בגנרל פרידמן האימתני מדבר בפני החיילים, ולרגע 
עלתה בי 'מחשבת שטות': אולי אעזוב את תפקידי 

כמפקד זוטר, ואהיה גנרל קשוח וזעוף פנים, אשר 
נכנס למסדרים בצעדים זריזים ומטילי אימה...

ידיים  בשתי  האווילי  הרעיון  את  דחיתי  ומיד, 
– אני?! הרב גרשל'ה גוצל?! החסיד הנודע שעלה 
מרוסיה הסובייטית?! יעזוב את החיילים הטהורים 
'צאן קדושים' המסורים לגמרי לרבי מלך המשיח?! 
ירוץ איתם  יעשה איתם התעמלות בוקר?! לא  לא 
שטוף זיעה בפעילויות?! לא אשפריץ עליהם מים 
תוך  אל  עמוק  איתם  יתוועד  לא  בטיול?!  מהנהר 
הלילה?! ובמקום זה אהיה איש משמעת הספון כל 
ללכת  אצליח  איך  ובכלל,  בגנרליה?!  בבטלה  היום 
אשר  בעוד  פרידמן  הגנרל  כשל  זריזים  בצעדים 

ביטני במשקל מאות קילוגרמים נשרכת אחרי...

השטויות.  כל  את  עזבו  יקרים  חיילים  תכל'ס 
תתחילו  אמיתיים,  חסידים  כמו  להתנהג  תתחילו 
הרבה  ללמוד  ב'עבוייד'ה',  להתפלל  להתוועד, 
בשמחה!  להיות  תמיד  העיקרים:  ועיקר  חסידות, 

כמו שהרבי שליט"א רוצה!

בזריזות  לרוץ  עליכם  בכך,  להצליח  וכדי 
נא  אל  הקרוב!  משיח  של  אורו  לקעמפ  ולהירשם 

תתמהמהו, השעה דוחקת! 

שאו  המשיח!  המלך  יחי 
ברכה ידידיי! 



כבד עטף את הממלכה כולה, הבשורה האיומה שנשמעה באותו אבל 
הבקר העכירה את האווירה: המלך הזקן והאהוב – השיב את 

נשמתו ליוצרה לאחר מאבק ממושך במחלה ארורה... 

הכל החל לפני מספר שנים, עת המלך הזקן סעד את ארוחת הצהרים, מזון שכנראה 
היה מעט מקולקל הפיל את המלך למשכב. בגילו המופלג של המלך לא היה זה דבר 
כל  אך  תבל.  קצווי  מכל  הרופאים  טובי  הוזעקו  מיטתו של המלך  אל  בכך.  מה  של 
ניסיונותיהם כשלו, ומצבו של המלך הלך והחמיר מיום ליום. במשך מספר שנים שכב 

המלך ללא ניע במיטתו. והיום למרבה הצער הוא החזיר את נשמתו ליוצרה.

תחושת היגון ליוותה כל אחד ואחד מבני הממלכה, שהרגישו שהמלך היה להם כאב 
לא  החנויות  בממלכה,  הוכרז  כללי  אבל  יום  יחידו.  בנו  של  צרכיו  לכל  ודואג  שחש 
נפתחו, ואווירת דיכאון שררה ברחובות, כולם ישבו בבתיהם מכונסים בעצמם, מנסים 

לעכל את האובדן.

בנו של המלך - יורש העצר העתידי, בד בבד עם הצער והכאב הגדול על אובדן אביו 
המנוח, החל לתכנן כבר את צעדיו הבאים: מיד כשיעלה על כס המלוכה יתחיל במסע 
שיקום רחב היקף שיתקן את ההזנחה הגדולה והליקויים ששררו במדינה בזמן בו היה 
אביו חולה, ויחזיר את המדינה למצב תקין כפי שהיה בימים הטובים קודם מחלתו של 
אביו. הוא התכוון לפטר בעלי שררה ושרים בכירים שהתנהגו בשחיתות ומעלו באמון 
הציבורי שניתן להם, להמשיך בהגברת אכיפה של רשויות החוק בכל רחבי הממלכה – 
ע"מ לעצור את התוהו ובהו ששרר בממלכה, בו "איש הישר בעינו יעשה", מצב שנתן 

שלל  על  שודדים  וחבורות  פשע  לכנופיות  פעילות  של  נרחב  סוגיהם.כר 

כמו כן תכנן לפעול באופן מידי לשיפור התשתיות והדרכים של 
הבירה שתעקוף  לעיר  נוחה  גישה  דרך  ביצירת  החל  הממלכה: 

את היערות והשדות הרבים הנמצאים בדרך ומאריכים ומקשים 
על ההגעה, וכלה בשיפוץ הבניינים, הרחובות ומשרדי 
שנזקקו  במקומות  חדשים  מבנים  והקמת  הממשלה, 

לכך.

