


לחיים לחיים!

באחד מההתוועדויות הרבות בתשרי שמעתי את הנקודה הבאה:

בעוברי אורח שבאים לנפוש בפונדק מהדרך הקשה, על מנת 
לצבור כוחות להמשך הדרך. יש שני סוגים. הראשון הם אלו שתוך 

כדי מנוחה וצבירת כוחות הם כבר מתכננים את המשך דרכם 
כך שתהיה בצורה הכי קלה וטובה. והסוג השני הם אלה שאינם 

חושבים על המשך דרכם ורק נחים ונהנים מכל רגע.

נכון שנראה שהסוג השני נהנים יותר בפונדק, אבל כאשר יוצאים 
מהפונדק וחוזרים לדרך, רואים מי באמת הרוויח וניצל את העצירה, 

וכעת נוסע בצורה המוצלחת ביותר, ומי נתקע פעם אחר פעם 
בדרכים תועות..

חיילים מכריעים! חיילים של הקהל!

במהלך חודש תשרי אצל הרבי לא רק צברנו כוחות וקצת נפשנו 
מהשנה החולפת ומהשגרה הרגילה. אלא כבר בתשרי חשבנו איך 

מכאן אנחנו מטעינים את עצמנו בכוחות מחודשים ויוצאים עם 
מטרה ברורה לשנה הקרובה שעל ידיה נוכל להכריע את הכף 

ולפעול את ההתגלות: 

ה-ק-ה-ל!!! 

אז קדימה, תארגנו כינוסי הקהל, שיעורי דבר מלכות. וגם סתם כל 
הזדמנות שאתם ביחד, שאחד יאמר נקודה מגאולה ומשיח, שימו 

מטבע לצדקה, ועשיתם הקהל והכרעתם להתגלות!

אני כבר ממש מחכה לפגוש אתכם שוב ב’התוועדות הקהל’ 
הקרובה שנעשה ביחד, בביהמ”ק השלישי עם הרבי בראשנו! 

תמיד שמח, מכריע ומקהיל.. יחד איתכם;

המ.ל. מאיר לאטין.





יום ארושן. י"ז מנחם אב ה'תשפ"ב.

האמת שלא כל יום אני מגיע כזה מוקדם לדיי קעמפ, 
קורה  מה  לראות  חייב  אני  אחד  שיום  החלטתי  אבל 
בדיי-קעמפ בשעות שאנחנו לא אמורים להיות שם.. 
וחצי  שבע  בשעה  כבר  והגעתי  השכמתי  הבוקר  אז 

לשער.

השער היה סגור. אבל בשבילי, שער סגור זה לא בעיה 
גדולה, גם לא קטנה. לטפס אני יודע, ובטח שעל שער 

בגובה כזה.

טיפסתי על השער תוך הקפדה שאני לא עושה די רעש 
שישמעו אותי בפנים. צעדתי באיטיות ובשקט לעבר 
הכניסה הראשית, ידעתי שעדיף לי )בלשון המעטה( 
שלא יתפסו אותי. התקדמתי חרישית, צעד ועוד צעד 
אל תוך המבנה הראשי. עוד לא ראיתי אותם, אבל כבר 
יכולתי לשמוע את המפקדים והצוות הבכיר מדברים 

ביניהם על היום הקרב..

־ידעתי שהדבר האחרון שאני מאחל לעצמי זה שמי
שהו ישים לב שאני פה.

שלי  הלב  הימנית.  כתפי  על  יד  הרגשתי  פתאום,  ואז 
מספיק  תירוץ  על  לחשוב  כבר  התחלתי  מלכת.  עצר 
- הבנתי  כזו  כאן בשעה  הנוכחות שלי  לסיבת  מקורי 

שאין לי סיכוי..

־הבנתי שמצבי גרוע יותר, כאשר הצלחתי לקלוט בז
ווית העין שבעל היד שמונחת על כתפי לובש חולצה 

אפורה..

־פתאום קרה דבר מוזר. במקום לקבל את סוללת התוכ
חות אליה חיכיתי, נשמע קולו של הסמג"ד מרינובסקי: 
"בוקר טוב חייל חסיד, מה נשמע? איך ישנת הלילה"?

־לא הייתי מוכן לזה. לקח לי כמה רגעים להתעשת ולע
נות בביישנות: "ברוך ה'. ישנתי טוב".

אותי  סחף  לגמרי,  מהמצב  התעלם  שכמו  הסמג"ד, 
של  חייל  של  ענינו  על  חסידית   להתוועדות  הישר 

הרבי..

מרינובסקי,  הסמג"ד  של  מילותיו  את  אשכח  לא  אני 
הוא חזר על זה שוב ושוב -"חייל של הרבי, הוא של 
הרבי. הדבר היחיד שמעסיק אותו זה מה הרבי רוצה 

שהוא יעשה"!

והמ לענין,  שקשורים  סיפורים  ברצף  פתח  ־הסמג"ד 
שיך בשיא ההתלהבות להתוועד איתי על הנושא מכל 

כיוון..

שזאת  ציפיתי  לא  בכלל  חלום!  בתוך  כמו  הרגשתי 
אותנו  שעצר  שמה  עד  שם  עמדנו  שאקבל.  התגובה 
מסתבר  המסדר..  היה  זה  ההיא  בוקר  מההתוועדות 

שזה היה ארוך מאוד.

מאז, הזיכרון הכי חזק שלי מנחלה קעמפ זאת אותה 
התוועדות בוקר על מהותו של חייל, את ההתוועדות 

הזאת אני לא אשכח לעולם.

חיים

כיתה ו', נחלת הר חב"ד

‘אני חייל מכריע- את הגלות מכניע!’



חודש טבת תרע”ח | רוסיה הלבנה:

“וואס?”  החדר.  מפינת  הקריאה  נשמעה  שמעל’קה!!!”  “ר’ 
יש   – שמעת?  לא  “מה  ומיוזע.  עייף  קול  בתגובה  נשמע 
סיגמנוסקי!  אהרן  ר’  של  בביתו  מחתרתית  התוועדות 
מאיר  ר’  של  הדגים  חנות  במרתף  מתקיימת  ההתוועדות 

ג’לטימני!”.

דקות  שתי  “קדימה!!  ממיטתו.  וזינק  התעשת  שמעלק’ה  ר’ 
היינו פה!” פסק בהחלטיות. חיש מהרה היו ר’ שמעלק’ה ור’ 
ישעי’ה לבושים היטב ומוכנים ליציאה אל עבר הרחוב הרוסי 

הקר והמאיים.

התקופה לא פשוטה. עיני משטר הבולשת מציץ לכל חור. 
רק לפני כמה שבועות תפסו 
בעת  חסידים  כמה 
ברית,  שערכו 
כן  לפני 

נעצר חסיד על החזקת מקווה. לא פשוט כלל לשמור על חיים 
יהודיים תקינים.

אבל התוועדות זה משהו אחר – זהו בסיס שעליו הכל מונח, 
בין  הלבבית  ה’לחיים’  ואמירת  החמות  ההתוועדויות  לולי 

החסידים – אין קיום אמיתי בתנאים קשים אלו.

ר’  של  בראשם  הדרך  בכל  ניקרו  רבות  ועוד  אלו  מחשבות 
שמעלק’ה ור’ ישעי’ה. לא פעם נתקע ר’ ישעי’ה הצנום באיזה 
עמוד, ברח מפני חתול ועוד, אלו רגעי פחד שהלב אינו מחסיר 

פעימה.