כך  תכניות,  הרבה  כך  כל  היו  החביב  העצר  ליורש 
שגם אם היה מכהן כמלך במשך מאות שנים לא היה 
יועצים,  למנות  תכנן  הוא  כולם.  את  לממש  מספיק 
מנהלים ושרים רבים מספור שייעצו, ינהלו ויבצעו את 

הפרויקטים הרבים הללו.

עוד הרבה רעיונות, חזונות, תכנונים, שיפורים והצעות 
היו ליורש העצר הנמרץ. אך הייתה בעיה אחת קטנה 
לא  איש   – לב אליה  לא שם  והוא  לביצוע,  שהפריעה 

היה מעוניין שהוא יהיה מלך....

העם, שהתרגל למצב ששרר בשנות המחלה הארוכה 
של המלך הזקן – לא מיהר כל כך להחליף 
את אורח חייו ולמנות עליו את יורש העצר 
התברואה  למצב  התרגלו  הם  הצעיר. 
והניקיון, הדרך הארוכה לא הפריעה להם, 

וכמו כן חלקם אף נהנו מהשחיתות של השרים שדאגו להם להטבות מיוחדות. בקיצור: 
הם נהנו מהמצב הנוכחי, ולא ראו צורך כל כך דחוף להכתיר מלך חדש...

יורש העצר שהתכונן להכתרתו הצפויה, כבר לא יכול היה לחכות מלהתחיל לממש 
את כל תכניותיו לשיפור המצב במדינה, הוא חיכה בקוצר רוח לרגע בו יודיעו לו, כי 

נקבע תאריך למעמד ההכתרה והעם חפץ במינויו.

אך לצערו הרב, הדבר לא קרה... חלפו ימים, שבועות וחודשים ולא היה נראה שיש 
לאנשי הממלכה תכניות מיוחדות עבורו...

יורש העצר שתכנן כבר להיקרא 'מלך', הלך ושקע בעצמו. מאז שהוא זוכר את עצמו 
הוא חיכה ליום הזה בו יוכל לפעול שינוי משמעותי ולהרגיש תחושת סיפוק, וכשזה לא 
קרה הוא הרגיש שאין עוד טעם לחייו. הוא הסתגר בחדרו שרוי בדיכאון, מיעט לאכול, 
ובקושי פתח בשיחה עם מישהו. רק היועץ הקשיש שעוד האמין שיבוא היום בו יעלה 

יורש העצר על כס הממלכה, דאג לעודדו ולהביא לו מזון ומשקה.

כס  על  לעלות  שרצה  מבנו  ובוודאי  הזקן  מהמלך  שכחו  הכל  ושנים,  ימים  חלפו 
המלכות והחיים בממלכה המשיכו להתקיים במתכונתם.

לא היה מישהו שהיה יכול לשים את האצבע על המקרה הספציפי שהוביל לכך, אך 
היה זה רצף אירועים שאירעו בתזמון מדיוק שגרמו לשינוי השיח והאווירה:

שר בכיר שהתגלה קלונו ברבים, משפחה תמימה שנפגעה באכזריות על ידי כנופיית 
שודדים, הדרכים העוקפות שאט אט מחוסר תחזוקה הפכו למסוכנות ובלתי שמישות 

– או שפשוט הזמן עשה את שלו ובני הממלכה טיפה התבגרו.

תכל'ס הוחלט שצריך מלך שיעשה סדר!

בנו  העצר,  ביורש  להיזכר  להם  קשה  היה  לא 
של המלך הקודם – שהיה מלא בתוכניות לשיפור 
למנותו  חשבו  נקלה  ועל  הממלכה,  וקידום 
לשושלת  ונצר  לבן  כיאה  החשוב,  לתפקיד 

המלכים המפוארת.

לחדרו  הגיע  הקשיש  והיועץ  היום,  קרה  ואכן 
"אתה  בהתרגשות  לו  והודיע  העצר  יורש  של 
הולך להיות מלך!" ועל שאלתו מה ולמה השיב: 

"הציבור איתך, הוא רוצה אותך, יש לך עם!"

מודעות ענק נתלו בכל רחבי הממלכה וכרוזים 
הסתובבו במרכזי הערים – "טקס הכתרת המלך!"

קבוצות קבוצות נעמדו כולם ושחו בהתרגשות 
בידיעה המרעישה, הן לא דבר של מה בכך הוא... 
רבים כבר החלו ליסוע למקום המיועד שם יערך 
טקס ההכתרה המפואר  - כפי שנכתב במודעה.

הגיע הרגע – על בימה גבוהה ומפוארת ניצב 
אותה  העתיקה  בגלימה  לבוש  העצר  יורש 
היועץ  כהונתו,  בימי  סבו  סב  עוד  לבש 
ברעד  בידיו  מחזיק  לצידו  ניצב  הישיש 
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והתרגשות..

מכל  מקום.  אפס  עד  שהתמלא  האירוע  למקום  לזרום  המשיכו  אלפים  אלפים 
קצוות הממלכה הגיעו כולם להשתתף בטקס המיוחד, לא היה אחד שהרשה לעצמו 

לפספס אירוע היסטורי שכזה...

את המתח וההתרגשות שעמדו באוויר היה ניתן לחתוך בסכין, הכל עמדו בדומיה 
מתוחה והמתינו לבאות. שהרי בד בבד עם השמחה על מינויו של מי שידאג להם 
ויקשיב לצורכיהם, הכתרתו של המלך גם מחייבת אותם להקשיב לפקודותיו ולמלא 

אחר הוראותיו.

נציג העם פתח את הטקס כפי שמקובל בקוראו מתוך מגילת קלף את כתב ההכתרה 
בו מפורטים שמו, ייחסו של המלך, וההתחייבויות ההדדיות בינו לבין העם.

ואז הגיע רגע השיא: היועץ הקשיש הכריז ראשון וכולם אחריו בגרון ניחר: "יחי 
המלך!" "יחי המלך!" "יחי המלך!" – זעקו כולם במקהלה, ובעצם ברגע זה הכתירו 

עליהם את מלכם והתחייבו לקבל עליהם את מרותו.

הדממה והמתיחות שעמדו באוויר התחלפו מיד לתחושת פורקן, הקלה ושמחה 
– כולם התחבקו בהתרגשות זה עם זה וניגשו לפגוש את יורש העצר שכבר נהפך 

למלך...

המלך החדש היה נראה כמי שקם לתחייה, הצבע חזר לפניו, והחינניות הנמרצת 
שנעלמה ממנו בשנים האחרונות חזרה אליו במשנה תוקף – עתה כשהוכתר למלך, 

ייעוד חייו התממש, יש אם כן טעם לחייו. העם ממש העניק לו חיים!

שבת פרשת תזריע-מצורע. ו' אייר תנש"א. -770 בית משיח

האווירה ב-770 בעת ההתוועדות של שבת 
הייתה מחשמלת. רק לפני ימים ספורים – 
ניסן נשא הרבי שיחה מרעישה בה  בכ"ח 
המשיח  להבאת  שהאחריות  כך  על  דיבר 
עוברת לידיהם של החסידים ואנשי הדור 
ולהבא  ומכאן  עשיתי  שלי  את  "אני  כולו 
כך אמר הרבי  ביכולתכם"-  כל אשר  עשו 

וגרם לטלטלה אדירה בקרב החסידים.

מיד לאחרי השיחה הבינו החסידים שכדי 
ככל  הוא  המשיח  כמלך  יתגלה  שהרבי 
לקבל  החסידים   – מאתנו  מצפה  הנראה 
פנו  חסידים  קבוצת  מלכותו.  את  עלינו 
הקובע  פסק-דין  שניסח  הרבנים  לאחד 
חמישה  מלך המשיח,  הוא  שלי"ט  שהרבי 
עשר רבנים עוד הספיקו לחתום עליו לפני 
ואמר:  בחיוך  אותו  שקיבל  לרבי  שהוגש 

"ישר כח!"

דיבר  שבת  של  ההתוועדות  בעת  עתה 
ב'שטורעם'  משיח  ועל  הגאולה  על  הרבי 
הזמן  שהגיע  הבינו  והחסידים  מיוחד, 

לעשות מעשה. להעלות הילוך.

לקחת  נחשון  דוד  הרב  שעלה  לפני 
שומע  לפתע  הוא  מהרבי  'משקה  בקבוק 
תהיה  כעת  "שההכרזה  אומר:  הרבי  את 
סדר  ובכל  העולם  בכל  ופרסום  הכרזה 
את  הבין  נחשון  הרב   – ההשתלשלות" 
המסר – המלך מחכה להכתרתו מצד העם!

ובצפייה  במתח  ממתין  כולו  הקהל 
להתרחשויות, הס הושלך בקהל עת הרבי 
הוא  נחשון,  הרב  של  לכוסו  'משקה'  מוזג 
נעמד לימין הרבי ומכריז בקול: "שעל פי 
מלך  הוא  שליט"א  שהרבי  הרבנים  פסקי 

מלכותו  את  כולם  מקבלים  לכן:  המשיח, 
של הרבי כמלך המשיח ומתחייבים לעשות 
כל מה שידרוש מאיתנו במסירות נפש..." 
החסידים  אלפי  מפיות  נעתקה  הנשימה 
שגדשו את 770, דפיקות הלב הואצו – כעת 
קורה ממש למול עיניהם הרגע ההיסטורי 
לו מחכים יהודים כבר אלפי שנים – העם 

בוחר וממליך עליו את מלך המשיח!!!