של  הקפואים  ורחובותיה  השלגים  בין  דרך  כברת  לאחר 
העיירה, פונים השניים דרך סמטה אפילה, מה שיקצר בצורה 

משמעותית את דרכם אל היעד.

בפתע פתאום נשמעת קול צעקה איומה: “סטאיי!!!” )=עצור(. 

תחקיר בלעדי מבית ‘נחלה פורבר’:

מנהלי הקעמפ - לא מה שחשבתם....



הלב עוצר את פעימתו והנשימה נעצרת בבהלה: עלו עלינו...

בלא אומר דבר ניגש השוטר הרוסי לעבר ר’ שמעלק’ה ור’ 
ופוקד עליהם להתקדם מעט  ישעי’ה כשבידו הרובה הכבד 

לכיוון הרכב הממתין בקצה השביל.

השחורה  המכונית  לעבר  השניים  ניגשים  רועדות  בידים 
ממלמלים פרקי תהלים ביודעם שייתכן וזוהי דרכם האחרונה... 

נכנסים לרכב שפותח בדהירה עצומה לעבר הבלתי  השניים 
נודע...

ור’ ישעי’ה בפחד  הדרך המטלטלת עברה על ר’ שמעלק’ה 
אימה, בידים קשורות ועיניים מכוסות יושבים שניהם ומצפים 

לגורלם המר, אינם מורשים להחליף מילה ביניהם כלל..

את  מובילים  רוסיים  שני  בלמים.  בחריקת  עוצרת  המכונית 
ר’ שמעלק’ה ור’ ישעי’ה לפתחו של בית גדול ומפואר ומואר 
אנשי  מורידים  ושם  מדרגות  כמה  עולים  הם  יקרות.  באור 
המשטר את הכיסוי מעיניהם ומתירים את החבלים מידיהם 

ולמולם נגלה מחזה בלתי ניתן לתיאור: 

דהאן  לוי  ל הגנרל  ה נ מ ה ו
ל  א ו מ גמי ש מנ

יושבים 

בחיבוק ידים מול שולחן יוקרתי, ברקע תמונת הקעמפ של 
השנה האחרונה.

אפילו  רבים מה’קרעטשמע’ ממלאים את השולחן,  חטיפים 
הטכני נראו בצד כשהם מנקים עוד פינה במשרד.

ישעי’ה.  ור’  שמעלק’ה  ר’  מזדעקים  אתם??”  מי  “מה??!! 
מנהלי  להיות  הולכים  “אתם  לבוא:  איחרה  לא  התשובה 

הקעמפ הבא – של שנת תשפ”ב!!!”.

הם  אוזניהם.  למשמע  האמינו  לא  ישעי’ה  ור’  שמעלק’ה  ר’ 
שמעו בסיפורים על ‘מנהרת הזמן’ ואף קראו על זה בעלוני 
‘נחלה פורבר’ אבל לעולם לא חשבו שזה משהו אמיתי ואפשר 

באמת על ידו להתגלגל מאות שנים קדימה.

המומים התייעצו שניהם זה עם זה ובפיהם עלתה ההצעה: 
“פשוט הדבר – שהשנה אנחנו רק בנחל’ה! אבל בכל זאת.... 
לנהל את הקעמפ  יכולים  איננו  בגלל המבטא הרוסי החזק 

שמא יצחקו עלינו החיילים.”

ביניהם  – המיועדים למשרד הפעילות החליפו  ושמואל  לוי 
להסכים  “החלטנו  סופית:  להחלטה  והגיעו  מילים  כמה 
לבקשתכם, אך עונשכם על הסירוב לתפקידים הרמים יהיה 

להפסיד במלחמת ופרצת...”.

כוס  את  בזעם  חטף  איתן,  אבא  ישעי’ה  ר’  זה  את  כששמע 
המים שעמדה על השולחן והשליך אותה בזעם לעבר המנהל 

שמואל...



י”ז מנחם אב תשפ”ב | נחלת הר חב”ד:

בוקרו של יום גורלי בקעמפ הגדול בעולם – נחל’קעמפ 
– מתחיל. היום תתקיים תמונת הקעמפ ואיתה ביחד 
מתיחה ומלחמת ופרצת עמוסה במיוחד. השעה כבר 
ומנהל  )שייבא(  ישעי’ה אבא  רק הקצין  בבוקר   8:00

המלחמה שמואל אריה לא נראים בשטח.

חיש מהרה רץ מנהל הקעמפ שמואל מנגמי לעבר חדר 
המפקדים ועיניו אינם מאמינות לנוכח שני המפקדים 

ישנים שנת ישרים. 

“חבר’ה.. קדימה! חייב לקום!!” קורא שמואל בקול.

לפתע, בהפתעה גמורה וללא התראה מוקדמת תופס 
וואסער’  מה’נעגל  במים  המלאה  הנטלה  את  שייבא 
וזורק בפניו של שמואל ההמום שלא מצליח להגיב... 

“חוצפה!! אנחנו צריכים לנצח!! זה לא יעזור לכם!!!” 
קורא שייבא בצרחות איומות. “שייבא! תרגע!” קורא 
לרגע  מרפה  שאינו  שייבא  לעבר  שמואל  המנהל 
וממשיך להשליך את שאר חפציו על המנהל ההמום 

עד שברח מהמקום כל עוד נפשו בו.....

לקח כמה ימים לר’ שייבא להבין את משמעות החלום 
העמום שהפך, לדאבונו, למציאות...



"אלישמע חכה לי, אני מאבד אתכם" קרא יהושפט 
הקטן בקול.

לפנינו"  הרבה  כבר  הקבוצה  ושאר  אבא  מהר,  "נו, 
בדרך  צעדיו  את  במהירות  ופילס  בוגר.  בקול  ענה 

העפר, בינות לסלעים.

הכבש שמן הבשר והעקשן עיכב אותו כבר הרבה 
פעמים בדרך העולה ירושליימה. אם זה לאכול, ואז 

לשתות, ואז לנוח קמעה, ושוב לאכול וחוזר חלילה.

"אולי תעזור לי עם הכבש הזה?" ביקש יהושפט. 

אלישמע  שאל\ענה  בידי?"  לי  יש  מה  רואה  "אינך 
בהצביעו על שור גדול ומגושם, שרק בקושי הסכים 
העיר  מן  והמפותל  הארוך  למסע  עימם  להצטרף 
מודיעין עד בית המקדש. אם היה יודע מה יעשו לו 
שם בוודאי לא היה מצטרף... הפיצוי היה קרני זהב 

וזר הדסים...

קולות שירה וזמרה רמים נשמעו לפתע מכיוון מזרח. 
חלילים ועוגבים.

"מהו קול ההמון הלזה?" שאל גמליאל התינוק את 
אבא.

 

"ילדי הצדיק, אלו משבט שמעון שעלו יחד עם דייני 
שבט יהודה לרגל. העליה איתם היא תמיד שמחה 
מכולם, בטח מקץ שבע שנים לאחר השמיטה בחג 
הסוכות אז השמחה מרקיעה שחקים" הסביר אבא 
אח"כ  ספורים  רגעים  אך  כאשר  בורקות,  בעיניים 

כבר נבלעה משפחת שמוע בהמון המשורר.

ימי הליכה מתישים עברו עליהם, עליות הרי ירושלים 
דווקא  מצווה  כשיש  לא  בטח  במיוחד  קלים  אינם 
המשימה  אז  קטנים...  ילדים  כן  גם  להביא  עתה 

נעשית מורכבת הרבה יותר.

אך, איזו התרגשות! עומדים הם כבר בשערי העיר 
ירושלים. ריח חזק של מור וקציעה קידם את פניהם. 

לפתע נשמעה תרועת חצוצרות כבירה בכל העיר, 
מקברי בית דוד בדרום ועד מסילת שדה כובס בצפון. 
אבא  יהושפט.  הקשה  הזה?"  העצום  הקול  "מהו 
הסביר "תרועת החצוצרות הוא תפקיד הכהנים, על 
כהן  שכל  כך  כדי  ועד  העם.  את  הם  מקהילים  ידו 

שלא מריע בחצוצרה עכשיו - נראה שאינו כהן".

אלישמע  תראה  "וואו! 



אמר  להידחף"  צריך  ממש  פה!  יש  אנשים  כמה 
יהושפט בהתרגשות בעודו מנסה להוליך את הכבש 
'יאכלו  מאכסניית  ישר  ושתיה  מזון  דוכני  בין  שלו 

ענווים' של ירושלים.

על  נוחת  לאחמ"כ  כשרגע  אחיו  ענה  כך!"  "ממש 
כתפו גוזל קטן. "מקריבים גוזלים בביהמ"ק?" הקשה 
יהושפט. "אולי זוהי יולדת" ענה אלישמע בלחש, תוך 
כדי שהוא מחזיר אותו לאדם שנראה מהאזור, איש 

בנימין. 

הם ניגשו לקצה הדרומי של דרך הכניסה לעיר. חלל       
שם, מעבר לשולחנות עצי זית עמדו תושבי ירושלים 
אורח  כל  בעיר.  האורחים  לינת  רשימות  את  וערכו 

קיבל קלף עליו רשום מקומו.

יותר להר הבית" נשמע  "ניתן לרכוש מקום בקירוב 
קול רועם מימין. חיש מהר נשלפו האפונדות ומתוכם 
צצו בזה אחר זוזים, דינרים וסלעים. כל המרבה - הרי 

זה מורווח.  

"ייייההההוווושששפפפטטט"!!!!

נשמעה לפתע צעקה מכיוון הר הזיתים. חיוך רחב 
עמינדב  הטוב  כשחבירו  יהושפט  פני  על  התפשט 
הדני רץ לעברו. "כמה התגעגעתי אליך" אמר עמינדב 

באושר. "גם אני" אמר יהושפט.

"השנה  כהרגלו  בסקירה,  עמינדב  פצח  "תראה" 
במוצאי חג הסוכות כל עם ישראל יהיה כאן. וממילא 
שלא כמו בכל שנה חייבים השנה לדור במקום קרוב. 
השווה  סכום  גדולים,  כסף  בסכומי  עולה  הדבר  אך 

לחמישה גרבי יין!" אמר. 

"זה המווןןן!" התפעל יהושפט.

"נכון, ולכן צריך להשיג מקום לינה קרוב ללא עלות".

"איך נעשה זאת?" הקשה יהושפט. 

"בשביל מה יש חברים?" חייך עמינדב כממתיק סוד 
"בוא אחרי". אמר.

"ראה" לאחר שחצו כשליש מיל נעצרו. "רואה הינך 
את האדם הזה" הצביע עמינדב על אדם הדור פנים 
מספר  לפני  "הוא  אביר  סוס  על  רכוב  וחסון,  גבוה 
למקדש  קרוב  הכי  המקום  עם  קלף  קיבל  רגעים 

מבלי לשלם, במו עיני ראיתי זאת!" 

מעט"  "חשוב  יהושפט.  הקשה  מקומי?"  הוא  "אולי 
ניתח עמינדב "ראשית, אם היה מקומי לא היה הולך 
לבקש פיתקא. ושנית, הבט על ניצב חרבו". על ניצב 
החרב היה חרוט עץ שמן גדול, סימן הוא לגליליים - 

שבט אשר.

"נו, אז בוא ניגש אליו ונשאלהו איך קיבל הוא מקום 
שכזה" הציע יהושפט. "קדימה".   הם ניגשו.

"כן"  ביישני.  בקול  עמינדב  פנה  אדוני?"  "סליחה 
הסתובב האיש לכיוונם. סוסו מתנשא הרבה מעבר 
לגובהם, וגלימתו התכולה והארוכה מתנפנפת ברוח. 

"במה אוכל לעזור?" אמר בקול סמכותי.

"ובכן, ראה ראינו אשר השגת לך דירת לינה הקרובה 
ביותר למקום השכינה, וממילא רצינו לשאול..." 

הזקן  פני  המשפט.  את  לגמור  הספיקו  לא  הם 
החווירו כסיד, ידו נקמצה על חרבו "זה הם!!!" צווח 
בקול כביר. חיש מהר הקיפום מספר פרשים אבירים, 
בחרבות שלופות אזקום ברצועות עור עבות, נשאום 

על סוסיהם והסתלקו מן המקום במהירות...

המשך יבוא..

 



מושג ברגע:
שנת  לאחר  בשנה  שנים,  בשבע  פעם  הקהל:   
“הקהל” למעמד  מתאסף  היה  ישראל  עם   השמיטה, 
 אדיר בבית המקדש. המעמד היה מתקיים מיד לאחר החג הראשון של חג הסוכות 
אליו הגיעו כבר כל עם ישראל, אנשים נשים וילדים. במעמד, מלך ישראל של אותה 
בספר  ומקריא  האדירה,  הנשים  עזרת  ברחבת  עץ  בימת  על  עומד  היה  התקופה 
התורה הפרטי שלו פרשיות של יראת שמים והבטחת קיום המצוות ע”י עם ישראל 

בספר דברים.

הקהל כיום: הרבי מסביר שלמרות שהיום אין לנו בית מקדש אעפ”כ ניתן גם עכשיו 
לקיים מעמד הקהל כעין מה שהיה. הרבי הורה שכל יהודי ישתדל ‘להקהיל’, כלומר 
לאחד, כמה שיותר יהודים בסביבתו ולומר בפניהם דבר תורה, להתפלל עימם תפילה 

קצרה, ולסיים בנתינת צדקה בכוונה לקרב את הגאולה.

                   

 



דוב בער  קרוגליאק   י' 
ה'  יונתן  שקלי   
י"ב  ארי  קליין   
שלמה יהודה  אילן   א' 
כ"ז  מוני  פופק   
נתנאל  כהן   ח' 
כ"ט  שלום דובער  שהינו   
יעקב  עמר   ב'

ט"ו  נועם  פלג   
מנדי  לרר   ט״ו 
יענקלה  גמליאל   כ"ח 
חזקי  אנטיזדה   י' 
יוסף יצחק  טלפרה   כ"ד 
לוי  קרביצקי   ט'

כ"א  צביקי  פלג   

שלום דובער  דמארי   יא 
יעקב  קדוש   ו' 
שמואל  דובינסקי   י"ב
נפתלי  קרביצקי   י"ז 
שמואל יוסף  טויל   ג' 
איתמר  נטקין   ט' 
מנחם מענדל  דינרי   ט"ז

מנחם מענדל  הולצברג   כ"ד 
מוטי  ברגר   י"ז 
שלום דובער  בן קיש   ב'
כ"ט נחמן  ליפש   

הצוות המסור:
המג”ד יוסף יצחק אנקווה  כ”ג
כ”ח המזכיר מענדי גבריאל  
המפקד מענדי נאון  ט”ז

ט”ז        המש”ט שמוליק ניסלביץ’  
ד’    המפקד שמואל רטיג  



‘אני חייל מכריע- את הגולת מכניע!’

יום רביעי י”ד מנחם אב התשפ”ב

שאיני  והאמת  בלילה,   12:00 כבר  כעת  השעה 
לי  שהיו  החוויות  מכל  נסער  כולי  להירדם..  מצליח 
היום, מהרגע שבו החלקתי בפעילות של המ.פ. ועד 
ינסה  להתרגשות העזה שפקדה אותי כש.. רגע, אני 

להתחיל הכל מההתחלה בצורה מסודרת.

התארגנתי  מוקדם,  ממש  קמתי  בבוקר  היום  אז 
בזריזות, לקחתי את הכריך שאמא הכינה לי ובקבוק 
מים, נפרדתי בחופזה מהורי ויצאתי במהירות מהבית 
לכיוון הת”ת. לא, אין לימודים היום, אבל יש משהו 
הרבה יותר מיוחד- הקעמפ, ‘נחל’קעמפ’ שלנו, מתחיל 

ממש היום!

את  ראיתי  שבו  ברגע  הזה,  לרגע  שחיכיתי  כמה 
רצתי  מיד  הרישום,  פתיחת  על  הראשונה  המודעה 
בכיתה!(,  הראשון  )הייתי  לקעמפ  ונרשמתי  הביתה 
ספרתי את הימים עד לקעמפ המיוחל, וסוף סוף הגיע 

הזמן, אתם קולטים? היום זה מתחיל! 

בשעה 9:00 כבר עמדתי מחוץ לשערי הת”ת והמתנתי 
לפתיחת שערים )אגב, לא הייתי היחיד.. המתינו עוד 
להירדם  הצליחו  לא  הם  גם  שכנראה  ילדים  הרבה 

בלילה..(.

כמו שפירסמו, בדיוק בשעה 10:00 נפתחו השערים 
וכל הילדים רצו לכיוון ה’שרשרת חיול’, שירי הקעמפ 
כבר התנגנו ברקע לצד מפקדים וצוות שרקדו והרימו 
של  השיא  ל’ענייין’.  אותנו  והכניסו  האווירה  את 
שלי,  המפקדים  מי  לי  כשנודע  היה  חיול’  ה’שרשרת 
יהיה  ברגע שראיתי אותם, הבנתי שבקעמפ הזה לא 
לי רגע אחד משעמם, והחלטתי שמפה אני יצא חסיד 

אמיתי, ממש כמוהם!

היכרות זריזה, ו.. כולם עולים ל770 )אולם ביהכנ”ס 
של הת”ת(, שם התרכזו כל החיילים, כל- כך התרגשתי 
את  שגדשו  החיילים  מאות  של  העוצמה  את  לראות 
קירותיו.  אורך  לכל  בשלטים  ומעוטר  המקושט   770

זכיתי, אני חלק מהצבא עוצמתי של הרבי!

לאחר כמה דק’ נכנסו המגדי”ם והסמגדי”ם- לעשות 
ניסינו  וחבריי  )אני  קשוחים  איזה  וואו  סדר,  קצת 

למצוא שמץ של חיוך, אך פשוט לא הצלחנו..(.

קצר  סרטון  התחיל  ב770,  שקט  שהשתרר  ברגע 
עם  פעילות  המנהלי  נכנסו  כשבסופו  ומצחיק, 



עם  מתפוצצים,  וקונפטי  רעש  הרבה 
הפעילות  ‘משרד  המקפיצה  הסיסמה 
שלנו- הוייפצאך’, כל החיילים נעמדו על 
הרגליים, ואז על הספסלים, ולא הפסיקו 
להשתיק,  ניסו  כשהמשמעת  גם  לקפוץ, 
שכיבו  עד  לקפוץ,  להפסיק  הצלחנו  לא 
התחילו  כולם  אט  ואט  הרמקולים  את 

להתיישב חזרה.

אנחנו לא מספיקים לשבת, וכבר מתחיל 
הלימודים,  משרד  של  מושקע  סרטון 
אחרי דקות ארוכות בהם היינו מרותקים 
ואוטומטית  לאחור,  ספירה  התחילה 
וב0   ..10,9,8 גם  לצעוק  כולנו  התחלנו 
הם  לימודים,  המנהלי  בסערה  נכנסו 
הרימו אותנו עם הסיסמה של הלימודים. 
מהיום  וצעקו:  הרמקול  את  תפסו  ואז  
אתם  כי  ‘מ-כ-ר-י-ע-י-ם’!  לכם  קוראים 
הכף  את  שמכריעים  אלו  להיות  יכולים 

בפעולה קטנה שלכם! 

אני  אבל  בנושא,  והרחיבו  המשיכו  הם 
כבר לא הייתי איתם, ראשי הדהד- “מה?” 
קטנה  מצווה  כבר  “מה  לעצמי,  תהיתי 
שלי יכולה לפעול? הרי זה בסה”כ פעולה 

קטנה???” 

פתאום  עבר..  הזמן  לב,  ששמתי  בלי 
אתה  למה  “מוישי,  אלי,  ניגש  המפקד 
עדיין יושב ב770, הפעילות כבר התחילה, 

כל הסיירת מחכה רק לך.”

אני ממש  המפקד,  אבל  קפצתי,  באמת? 
הכף  את  להכריע  יכול  אני  איך  מוטרד, 
בפעולה קטנה שלי? אני לא מבין! סיימתי 

בזעקה. 

להסביר  והתחיל  לידי  התיישב  המפקד 
נמצאות  מדינות  ששתי  “תדמיין  לי. 
ביניהם בקרב קשה ומר, והמערכה ממש 
על  לוחץ  מגיע  אחד  חייל  ואז  שקולה.. 
ומכריע  אטום  פצצת  שמשחרר  כפתור 
את המלחמה! ככה גם עכשיו, אנחנו כבר 
קשה  במלחמה  גלות  של  ארוכות  שנים 
והמערכה בין הטוב לרע- שקולה, והרבי 
ביותר  הקטנה  ואף  מצווה  שכל  הודיע 
זאת שמכריעה את הכף! אתה  היא  היא 

הרבי  מוישי,  מבין 
ונותן  ממך  דורש 

הכוחות  כל  את  לך 
ותביא  שתכריע  כדי 
גאולה! מוישי, תכריע!”

ואמרתי  בהבנה  חייכתי 
נחוש,  בפרצוף  למפקד 

אם כך, אני מבטיח, שאהיה 
מכריע, ולא אשכח לרגע את 

המטרה! 

המפקד  זעקת 
הפסיקה  לא 
במוחי,  להדהד 

פעלו  הדברים 
היום  וכל  רבות,  בי 

לחשוב  הפסקתי  לא 
הגאולה  כן,  זה.  על 

היום קרובה מתמיד, וע”י 
)אפי’  פעולה 
שלי,  קטנה( 
את  לשנות  אפשר 
כמו  ממש  העולם. 
ההמנון  שאומר 
שלם  ‘מהפך 

בנגיעה’!

יומני  כרגע  אבל 
היקר, אני חייב ללכת 
בכלל  אני  )אם  לישון 
להירדם..(-  אצליח 
עמוס,  יום  לי  יש  מחר 

יום של הכרעה!..

את  שלי-  קטן  ‘מעשה 
הכף מכריע!’

נתראה ביום הבא..







יוואו יוואו אני פשוט לא מאמין! 

מה שהרבי אומר בשיחה זה פשוט נפלא! 

עוד כשהוכרז בראשית ברא אלוקים התכלית 
היא להביא את הגאולה! הא?!

ברא?  בראשית?  האלו?!  הקולות  זה  מה 
השיחה?  לומד את  מישהו  עוד  אולי  אלוקים? 
על  להתוועד  באמצע  הלל  המג”ד  כנראה 

השיחה בקולי קולות.. כהרגלו... 

אבל למה הוא לומד במגרש?

יואוו המסדר התחיל איך לא שמתי לב... אכנס 
גם  ויגיעו  שנכנסתי  יראו  לא  שחיילים  מסביב 

מאוחר...

צוחקים?!  החיילים  כל  למה  כאן?!  קורה  מה 
המג”דים נראים קצת מחוייכים... מעניין...

אולי התחילו את מלחמת ופרצת והטכנייקייץ 
שוב התחילו איזה מערכון?! 

חייל! למה אתה לא עומד ישר?!

קראתי בקול... אך הצחוק התגבר מרגע לרגע... 
כבר נהייתי מבולבל...

קראתי בדחיפות למג”ד אנקווה... אמור לי, למה 
האמת,  במסדר?!  ועוד  מולי  צוחקים  חיילים 
לא נעים לומר... עזוב... למה כל כך חשוב לך 

לדעת?

נו תגיד כבר! קראתי בלחש מלחיץ...

עם  התחלפת  שוב  אך  לומר  נעים  לא  האמת 

התפקיד  זה  תכל’ס..  בחולצה...  אוריאן  המ”פ 
האמיתי שלך! כולם יודעים את זה!

מה??? אני לא מאמין איך לא שמתי לב... זה 
ומעניינת  עמוקה  שיחה  ללמוד  סכנה  ממש 

בזמן הקעמפ...

שוב המעשי קונדס של שלישיית המ”פ האלו!! 
שכבר מזמן הוציאו ממני את שלוותי! החליפו 
שקוע  שהייתי  בזמן  הקשוחה  חולצתי  את 

בלימוד..

אני עוד אראה להם מה זה לבייש אותי ככה, 
ועוד פעמיים?!

מדוע הם אינם במסדר?! שאלתי בקול שמסמל 
על פתיחת מלחמה לפני מלחמת ופרצת...

חחח צחק המג”ד שולם בצחוק שגרתי...

מתי הם היו במסדר?! בוקר?! צהריים?! ערב!? 
השחר?  עלות  מסדר?  שיש  זמן  עוד  יש  אולי 

הההההם האמת שיתכן שכן,

במגרש  המג”דים  את  שראיתי  פעם  היה  כי 
בעלות השחר.. או שבעצם לא, זה היה הטכני... 
כמה  היו  סתם  זה  כנראה  מה?  יודע  אתה 
חתולים שהיו שם... חכה אני אבדוק במירס אם 

יש עוד מסדר שיכול להיות שהיו בו... 

די שולם! מספיק השטויות שלך...

אוווף! עכשיו אני כבר לא הולך לוותר, בשקט 
ועוד  יישכח!  שלא  משהו  כאן  נעשה  בשקט 

ייכתב בנחל’ה פוראבר בכתבה המרכזית...



של  סמל  אולי  בלילה?  שיניים  משחת  אולי 
של  פניהם  על  מצוייר  שיהיה  הלימודים 
את  לערב  שבכלל  או  המ”פ?!  שלישיית 
כבוד  להחזרת  יצירתי  ברעיון  הטכניקייט 
באנשי  לתעתע  ויפסיקו  בנחל’קעמפ  סמג”ד 
יודעים  המשמעת ללא רחמים כמו שרק הם 

לעשות... 

לא! זה פשוט מדי...

היועץ  עם  להתייעץ  אלך  גאוני!!  רעיון  וואוו 
גבריאל! אחרי  האישי שלי הלא הוא המזכיר 
הרבה שעות במזגן כנראה שיהיה פנוי בשבילי 

לרעיון מוצלח!

דלת  על  גינדי  המג”ד  זעק  מענדי?!  מענדי?! 
המזכירות הנעולה..

בדחיפות  עזרתך  את  צריך  אני  כאן?  אתה 
במזכירות..  בחלל  התמלא  הס  מרובה! שקט 

אין קול ואין עונה..

החלטתי שאקרא במירס לברר מה מצבו אם 
הוא שוב נרדם על המקלדת אחרי לילה שלם 
אני  מישהו שומע?  עבודה... קשש קשש  של 
מישהו  גבריאל  המזכיר  את  בדחיפות  צריך 

יודע איפה הוא?

המג”ד גינדי? קשש החזיר המירס בקול שעליו 
צחוק  כשנימת  סגל..  המ”פ  של  השם  הוצג 

נשמעה בשאלה הבאה...

שמעתי שאתה מצטרף לשלישיית הוייפצאך? 
חחחח קשש

אל דאגה! קרא המג”ד גינדי לעברו של המ”פ 
עבור  לתגובה שלי  תיכנס  גם אתה  סגל... 

לי  תענה  עכשיו,  האלו..  הקונדס  מעשי 
ברצינות, איפה המזכיר מענדי? 

כשעה  לפני  אותו  שראיתי  האמת 
אוכל ארוחת בוקר..

בוקר?! בוקר?! השעה 6 בצהריים!! 
קשש

מתהלך  ייאוש  סף  על  הייתי 
במסדרון של הקומה שנייה מחפש 
אך  למעלה  במקלט  המזכיר  את 

לשווא...

אני לא מאמין! אתה יודע כמה זמן 
אני מחפש אותך? 

דחוף?  כך  כל  מה  קרה?  מה  מדוע? 
נשמע  בוקרי  כשקול  המזכיר  קרה 

מגרונו..

אני חייב לשבת איתך במשרד שקט שאיש לא 
יאזין לשיחתנו זה עניין ממש רציני..

ציירייייבוםםם נשמעה טריקת הדלת... תקשיב, 
נגמרו לי כבר הכוחות המנהלי הפעילות עושים 
צחוק מאנשי המשמעת ללא רחם... אני צריך 
את עזרתך ברעיון מבריק שלא יחשבו אפילו 

בצחוק לעשות מעשה שכזה..

האמת, יש לי כל כך הרבה עיסוקים אתה חייב 
לראות איזה עיצוב חדש עשיתי.. משהו ממש 

מיוחד..

נו אם אין לך פיתרון, לפחות ארגע קצת עם 
איזה עיצוב יפה.

נכון?  רואה  אני  הזה,  העיצוב  זה  מה  רגע, 
המ.פ. נותנים דרשה מול קהל אלפים? אהה! 

יש לי רעיון!

מיד רצתי לכיוון ביהכנ”ס שידעתי שמחפשים 
רב, ובישרתי להם בקול חגיגי שמצאתי להם, 
ורבנים  רבנים,  שלושה  אלא  אחד,  רב  לא 

גדולים!

הגבאי  אחרי  רצו  ומיד  התלהבו  כל-כך  הם 
אותם  הובלתי  הכנסת,  בית  ושמש  הקשיש 
באמצע  היו  כשהם  בדיוק  המ.פ.  של  לחדר 
והשמש  והגבאי  לימוד.  די  תוך  סוער  ויכוח 
החליטו  ובמקום  מהמחזה,  מאד  התרגשו 

יהיו  הרבנים שאלו 



שלהם!

הם הפעילו את כל כוח השיכנוע שלהם על מנת לשכנעם להגיע 
בהפצרות  לעמוד  יכלו  לא  המ.פ.  עד ששלישיית  כרבנים,  ולשמש 
והוכרחו לקבל על עצמם את המינוי, וללכת ולישא דרשה ראשונה 
בפני קהל המתפללים המונה אלפי איש. כשבסיום דרשתם הצליחו 
אחרי  שמיד  נאמנה,  שהבטיחו  לפני  לא  משם,  לצאת  בקושי  אך 

שייגמר הקעמפ, הם יחזרו לביהכנ”ס..

הביא  מי  אחד-  דבר  רק  חיפשו  הם  למתחם,  חזרה  חזרו  כשהם 
עלינו את הצרה הזאת?..

 







ל’ מנחם אב, מוצאי שבת ראה 
תשפ”ב.

“טיול יומיים? או שבוע אצל סבא וסבתא? אההה 
אני יודע טיסה לרבי! נו, מה עוד יכול להיות?”

“לא לא לא ולא! אני מאוד עסוק עכשיו ואשמח 
שתעזור לי”.

אורז  דובי  למה  לוי:  של  במוחו  רצו  המחשבות 
לא  במחשבתו  שעלתה  תשובה  שום  מזוודה? 
התאימה לו, בגלל שמחר זה התחלת שנת הלימודים 
החדשה, ולא יכול להיות שלוי פשוט נוסע פתאום 
ועוזב את 

הבית!

ע  ד ו י “
 , ” ה מ
דובי  פנה 
 , י ו ל ל

“אני ייתן לך רמז”...

השתתקתי, הייתי במתח, אולי דובי מתכנן לעשות 
לי מתיחה )כמו במלחמת ופרצת(...

“זה קשור לשם שלי”...

“מה?!” עכשיו באמת שלא הבנתי מה הקשר בין 
מזוודה לשם של דובי ועוד לפני התחלת שנה?

“וגם לשם של אבא” הוסיף דובי בעודו מכניס את 
חליפת השבת שלו ג”כ לתוך המזוודה.

“רגע זה קשור לאבא בעצמו או לשם של אבא? 
את  ארגנתי  לא  אפילו  לגמרי!  התבלבלתי  אוף, 
במתח,  שאני  מרוב  תורה  לתלמוד  מחר  התיק 

תגלה לי כבר!”.

“אולי תשאל את אבא והוא יענה לך”.

לנקודה.  אותי  הובילו  לא  באמת  הרמזים  כל 
חשבתי לעצמי: ‘אולי זה רעיון טוב. הרי אבא בטח 



יודע לאן דובי מתכנן לצאת פתאום’.

“אבא” קראתי בקול “לאן דובי נוסע מחר, לציון של 
אדמו”ר הרש”ב?”

שחזרת  כנראה  שכחת?  “מה  אבא,  התפלא  “לוי”, 
מהקעמפ ועשית לעצמך “הויפצאך” בראש... שכחת 

באיזה גיל דובי, מחר הוא נוסע ללמוד בישיבה!”

צריך  שאני  כנראה  שכחתי,  איך  נכון,  “וואי!!! 
להתאפס מהקעמפ, שכחתי מזה לגמרי! איזה יופי!” 
קראתי בהתרגשות “רגע, אבל מה הקשר לשם של 

אבא ושל דובי?”

“לפני למעלה מ-125 שנה”, החל אבא לספר, “בשנת 
תרנ”ז, הקים אדמו”ר הרש”ב ישיבה הנקראת ‘תומכי-
ללימוד  בנוסף  יילמדו  הבחורים  שבה  תמימים’, 
הגמרא וההלכה, ג”כ חסידות. לכן התמימים נקראים 
‘תמימים’ מפני שהם לומדים את תורת ה’ השלימה - 
גם חיצוניות התורה וגם את פנימיות התורה. הישיבה 
בנו   - הריי”צ  אדמו”ר  המנהל-פועל  ע”י  התנהלה 
היחיד של אדמו”ר הרש”ב. אתה כבר מתחיל להבין 

את הקשר?”

“כן, בטח! אבא קרוי על שם אדמו”ר הריי”צ - יוסף 
- שלום  הרש”ב  אדמו”ר  על שם  קרוי  ודובי  יצחק, 

דובער” קראתי בתרועת ניצחון.

“ועכשיו דובי שלנו הולך ללמוד בישיבה של רבותינו 
לליגה  נכנס  הוא  ילד!  לא  כבר  הוא  זהו,  נשיאינו, 

אחרת בתוך צבאות השם: חיילי בית דוד!”

כ’ מר-חשון, יום שני תשפ”ג.

“לוי!” קרא מוישי בקול מהסלון, “לוי, בוא מהר! אתה 
חייב להקשיב! יש לי בשורה משמחת!”

“מה, מוישי?” עניתי. מוישי החל לספר בהתרגשות: 
עומד  אבא  דובי.  של  בישיבה  לבקר  הולכים  “היום 
להגיע בכל רגע, ולקחת אותי, אותך ואת ישראלק’ה 

הקטן לישיבה! איזה מרגש”.

בעוד מוישי צוהל בבית מהבשורה המשמחת, חשבתי 
לעצמי: ‘למה דווקא היום אבא החליט לקחת אותנו 
בנסיעה,  אבא  את  אשאל  אולי  דובי?  של  לישיבה 

בטח יש משהו מיוחד היום’.

יופי  ישראלק’ה,  את  תחגור  לוי,  חגורים?  “כולם 
מצויין!”

“אבא” פניתי לאבא “למה אנחנו נוסעים דווקא 
היום לישיבה של דובי?”

ישראלק’ה  של  הכתר  על  “תסתכל 
על  נמשך  ענה אבא כשחיוך  ותבין!” 

פניו.



מרחשון,  “כ’  וכיתוב  הרש”ב   אדמו”ר  של  תמונה 
מובן!’  הכל  ‘עכשיו  תמימים”.  תומכי  ישיבת  מייסד 
עניתי לעצמי את התשובה, ‘היום זהו יום הולדתו של 

אדמו”ר הרש”ב!’

כלל  הרש”ב  “אדמו”ר  אבא,  אלי  פנה  יודע”  “אתה 
עבודת  כמו:  לימוד  מלבד  דברים  הרבה  בישיבתו 
עניינה  אבל  וכדומה,  המעיינות  הפצת  התפילה, 
חייל  להיות  הוא  תמים  של  עניינו   - הישיבה  של 
דוד  מלחמת  את  הלוחמים  הם  התמימים  דוד,  בית 
ומעכבים  לכך  המתנגדים  אלו  נגד  משיחא  מלכא 
את הגאולה. אך בדורנו אומר הרבי שכבר סיימו את 

המלחמה, והעולם מוכן לגאולה! אתה מבין, לוי?”

“וואו” התפעלתי, “זו ממש זכות להיות תמים בישיבה 
של הרבי”.

יום   - מרחשון  כ’  של  היום  שבמהלך  ביקש  “הרבי 
ילמדו  בישיבה,  יבקרו  הישיבה,  מייסד  של  הולדתו 

בה, יישבו להתוועדות וכדומה.

אני זוכר שגם בזמני, כשאני הייתי בתומכי תמימים, 
היו באים לישיבה במשך היום של כ’ מרחשון הרבה 
זה  מה  לראות  שבאו  יהודים  הרבה  ועוד  חסידים 
את  שמכינים  התמימים  אלה  ומי  תמימים,  תומכי 

העולם לקבלת פני משיח צדקנו”.

“אני כבר כל כך מחכה להיות בישיבה הזאת...”

“לא צריך לחכות! הנה, הגענו לישיבה של דובי, אחד 
ליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבת  של  מהסניפים 

בארץ הקודש”. דובי יצא אלינו בחיוך רחב.

“דובי!” קראתי בקול מחלון הרכב, “מה שלומך?”

בישיבה  אלול  חודש  אחרי  למשיח.  מחכים  “ב”ה, 
והתחלת זמן החורף, אני כבר מרגיש שהישיבה זה 

- ממש הבית שלי!”

“אני שמח לשמוע” אמר אבא תוך כדי שמחבק את 
פה  לומד  שאתה  לשמוע  שמח  “אני  בחיבה,  דובי 

מתוך חיות, ומשקיע בלימודים”.

המשימות  את  מבצע  הרי  “חייל  דובי,  ענה  “בטח!” 
הכי טוב שאפשר”.

נתתי חיבוק חם ואוהב )וגם קצת מתגעגע...( לדובי, 
ולאחר-מכן הוא ליווה אותנו לתוך הישיבה. התיישבנו 
ליד אחד השולחנות, אבא פנה אל הספרי’ עמוסת 
הספרים, וחזר אלי, למוישי וישראלק’ה עם ספרים. 
לתוך  וצללנו  שיחות”,  ה”לקוטי  את  כולנו  פתחנו 

תורתו של הרבי.

ומאז אני יודע: “תומכי תמימים” הוא הבית גם שלי.



פרק א’:

הר  נחלת  אייר,  י"ט  ראשון  יום   ,20:00
חב"ד.

'למה החלונות חשוכים?', 'מה זה השקט הזה בבית?' עברו 
בראשי המחשבות במהירות בזק. פתחתי בחשש את דלת 

הבית ו.. בום! טרחח! 

, מזל טוב! מזל טוב!  יום הולדת לשמואל החסיד!'  'היום 
הסוכריות  מטח  ואת  הכיוונים,  מכל  הקריאות  נשמעו 
אחרי  היטב..  הרגשתי  עבר  מכל  עלי  שנזרקו  והבלונים 
עצמי  את  וגיליתי  מבטי  את  להרים  העזתי  שניות  כמה 
את  איתי  לחגוג  שהגיעו  המורחבת  משפחתי  בבני  מוקף 

יום הולדתי ה10. 

אותי  ובירך  נעמד  יענקל  סבא  קמעא,  הרוחות  כשנרגעו 
הגיעו  מכן  לאחר  המשפחה.  כלל  בשם  מאליפות  ברכות 
שהייתי  מיוחדת,  הולדת  יום  מתנת  לי  ונתנו  היקרים  אחי 
רק יכול לחלום עליה, סט של כל הדבר-מלכות פיענוחים! 
והכריז בקול רם,  ואבא קם  הודיתי במילים חמות לכולם 
מחר  שתיחשף  מיוחדת  הפתעה  לי  הכינו  ואמא  שהוא 
אפשר  אי  שעדיין  במיקום  שיתקיים  הגדול  בפארברינגען 
לפנות  מחר  ובע"ה  לנוח,  ילכו  כולם  כעת  כן,  ועל  לגלות. 
במניין  ותפילה  חסידות  לימוד  ולאחרי  כולם  יקומו  בוקר 
יצאו כולם יחד לפארברינגען חסידי במקום מיוחד שעוד 
אסור לגלות. כולנו הסתקרנו, אפילו הדודים המבוגרים... 
לקום  בכדי  למיטתו  אחד  כל  פרשנו  כוחות,  לאגור  וכדי 
שכל  ולאחרי  כולם  קמנו  בוקר  לפנות  למחרת.  רעננים 
המבוגרים טבלו ולמדנו חסידות והתפללנו, אכלנו ארוחה 
עד  שעות  וכמה  כמה  ונסענו  נסענו  לדרך.  ויצאנו  קלה 

שהגענו ליעד.

הארמון. אי שם בצפון הארץ.

הגענו, למולנו נתגלה בנין ענק, שהיה דומה יותר לארמון, 
מכל  פאר  ומזרקות  משכר  ריח  מפיצי  עצים  המוקף 
סביבותיו. הארמון היה בנוי בסגנון עותומאני עתיק ושומרים 
אבא  הארמון,  ליד  הרכבים  את  החנינו  צדדיו.  מכל  ניצבו 

החליף כמה מילים 
השומרים,  עם 
פנימה.  ונכנסנו 
נגלה  לעינינו 
מפואר,  טרקלין 
לאולם,  דומה  יותר 
קישוטים  עם 
מעשה  מדהימים 
מרגע  אומן. 
לטרקלין  כניסתנו 
קריאות  פסקו  לא 
ת  ו ל ע פ ת ה ה
מפיות  שנמלטו 
כולם מבלי משים.. 

ו  נ מ ד ק ת ה ש כ
הטרקלין  לפנים 
כמה  ראינו 
עמוסים  שולחנות 
מכל  בפארבייסן 
קוראים  ממש  טוב, 

לנו לבוא ולהתוועד. אך עיני כולם היו ממוגנטות לקישוטי 
הקיר הנדירים ומרהיבי העיניים ללא יכולת להתנתק מהם.. 
ידיים בכיורי הברונזה  וליטול  אבא קרא לכולם להתיישב 
ולאט  המעוטרים שבצד מתוך ספלוני הכסף היוקרתיים. 

לאט התיישבו כולם והחלו לאכול. 

לאחר כמה דקות של דיבורים שקטים, היסה אבא את כולם 
והכריז 'כעת ברצוני לקיים את הבטחתי ולהעניק לשמואל 
ענק.  זהב  מפתח  מכיסו  והוציא  היקרה'.  מתנתנו  את 
תיבה  לחילופין  או  ארון  וחיפשו  ואנה  אנה  הסתכלו  כולם 
בסקרנות  אבא  אחרי  ועקבו  מלמצוא,  נלאו  אך  כלשהיא, 
ומיששו בידיו,  בלתי מוסתרת, אבא התקדם לכיוון הקיר, 
עד שמצא בליטה כמעט בלתי נראית ולתוכה הכניס את 
שקע,  נגלה  ולעינינו  קצרה  משיכה  משך  אבא  המפתח. 
ובתוכו ישבו להם בנחת.. מאזניים. הבטתי במאזניים ולא 

הבנתי, מה מיוחד כל כך במתנה זו? 

הן  אלו  'מאזניים  והסביר:  רבה  בזהירות  הוציאם  אבא 
עתיקות מאד, ושימשו בזמן ביהמ"ק למדוד את המשקולות 



כפי  שיהיו 
כעת  הנכון. 
הון  שוות  הן 
אני  ורוצה  רב 
לך.  להעניקם 
זה  לפני  אך 
הנני  רוצה 
מסר  ללמדך 
ידם,  על  חשוב 
תשכח  שלא 
ואז  לעולם'. 
ונתן  לי,  קרא 
בידי אבן כבדה 
בקושי  שאך 
י  ת ח ל צ ה
ה  מ י ר ה ל
ה  ח י נ ה ל ו
הכף  גבי  על 
 , ת י ל א מ ש ה
לאחר  ומיד 
בידי  נתן  מכן 
הכף  גבי  על  והנחתיה  הכובד  באותה  בדיוק  אבן  עוד 

הימנית, עד ששתי הכפות היו מאוזנות לחלוטין. 

על  להניחה  ממני  וביקש  קטנטנה,  אבן  בידי  נתן  ואז 
הימנית.  נשואות הכף  היו  כולם  עיני 
אט  ואט  הנחתיה. ובפתאומיות, אלי, 
אחד,  הימנית ברגע  הכף  הוכרעה 
מטה,  השמאלית ונפלה  הכף  בעוד 
ת  ר א ש מיותמת למעלה. נ

אבא הסתכל עלי במבט חודר, ואמר: 'שמואל, הרמב"ם 
אומר שכעת מצב העולם הוא כמאזניים שקולות, וכמו 
שעכשיו עם אבן קטנטנה הכרעת את הכף בשניה אחת, 
כך על ידי כל מצווה אפשר עכשיו להכריע את העולם 
לכף זכות. הרבי חזר על פסק הלכה זה ברמב"ם ללא 
הרף והדגיש שכך זה בנוגע לגאולה, שעל ידי כל מצווה 
כל  את  להכריע  אפשר  קטן-  הכי  ואפי'  טוב,  ומעשה 
העולם לגאולה! תזכור! בך תלויה כעת הכרעת העולם 

לגאולה!' וסיים אבא את דבריו. 

'אני  בשירת  מושלמת  בהרמוניה  יחד  כולם  פצחו  מיד 
מאמין' שנגעה בליבות כולם. תוך כדי השירה מסעירת 
הלבבות, הלכתי לצד כדי לעכל את דברי אבא שחדרו 
לי עמוק בלב, וראיתי תמונה ששבתה את ליבי והציתה 
כשידיהם  בשדה  עומדים  צדיקים  כמה  דמיוני..  את 
ופתאום  התמונה  לכיוון  התקרבתי  אל-על.  פרושות 
הרגשתי הרגשה מוזרה כאילו, כאילו.. אני נשאב לתוך 
התמונה.. בהתחלה חשבתי שאני מדמיין, אבל כשראיתי 
את העצים סביבי נעים במהירות רבה מדי, הבנתי שאני 

בצרה צרורה...

מה יקרה לשמואל? האם הוא ישרוד את המעוף המסוכן 
התמונה  בכלל  זו  ומה  לא..  שמא  או  הקשה,  והנחיתה 
ועוד  זאת  נודע?  הלא  אל  אותו  ששאבה  הזו  המוזרה 

בפרק הבא..







המש”ט מעודה: “צוות יקר! צוות יקר! התוועדות מיוחדת 
היום לכבוד חזרתם של הצוות מבית חיינו - בית משיח 

770 בשעה עשר”. הכריז בקול רועם.  

הסמג”ד מרינובסקי: “חבר’ה זה דחוף! דחוף! דחוף! חובה 
להגיע!”.

המג”ד הלל: “אני כבר נמצא בהתוועדות אחרת...”

כוווולם  כולל  כולם  דבר!  כזה  “אין  לוי:  הגנרל 
מוכרחים לבוא להתוועדות! הבנתם?”

המ”פ שלום: “מי אומר את זה? הגנרל לוי? אההה... 
אני  קשוח,  לא  בכלל  הוא  בכלל,  מפחד  לא  אני 

ממשיך לישון...”

הסמג”ד מרינובסקי: “מה אמרת? 10 שניות ואתה 
בהתוועדות, אם לא, אני ישקול אם להשאיר אותך 

בקעמפ...

קדימה! עשר שניות וכולם מתקהלים! 10, 9, 8, 7, 
6... 2 1 ההתוועדות מתחילה!”

המ”פ מיכאל: “תראו מה הצליח הסמג”ד מרינובסקי 
לעשות, מה ששעתיים מנסים כל הצוות הבכיר...”

המ”ל אלטין: “טוב חבר’ה בואו נתחיל להתוועד!”

המג”ד אנקווה: “אין בעיה, רק כדאי שתיתן למ”ל 
ללא  וגם  קצר...  יותר  יהיה  זה  ככה  לדבר  מזרחי 

מבטא כבד...”

המ”ל מזרחי: “צוות יקר! הנקודה העיקרית שלקחנו 
מהרעבע שאיתה נחיה כל השנה זה “הקהל”!

הסמג”ד גינדי: “אבל אני לא מבין, תחשוב על זה, 
“הקהל” זה היה מעמד היסטורי, אחת לשבע שנים, 
שבו המלך אוסף את כל העם, אנשים, נשים וטף, 
ביותר  הגבוהה  כנראה  הבימה  על  בעזרה  עומד 
בהיסטוריה, עשויה מעץ, וקורא הוא בתורה לכולם. 

ל  ב מה הקשר אלינו, אנשים א
יותר  בלי  פשוטים, 
כוחות  מדי 

מיוחדים, הרי אנחנו 
ואין  מלכים  לא 
מקדש  בית  לנו 
לאסוף  ובקושי 
הצוות  את 
ת  עדו ו להתו
ו  נ א
מצליחים...” 

סיים הסמג”ד גינדי את נאומו מעורר הרחמים.

המג”ד ווילשאנסקי: “אויש! זה ממש פשוט... לכל אחד יש 
איזה זמן או מצב מיוחד בחיים שהוא כמו מלך עליו, זאת 

אומרת שיש לו שליטה ואפשרות לנהל אותו כמו...”

המ”פ שלום: “כמו המג”ד מרינובסקי שהצליח לנהל את 
כל ההתוועדות הזו מה שאף אחד לא הצליח!”

המ”פ מיכאל: “וגם כמו המג”ד ווילשאנסקי, שכעת מדבר 
ומתוועד וכולם מקשיבים באימה וביראה, הוא ממש כמו 

“מלך” על כל הצוות”.

המג”ד הלל: “וגם כמו מורה בכיתה, או ילד שיש לו אפשרות 
לאסוף את כל בני כיתתו, או את כל אחיו הקטנים”.



יכול להיות  המג”ד ווילשאנסקי: “בדיוק! בעצם כל אחד 
הכיתה,  על  מלך  המשפחה,  על  מלך  אחר,  בתחום  מלך 
מלך על עצמו, והתפקיד של “מלך” הוא חלילה לא לצעוק 

ולהתנשא אלא פשוט...”

המ”ל מזרחי: “פשוט לאסוף את כולם ולהגיד להם איזה 

סיפור או דבר תורה משהו שיוסיף להם יראת שמים ויקרב 
בעוד צעד את הגאולה האמיתית והשלימה!”

המזכיר גבריאל: “מה? זה הקהל? זה הכל?”

המג”ד אנקווה: “כן, זה הקהל! צוות יקר: מהיום כל רגע 
זוהי התוועדות הקהל,   - זה הקהל, כשמתוועדים  בחיים 

כשלומדים עם החברותא מזכירים שזהו הקהל, עד שנזכה 
קדימה  והשלימה!  האמיתית  בגאולה  המושלם  להקהל 

החלטות טובות!”

המ”פ סגל: “אם כך! נראה לי שצריך לשנות את השם של 
הכתבה מ”התוועדות צוות” ל... יש למישהו רעיון?”

המ”ל אלטין: “יש לי רעיון! תקראו עכשיו לחברי מערכת 
נוכחים  המערכת  מחברי  שניים  )אגב,  פוראבר”  “נחל’ה 
לשם  רעיון  לו  שיש  חייל  ושיפרסמו:  בהתוועדות...( 
למערכת,  שישלח   - להקהל  שקשור  להתוועדות  חילופי 

ואנו נפרסם את השם המקורי, היפה וה”מוקהל” ביותר!

בבית  הקהל  ויעשה  “מלך”  שיהיה  חייל  כל  חשוב  והכי 
ובמשפחה, ובעצם... בכל העולם!”