והרב נחשון עוצם את עיניו בכוונה ומכריז 
בצעקה  בהיסטוריה  הראשונה  בפעם 
מלך  ורבינו  מורינו  אדונינו  "יחי  חזקה: 
המשיח לעולם ועד!!!!" בשניות הראשונות 
יודע  לא  בהלם,  שרוי  היה  כולו  הציבור 
כיצד להגיב- אך כשראו את החיוך הרחב 
של הרבי, התעשתו כולם וקלטו את גודל 
המעמד בו הם נמצאים: קבלת מלכותו של 
מלך המשיח! וכשהרב נחשון הכריז בפעם 
ענו  מהקהל  מרבית  והשלישית  השניה 
אחריו בצעקה חזקה "שנשמעה בכל סדר 

ההשתלשלות..."

לאחר ההתוועדות 770 בער כאש להבה, 
"שהחיינו",  ברכת  בירכו  מהחסידים  חלק 
ואחרים עוד היו בהלם ולא הספיקו לעכל 

את שראו עינהם, כך או כך כולם הפנימו 
שמה שקרה ברגעים האחרונים היווה עוד 
שלב מכריע בדרך לגאולה השלימה, השלב 
עלינו  וממליכים  מקבלים  אנחנו-העם  בו 
את מלך המשיח ובכך בעצם מאשררים את 

מלכותו שהרי "אין מלך בלא עם..."

למי שעוד היו ספיקות, המראה המפליא 
של הרבי מעודד בשתי ידיו הקדושות מעל 
אדונינו"  "יחי  שירת  את  הסטענדר  גבי 
לפני תפילת מעריב – לא הותיר עוד מקום 
מאליו:  הברור  את  הבינו  כולם  לתהיות, 
הרבי מה"מ שליט"א מאשר את ההכרזה, 

ובעצם גם את ההמלכה....

הקדושה  ההכרזה  שבת,  אותה  מאז 
נהפכה לנחלת הכלל. עידודיו הברורים של 
הרבי במשך עשרות פעמים לשירת והכרזת 
החשיבות  את  היטב  הבהירו  החסידים 
בזו  שטמונים  העצומה  והמעלה  הגדולה 
ההכרזה: אנחנו מקבלים עלינו את מלכותו 

של הרבי שליט"א מלך המשיח!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד!

>>



איפה נמצאים ההרים הללו?

1. צפת. ובראש ההר הגבוה נמצאת 
ישיבת חב"ד הגדולה בעולם.

2. אלו הרי ההימלאיה, המפ"ל דוד 
גבריאל נסע לשם לשליחות וצילם 

אותם.

3. זה בכלל לא הרים אמיתיים!

על איזה שעה מראים המחוגים?

1. שעת ההתגלות, כמובן!

2. שעת תפילת מעריב עם הרבי בבית 
משיח 770.

3. אה, זה מחוגים של שעון?! לא 
שמתי לב...

מיהו הילד בתמונה?

1.  זה המפ"ל ש''ח שמולביץ, ובתמונה 
הוא מצולם בחצר ביתו בבית שאן עסוק 

בלימוד דבר מלכות.

2. זה חייל בקעמפ שהמג"ד שלח אותו 
לחכות ליד המג"דיה.

3. גם המפ"לים עצמם לא יודעים את 
התשובה.

למה יש אוהלים בסמל?

1. כי 'מונח' אמיתי צריך להיות שקוע 
באוהלה של תורה.

2. אלו האוהלים שהצליחו להציל 
מהשריפה שהתחוללה ביער חנתון.

3. לא הכל צריך לדעת.

מי חתך את העץ?

1. הגנרל דביר שושן, הוא היה צריך ענף 
כדי לטאטא את הגנרליה.

2. החלק החסר נשרף בשריפה שהייתה 
בשטח שבו היה אמור להיות הקעמפ 

בהתחלה.

3. הוא נשבר כשהמפ"ל חיים יהודה 
ניסה לשבת עליו כדי ללכת לישון בלי 

שאף אחד יידע איפה הוא.

מי תלה את הדגל על ראש ההר?

1. הפעילמודים.

2. המג"ד לוי סבח.

3. הוא תלוי שם מששת ימי 
בראשית.



ו נ רבי ו ו  נ ר מו ו  נ נ ו אד יחי 
ועד לם  לעו מלך המשיח 

למידע נוסף:
077.4506770 TH770.co.ilלהרשמה:


