


ה'סאטעלייט 'של חנוכה 
העולם? להאיר את העולם באור הגאולה ! נברא  מי  עבור   יודעים 

הפסוק עבורנו! על   . נכון  ,שמעתם  כן  ברא כן  "בראשית  בתורה  הארץ" הראשון  ואת  השמים  את  לברכה אלקים  זכרןנם  חכמינו  העולם מפרשים  את  להאיר  הבריאה,  :מטרת 
על ידי תורה ומצוות.

אלוקי  אור  מוסיפה  מצווה  כל 
בעולם ומכינה אותו לקראת הגאולה 

הקרובה.
שבכחה  חשבנו  אם  משמע, 
להאיר  מצווה  של 
לבית  לעצמנו,  רק 
קיום  למקום  או  טעינו. הפרטי  המצווה, 
ר  ו א ה

ליערות  –גם  העולם!  לכל  זה נכון לגבי כל מצווה, אבל במיוחד בברזיל , לאגמים ולנהרות בספרד.מגיע 
בחג החנוכה!

באמצע  תורה  ללמוד  מצווה  אין 
לומדים,  אותנו  שיראו  כדי  על הרחוב  מצווים  אנו  חנוכה  בנרות  חנכויות אבל  ומדליקים  ניסא'  על 'פרסומי  :בקניונים,  ציבוריים  להפיץ את האור בכל מקום אפשרי.גגות בנינים , בככרות ובצמתים, כדי- במקומות 

כל  את  מאירות  שמצוות  העבדה, 
מדליקים  בחנכה:  בולטת  והם מזכירים לכל עובר ושב : חנכה כמה נרות קטנים, אך השפעתם רבה העולם, 

היום! 
פעולה  :לכל  אותנו  מלמד  חנכה  נר 
העולם גם אם נדמית קטנה – יש משמעות  את  אמכינה  הי  גדולה. 

לגאולה !
ובכן, אם היצר הרע ינסה לשכנע 
שהמצוות  אותנו 

בוום, בוום. הדפיקות על השולחן נשמעו לכל עבר. האנשים שישבו 
השולחן:  בראש  מהיושב  הצעקה  נשמעה  ואז  מעט  נבהלו  סביבו 
זמן  אין  ובא,  קרב  היום  סופית.  החלטה  עם  מכאן  נצא  "אנחנו 

להתלבטויות מיותרות!"

החרש בין משתתפי האסיפה גבר, בלחישות רועמות נשמעו רעיונות 
שונים מה ניתן לעשות לרגל יום הנישואים של המנהיג. 

רציניים  חיילים  טואמצ'יו.  צעירים משבט  חיילים  קבוצות  אלו  היו 
שהבינו שהיום המיוחל הוא לא סתם עוד יום – והשנה הם חייבים 

להפתיע במתנה ייחודית שתשמח באמת את מנהיגם האהוב.

לחש  המנהיג"  של  חשיבותו  את  מבין  כך  כל  לא  שאני  "האמת... 
אחד החיילים לחברו. הלחישה נשמעה בכל עבר והמפקד התרומם 
לכיוונו. החייל נבהל - מה יקרה עכשיו? חייל שלא מכיר את מנהיגו... 
הוא ציפה לגערה ועונש כבד מהמפקד. המפקד הגיע אליו התכופף 

מטה ו... נתן לו נשיקה.

"חיילים" פנה המפקד אל כל החיילים שהביטו בו בדריכות רבה "זה 
בדיוק המתנה!" הוא התיישב במקומו והחל להסביר: "כל אחד מאתנו 
אוהב את המנהיג בכל ליבו. הוא ידע שבלי מנהיגנו האהוב לא היה 

לו חיים. 

"אבל... אנחנו לא תמיד יודעים מהו תפקיד של המנהיג ואיך בדיוק 
אכפת לו מכל אחד מאתנו. לכן, המתנה המתאימה ביותר לרגל היום 
הגדול, היום שבו זכינו למנהיג. היא ללמוד ולזכור את גודלו ויחסו 
לזכות  כולם.  פני  על  התפשט  החיוך  השבט"  בני  לכל  המנהיג  של 

להכיר את מלכותו של מלך – אין זכות גדולה מזו.

לפעמים  אך  המשיח.  מלך  הוא  שהרבי  יודעים  אנחנו  שגם  האמת, 
אנחנו כמו החייל שלא יודע מהי חשיבותו של המנהיג. אנחנו לא כל 
כך יודעים מה זה אומר בשבילי שהרבי הוא משיח. זה בכלל קשור 

אלי באופן אישי?

חיילים יקרים, יום הנישואים של המנהיג – הרבי שליט"א מלך המשיח 
קרב ובא. זה לא סתם עוד יום, למנהיג חייבים להגיש מתנה... 

אין מתנה נפלאה יותר מללמוד על מלכותו של הרבי. לדעת ולקלוט 

שזה שהרבי הוא המלך – מלך המשיח - זה כל חיי. החיים שלי 
תלויים בו והוא גם צריך אותי...

משרד 'ממשיכים להלחם' תשפ"ג. 



דרוש
דקות את שאריות הבמבה של תעודות לנקות פעם ב-10 דרוש עובד נקיון רציני עם 

המ.פ. שמואל מרטון

היכונו!!!
תתכוננו לקפל ציוד ולעלות על ענן. ברגע זה ממש הרבי שליט"א מלך המשיח נכנס! 

הגנרלים

שרשרת חיול
לקעמפ השנה רק מי שמתמסר 

לשליחות היחידה - קבלת פני 

משיח, יכול להכנס. 
הנהלת הקעמפ

תזכורת לצלם

מכסה העדשה 
לא לשכוח הלוריד את 

לפני הצילום כמו שקרה פעם שעברה... 

הגנרלים

אזהרה

נא לא להרעיש בין שתיים 

לארבע עם דפיקות על 

סירים. הערתם את כל 

ה!!! 
השכונ

וועד ההורים

הוא  לענות.  מה  נדע  ערך,  ' חסרות  'קטנה  הכי  למצווה  ובגדול!  את טועה  ולפעל  העולם  את  להאיר  כח  יש 
הטכנולוגיה התגלות מלך המשיח . התפתחה  האחרון,  מדהימות. בדור  והאפשרויות  ענק  ולשדר בצעדי  מאורע,  לצלם  נתן  היתר,  החסידים, אותו ברגע לכל העולם!בין  אנו  הרבי,  הוראת  פי  יהודים על  מנצלים חידושים אלה לקרוב 

הדלקת והנה, עלה רעיון גאוני: לצלם את הרבי ולהפצת יהדות. בזמן  שליט"א  המשיח  ! נרות חנכה, ולשדר בעולם! בכל מקום מלך  הרבי  את  לראות  יוכלו  תבל  ברחבי 
פניו –קולטים כמה נפלא?... את  מסריט  ב-770,  צלם  אחד, עומד  וברגע   , הרבי  של  נמצא הוידאו על הלוין ומשדר לאלפי וקדושות 

מקומות!
אנשים שלא ראו ולא שמעו את 
שליט"א  המשיח  מלך  יכולים הרבי  פיזי,  מרחק  הלוין, בגלל  בשדורי  לקלט להשתמש  'סאטעלייט;,  הנקראים 

קרובים  ולהרגיש  השידורים,  את 
העולם ממש נתאמץ, אולי גם את הרחוב או להכין רק את בנין המגורים שלנו, ואם יכלנו לחשוב שכוחנו מגבל , וביכלתנו ומאוחדים עם הרבי!  כל  את  להאיר  אבל  העיר... 

מצוה בא הלוין ואמר לנו: פעלה הכי קטנה באור הגאולה?!... העולם.  לכל  להגיע  המשיח בקפה , יאיר את העולם באור הגאולה גם מטבע קטן מ'דמי חנוכה', אם נשים פעוטה, משפיעה במרחקים.יכולה  מלך  הרבי  להתגלות  ויביא 
שליט"א!



שימו לב!
היום לא.הקעמפ יעבוד יום כן, יום לא. 

צוות ההפקה

פיקוח נפש!
מי שראה את המח"ט 

כץ  שיחזירו שיביא אותו 
בדחיפות בדחיפות.

נראה לאחרונה לפני שבוע 

בעודו הולך לישון.

מי שראה את הגרביים שלי שיביא לי. דחוף!
לא מוצא אותם...מאז הקוסמות של ויקטור עטיה אני 

המ. ל. שלמה שמולביץ

כאן לא היה

לי מה לכתוב... :(



חודש כסלו:
יב אביעד דובער 
ח בוקובזה בנימין חי 
יד בן עקיבא ישראל דוד 
כה בנטוזה יוסף יצחק 
כג בתן מנדל 
יא גולדשטיין שניאור זלמן 
ה גולדשטין מנחם מענדל 
טו גורביץ אריה לייב 
טו גרייפל ברוך 
ד דוד גלעד יצחק דוד 
כט דוקטורוביץ מנחם מענדל 
כז הנדל שלום דובער 
א הנדל )הכהן( מאיר שלמה 
יח הרוש שניאור זלמן 
כא ויינר מנחם מענדל 
ג טסלר אליסף ישראל 
כה יוסף יהודה גור 
כה כדורי מנחם מענדל 
טו כהן מנחם מענדל 
כג כהן מנחם מענדל 
כג לאטר שמואל 
יב לדר חיים מיכאל 
כה לוי מנחם מענדל 
כה לוי יוסף יצחק 
ל לוי ארי 
ח לוקיינוב אהרון 

ב לנצ'נר מנחם מענדל 
כג מוזיקנט שמואל 
כ מזרחי אור ישראל 
כ מזרחי שניאור זלמן 
כג מעטוף שניאור זלמן 
יד נמירובסקי בנימין 
יט עקיבא יוסף יצחק 
כב ערד שניאור זלמן 
כח ערנטרוי שלמה יוסף חיים 
ט פאר יוסף יצחק 
כה פייזקוב יוסף  יצחק 
כד פרבר מנחם מענדל 
כה פריימן לוי יצחק 
כא פרנסיס מנחם מענדל 
יד פרץ מנחם מענדל 
כד קיסין מנחם מענדל 
ח קיש סימן טוב שמואל 
יב שור שניאור זלמן 
יב שפר שניאור זלמן 

חודש טבת:
יד ינקוביץ מנחם מענדל מיכאל 
ו ינקוביץ שלום דובער 
יא הרוש מנחם מענדל 
יג רוטשטיין שניאור זלמן 
ח גרשוביץ מנחם מענדל 
טז פרידמן מנחם מענדל 

מערכת ממשיכים להלחם שולחת ברכת מזל טוב לחיילים 
החסידים שנולדו בחודשים כסלו - טבת:



ג עמר שניאור זלמן 
יב מוריאל לוי יצחק 
כז חיימוב לוי ישראל 
ח קניג איתמר 
כח זילברמן יוסף יצחק 
א כהן שמואל 
י עובדיה אליהו ישראל 
כו עטיה עמנואל 
ח דקל יוסף יצחק 
כו מישולובין אליעזר 
יב שפר יוסף יצחק 
טז ינקוביץ יוסף ישראל 
ג פליישר מנחם מענדל 
א הורביץ יוסף יצחק 
ט דוקטורוביץ יוסף יצחק 
טו הושיאר אריאל 
ב שלום יהונתן 
ו ריבקין זושא 
ה גולדברג קלמן בנימין 
כב הושיאר מנחם מענדל ינון 
כב שש אלי-נר 
ט דבי מנחם מענדל 
יא מוריאל יאיר ישראל 
כח מרום מנחם מענדל 
ח יזהר יוסף יצחק 
ד קהניאל לוי יצחק 
כב כהן שניאור זלמן 
כג גולן משה ברוך 
יא עטיה שניאור זלמן 
י פיטוסי עמוס 

ה אריה שנאור זלמן 
כא שפרינגר מנחם מענדל 
כ קרוטמן ישראל 
ז לוטקין מנחם מענדל 
י אוסטרובסקי חיים אברהם 
ז גנני מנחם מענדל 
יא עטיה שניאור זלמן 
י פיטוסי עמוס 
ח ויצמן רפאל דבער 
ט צרפתי אליה מאיר 
ז גרייזמאן חיים 
טז פלד מנחם מענדל 
כא ששון מנחם מענדל 
כז גינזבורג שלום דובער 
ח לוגאסי שניאור זלמן 
א גרוזמן מנחם מענדל 
כב שש אלי-נר 
ט דבי מנחם מענדל 
יא מוריאל יאיר ישראל 
כח מרום מנחם מענדל 
ח יזהר יוסף יצחק 
ד קהניאל לוי יצחק 
כב כהן שניאור זלמן 
כג גולן משה ברוך 
ה אריה שנאור זלמן 
כא שפרינגר מנחם מענדל 
כ קרוטמן ישראל 
ז לוטקין מנחם מענדל 
י אוסטרובסקי חיים אברהם 
ח ויצמן רפאל דבער 



מאירים את העולם!
'מבצע חנוכה' שלא ניתן לשכוח...

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

בליבי עוד, ומוכרח לשתף אתכם בעניין הזה...

ו'.  בכיתה  ולומד  בירושלים  גר  אני  בנצי,  שמי 

יוצא באופן קבוע למבצעים  א' אני  כבר מכיתה 
המבצעים  ירושלים.  העיר  ברחבי  החנוכה  בחג 
ובהרגשה  חסידית  בחיות  אותי  שממלאים 
יחד  איתי  הולך  שהרבי  נפלאה 
לי את הדרך,  ומתווה  למבצעים 
ואת  אומר  אותם  המילים  את 

החוויה אותה אחווה.

מיוחד.  אך השנה, קרה משהו 

שבכל  משהו  שונה.  משהו 
שיצאתי  השנים  חמשת 
לא  עדיין  למבצעים 

אירע. 

שישי  בנר  היה  זה 

של חנוכה במבצעים 

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

להדליק איתו נרות חנוכה!

היה  לא  הדלתות  שעל  הייתה,  היחידה  הבעיה 

רשום שום מספר, ולא היה דרך לזהות את הדירה 

של דודו של ישראליק... מה עושים??? 
מיד התחלנו לספור דלת אחר דלת עד שהגענו 
לדלת השישית, והתלבטנו אם זה באמת הדירה. 

פחדנו לדפוק על הדלת, כי אולי טעינו... 

ופתאום בתוכי עולה מחשבה, שהרי היחיד שדאג 

לכל המתרחש כאן הוא לא אחר מהרבי שליט"א! 
והוא דאג לכך שאנחנו נתגלגל לכאן, ולכן עלינו 

לדפוק בלי לחשוש!

שלוש  ודפקנו  מותניים  שינסנו  אומץ,  אזרנו 

ואמיצות. לא עברו  בוטחות  דפיקות חלשות אך 
הדלת  את  לנו  פותחת  ופתאום  שניות,  מספר 
במאור פנים אישה זקנה שדורשת לדעת את פשר 

בואנו לכאן. 

שאלנו בתמימות האם כאן גר הדוד המדובר, אך 

לצערנו, נענינו לשלילה... אמרנו שלום וביקשנו 
כדי לחזור  פנינו לאחורינו  סליחה על ההפרעה. 

לחפש את הדלת הנכונה.

במוחנו  עולה  פעם,  עוד  והנה 

כאן  הכל  שוודאי  הרעיון 
לא  והרבי  פרטית,  בהשגחה 
מיד  לחינם!  לכאן  אותנו  שלח 

זקנה  אישה  אותה  אל  ניגשנו 
הדליקה  כבר  האם  ושאלנו  בשנית 

עונה  היא  ולהפתעתנו,  חנוכה.  נרות 

ישר  הדליקה!  לא  שהיא 

ביתה,  לתוך  נכנסו 
והכנו את הנרות 

המרכזית...

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

מוכנה מבעוד מועד, והאישה התחילה לספר:

יום מימי החנוכה במשך ארבעים שנה אני  בכל 
יום  היה  לא  החנוכה.  נרות  את  מדליקים  ובעלי 
להדליק  יכל  לא  בעלי  היום  שפספסנו!  אחד 
עכשיו  נמצא  שהוא  משום  החנוכייה,  את  עמי 
לא  בעצמי  אני  מחר...  רק  יחזור  והוא  בעבודה 
הכנתי  פשוט  אז  החנוכייה,  את  להדליק  יודעת 
את החנוכייה עם השמן והנרות, והתחלתי לקרוא 
בספר תהילים, ולבקש מה' שמישהו יבוא להדליק 
את  אפסיד  לא  שחלילה  כדי  הנרות,  את  עמי 

המצווה החשובה!

והנה אנחנו שמים לב לספר התהילים הפתוח על 
גבי השולחן, בפרק א'.

מיד אני וישראליק הבנו שבאמת לא לחינם הגענו 
הרבי  מכיוון  אלא  הזאת,  לדלת 
שליט"א לא שוכח אף יהודי מאחור, 
הוא דאג שאנחנו נגיע לכאן, בשביל 
החנוכייה  את  שידליק  מי  שיהיה 

יחד עם האישה הזקנה!

כך הדלקנו עמה את הנרות, שרנו את 
שירי החנוכה המסורתיים, הסברנו לה על 
מתיתיהו של הדור שלנו - הרבי 
ועל  המשיח  מלך  שליט"א 
הגאולה,  בשורת 
לה  איחלנו 
וכה  חנ
ח  מ ש
ומאיר 
והבאנו 
ה  ל
ה  נ ו מ ת

שתשמור  הרבי  של 
אצלה.

לשלום,  נפרדנו 
לא  כמובן 
שהגשנו  לפני 
סופגנייה  לה 
חמה ומתוקה, 
והאישה הזקנה 

מאוד  התרגשה 
השמימי  מהביקור 

שלנו...

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

את העולם באור הגאולה!

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

צדקנו!

להפיץ  הכח  בכל  ונמשיך  מלכת,  נעצור  לא  לכן 
את האור!

וכך נזכה תיכף ומיד ממש שהרבי שליט"א יגאל 
אותנו, ונעלה על עננים לבית המקדש השלישי!

לחיים שלוחים!



פאתי ירושלים, ב'תתקנו
הי ילדים מה אתם עושים פה? שאל החייל היוני עטור 
הדרגות, אנחנו סתם באנו לראות מה יש במקום הזה, 
זה שטח  ויהויקים. כאן  לנו? ענו שאלתיאל  מה אסור 
צבאי סגור, אין לכם רשות להסתובב פה, ועכשיו לכו 
מכאן מיד לבית שלכם! אתם לא רוצים להיענש, נכון? 
חגורתו הבוהקת מקרני  נידן  וסימן לעבר  אמר החייל 

השמש.

בסדר, בסדר, מה אתה כל כך מתרגז? מחו שאלתיאל 
רקע  ברור?  לא  משהו  ללכת,  לכם  אמרתי  ויהויקים. 
אל  חזרה  הילדים  נסו  וישר  האדמה  על  ברגלו  החייל 

תוך העיר ירושלים.
קונן  איתנו!   לא  המלמד   - במשימה  הצלחנו  לא 
שאלתיאל, תוך כדי התנשפות ממאמץ הריצה. אנחנו 
עשינו מה שיכלנו, היינו בשקט גמור אז איך פתאום שם 

לב החייל היוני שהגענו? הקשה יהויקים.
היונים האלה, ימח שמם שונאי ישראל! אמר שאלתיאל, 
גזרות על  ועוד  רודפים אותנו כל הזמן, כל פעם עוד 
התורה והמצוות, פעם מתחשק לאנטיוכוס לגזור שאסור 
הרשעים  היוונים  החיילים  וכל  אוסר,  הוא  אז  שבת, 
מסתובבים לראות שמקיימים את גזירתו, יום אחד 
הוא מחליט שאסור ברית מילה ושולח את 
המפחידים  חייליו 
לבדוק שאף אחד 
את  מל  לא 

ילדו בסתר. כמה אנחנו עוד יכולים לסבול את הגזירות 
קשה  זה  רוצה  שהקב"ה  כמו  להתנהג  למה  האלו? 

ומסוכן?. ובנוסף לכל זה לקחנו לנו גם את המלמד!

הרי  ממערות  באחת  לכן,  קודם  ימים  כמה 
יהודה

חס  שכשמוצאים  אומרת  התורה  חלל..",  ימצא  "כי 

להביא  לדאוג  צריך  הדרך  באמצע  שמת  אדם  ושלום 
המלמד,  של..  הזקנים  יוצאים  ואז  לקבורה,  אותו 
החיילים היונים באים! התפרץ שמריהו בבהלה אל תוך 

המערה.  
מהר, רוצו ותחביאו את מגילות החומשים, ואתה חננאל 
הבא במהרה את הסביבונים, מהר מהר, עוד רגע קט 

והחיילים הרשעים באים ואני חייב לברוח קודם...
בקול  החיילים  שאלו  ילדים"?  פה  עושים  אתם  "מה 
רועם, אנחנו סתם משחקים בסביבונים התממו הילדים.
כאן  משחקים  אתם  למה  אז  אה?  משחקים,  סתם 
במערה? לכו תשחקו בחוץ, אתם משקרים עלינו! אתם 
ללמוד  כאן  התאספתם  אולי  משהו!,  ממנו  מסתירים 
אנטיוכוס  והמרומם  הנישא  מלכינו  גזירת  נגד  תורה 

ירום הודו?
אנחנו  ושלווים,  טובים  ילדים  אנחנו  פתאום!  מה  לא, 
אוהבים  לא  אתם  במערה,  כאן  לשחק  אוהבים  פשוט 
לשחק במערה לבד? זה ממש כיף! אף אחד לא מפריע 

לנו, חוץ ממכם... ענו הילדים.
המלך  לחיילי  כבוד  של  רגש  לכם  אין  חצופים,  ילדים 

את  עושים  אנחנו  לכם?  מפריעים  אנחנו  אנטיוכוס? 
אלו  אתם  הודו!  ירום  המלך  כמצוות  נאמנה  תפקידנו 
המלך!  כמצוות  עושים  ולא  דברים,  ממנו  שמסתירים 

אמרו החיילים בקול כעס.
טוב, כעת אין לנו הוכחות אמרו החיילים היונים, אבל 
אנחנו נשים עין על המקום הזה ונשגיח עליו היטב שלא 
עוברים כאן על חוקי וגזירות המלך ולומדים תורה. ואוי 
ואבוי לכם אם נתפוס אתכם לומדים תורה כאן! רע ומר 

יהיה גורלכם! סיימו החיילים דבריהם בנימת אזהרה.
המלמד, מה נעשה? איך נוכל להמשיך ללמוד תורה? 
החיילים היונים אמרו שהם יפקחו על המקום! אנחנו 
בסכנה, אם יתפסו אותנו ה' ישמור... אמר ירוחם בקול 

דואג למלמד שחזר ממקום מחבואו הסמוך. 
עלינו,  ומגן  שומר  הקב"ה  יקרים!  ילדים  תדאגו  אל 
ובעזרת ה' עוד תיראו את ישועת ה', כל החיילים היונים 
ימותו וייעלמו מהאופק ואנחנו נמשיך לעשות ולקיים 
ועוד  תורה  לימוד  עוד שעת  ידי  על  הבורא,  רצון  את 

עשיית מצוה. 
לבו,  מקירות  המלמד  אמר  ילדים,  היטב  תמיד  תזכרו 
חיי תענוגות  אנחנו לא באנו לעולם הזה בכדי לחיות 
והנאה, אנחנו באנו לעולם הזה בכדי לעשות את רצון 
חיינו,  היא  התורה  מצוות,  ולקיים  תורה  ללמוד  ה', 
ואותה נשמור בכל מחיר שיידרש! גם אם נצטרך למסור 

את הנפש על זה, אתם מוכנים?
כן המלמד, אנחנו נעשה אך ורק את רצון הבורא, ולא 

נקשיב אף פעם למה שאנטיוכוס הרשע אומר! ענו כל 
הילדים יחדיו.

בדיני  עסקנו  אנחנו  אז  ללמוד,  ונמשיך  הבה  כך,  אם 
צריכים  הקרובה  העיר  של  שהזקנים  ערופה,  עגלה 

ללכת אל הנהר שלא עבדו שם מעולם.. 

כמה ימים לאחר מכן, במערה
במקום  לארץ,  בחוץ  מקלט  ערי  תיקן  רבינו  "משה 

ערי  מנשה.  שבט  וחצי  וגד  ראובן  שבט  של  מושבם 

מקלט מיועדים למי שרצח נפש בשגגה.." 
מאיתנו!  להתחמק  שתוכלו  חשבתם  אותכם!  תפסנו 
מי  והנה  שקרנים,  ילדים  אה?  בסביבונים,  משחקים 

זה האורח כאן? - זה המלמד שלכם! אז אתם 
המלך  מצוות  נגד  תורה  לומדים 
יהודים  הודו!  ירום  אנטיוכוס 
נבזים, איך העזתם להמרות את פי 

נחת  את  תראו  כעת  מלכנו? 
זרוענו!
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תפוס את המלמד ביחד עם מטוטוס. ואתה מחימנוס 
מפקד  ציווה  שלהם.  המגילות  כל  את  לילדים  תפוס 

הלגיון. 

לא, לא! אל תקחו לנו את המלמד שלנו! תחזירו לנו את 

המגילות הקדושות! צעקו הילדים.

שום דבר לא חוזר למי שמפר את גזירותיו של מלכינו 

הרם והנישא! ענה בקול מתנשא מפקד הלגיון.

כמה שעות לאחר מכן
אין  וגם את המגילות,  לנו את המלמד  גם לקחו  אוף! 

תורה!  ללמוד  איך  לנו  אין  וגם  אותנו,  שילמד  מי  לנו 
קונן שאלתיאל.

בוא ונלך להציל את המלמד מהבסיס של צבא היונים, 

הציע יהויקים.  

מוקף  המחנה  שאלתיאל,  הבהיר  סיכוי!  לנו  אין 

בשומרים וחומה חזקה וגבוהה, וגם אם נצליח להיכנס 
- ישר יתפסו אותנו בפנים! 

אנחנו לא יכולים להישאר במצב בו אנחנו נמצאים 

- בלי המלמד, אנחנו חייבים להמשיך ללמוד 

אמר  איתי!  לבוא  חייב  אתה  המלמד!  עם 
בתוקף יהויקים.

בסדר, השתכנעתי, אני בא איתך ביחד. אתה 

בהחלט צודק בדבריך, אין לנו אפשרות 
בלי המלמד, כמו שהמלמד אמר 
 - חיים  לנו  אין  התורה  שבלי 
להחזיר  חייבים  אנחנו  לכן 

את המלמד אלינו!

לאחר המעשה 
המסופר בהתחלה

את  עכשיו?  נעשה  מה 

למצוא,  הצלחנו  לא  המלמד 
אולי  עלינו?  יהיה  מה 
היונים  החיילים  בכלל 
המלמד?  את  הרגו 
להתעקש  נפסיק  אולי 

ולהלחם על לימוד התורה, אולי אם היונים לקחו לנו 
את המלמד כבר לא צריך להמשיך ללמוד תורה? הקשה 

שאלתיאל בחלל המערה.

מה פתאום! זעק יהויקים, כבר שכחת מה המלמד אמר? 
המלמד אמר שאין לנו חיים בלי התורה, כל החיים שלנו 
בסוף  שהיונים  אמר  והמלמד  התורה!  בלימוד  תלויים 
אז  ישראל.  ועם  התורה  זה  שישאר  ומי  ימותו  כולם 

פתאום ברצונך להתיאש? בטח שהמלמד איתנו!

יש כאן יהודים? - נשמע קול בפתח המערה.

הרשעים  מאיתנו  רוצים  מה  היונים,  הגיעו  שוב  אוי, 

האלה?

של  פיקודו  תחת  מהמכבי"ם  אנחנו  יהודים,  אנחנו 
מתיתיהו הכהן הגדול. אל תפחדו אין יותר יונים, ניצחנו 

אותם במלחמה!

זהו? אין יותר חיילים יונים? אז המלמד צדק?

כן, אמר המלמד מפתח המערה, בסוף התורה ניצחה!

חשבנו  כמעט  אותך,  רואים  אנו  סוף  סוף  המלמד! 
להתיאש בגלל שלקחו אותך, אבל העיקר שבסוף חזרת 

אלינו!

***

חיילים יקרים! גם בדורנו, הדור האחרון לגלות והדור 
'יווני' גדול שמפריע לנו להביא  הראשון לגאולה ישנו 
לבלבול  שגרם  זה  הוא  הרע,  היצר  הוא  הגאולה  את 
רואים את הרבי שליט"א  איננו  ובגללו  והסתר,  העלם 

מלך המשיח בעינינו הגשמיות.

חנוכה,  נס  בזמן  נלמד מהילדים  לנו להתיאש,  אך אל 
שלא התיאשו חיפשו את המלמד והאמינו שהוא חי עד 
שבסוף זכו לראותו. כך גם אנו, חיילי אורו של משיח, 
שהרבי  באמונה  נמשיך  לגאולה,  המכריעים  החיילים 
התגלותו  את  ונדרוש  ו'נחפש'  נתיאש  לא  וקיים,  חי 
של  הרבי שליט"א מלך המשיח בדרכים שהורנו, על 
יחי  לימוד בשיחות הדבר מלכות עוד הכרזת  ידי עוד 
ועוד מעשה טוב נכריע לגאולה ונזכה לראות את הרבי 

שליט"א מלך המשיח! 

הרבי מלך המשיח שליטא בהתוועדות י''ט כסלו תשי''ב

מידי שנה מתקיים מעמד חנוכה לייב עוצמתי בנוחכות הרבי 
שליטא מלך המשיח עבור חיילי צבאות השם 

הרבי שליטא מלך המשיח בעת אמירת שיחה

הרבי שליטא מלך המשיח מחלק דמי חנוכה לחיילי צבאות ה



התשורה מהחתונה של הרבי מלך המשיח שליטא 

מקום החתונה של הרבי מלך המשיח שליטא

הרבי מלך המשיח שליטא מסדר קידושין

1. הרבי נוהג להתוועד בי"ד כסלו בכל שנה שבה התאריך הזה היה יוצא בשבת. הפעם היחידה שהרבי התוועד בי"ד 
כסלו שיצא בחול היא בי"ד כסלו תשל"ט.

2. לפני נישואיו, קיבל הרבי סמיכה לרבנות מהרב הגאון חיים עוזר גרודזינסקי )שנת תרע"ח לערך...( ומהגאון 
הרוגאצ'ובי )תרפ"ה(, ולאחר הנישואין גם קיבל הרבי סמיכה מהרב הגאון יחיאל ווינברג )בעל ה'שרידי אש'( 

3. בהזמנה לחתונה של הרבי היו 4 פסקאות, והאותיות של ראשי הפסקאות  היו אותיות א-ה-ב-ה.

4. מסדר הקידושין בחופה היה הרבי הריי"ץ בעצמו. את הכתובה קרא האדמו"ר מראדזין. עדי הכתובה היו הרב בערל 
משה שמוטקין והרב מענדל קופערשלאק. 

5. אביו ואמו של הרבי לא נכחו בעת חתונתו, ומי שהוביל את הרבי לחופה היו, הרבי הריי"ץ ורבי משה הורנשטיין )חתן 
אדמו"ר המהר"ש(.

א איכון הכן איכון הכן וצא
ב בכלל היכון כותבים עם ה'

ג גדסי – האיש שמאחורי ההמנון
ד דרך הישרה המנון מרגש

ה )פונה( הרמטכ"ל )אליך החייל)
ו וואו איזה המנון מושקע

ז זהו מכריעים אחת ולתמיד
ח "חייל פשוט נרעד" – מהמג"ד יוסקה

ט טיול זה זמן מצוין לנגן
י יחי אדונינו המנון הנצחי

כ כץ המח"ט הקול הוא הכול

ל לפתע מפציע הבשורה של המאה אאאימלה
מ מהפך שלם בנגיעה

נ נכון שאין על המנון שלנו
ס סתם צחקנו

ע עליך התפקיד מוטל – זה לא סיסמה, זה 
באמת

פ פלמפלמפםםם...  
ק קבלת המלכות, גם להם יש המנון יפה

ר ראיתם את דבקותו של דוד המ"ל כשהוא שר 
את ההמנון? 

ש שולחן שבת – זה הזמן לשיר עם כל 
המשפחה

ת תנגנו גם בכיתה- לסחוף את כל החברים





הצדעה ביד שמאל לרבי 
שליט"א מלך המשיח!

הכי  הרגעים  אחד  בהחלט.  כן, 
בקעמפ  שלי  ומיוחדים  מדהימים 
השנה זה הדקות האחרונות ביום, לפני 
שהעניים שלי מוכרעות לשינה עמוקה 
- אני שוכב כאן על מיטתי וכותב את 
היומן האישי שלי, את מה שהרגשתי 

היום. 

מרגשת  אפיזודה  חוויתי  היום 
בה,  אותך  לשתף  שרציתי  במיוחד 

יומני היקר.
של  המיוחד  השכם'  ה'סדר  לאחרי 
היום, שמסר מנהל הלימודים המכריע 
חיילי  כל  צעדנו  ייחודית,  בחיות 
המסורים  המפקדים  עם  יחד  הסיירת 
הגדול  במגרש  בוקר'  ה'מסדר  לכיוון 

למטה.

עד  זמן  קצת  לקח  שהיום  האמת 
שהגנרלים נכנסו למסדר.

למסדר  שהגיעו  חיילים  הרבה  היו 
אפילו  בלגן,  הרבה  היה  באיחור, 
מהמיטה  בזריזות  הוזעק  כץ  המח"ט 
הנצחית שלו ישירות למסדר.. זה נתן 

לי קצת זמן למחשבה. 

"עשרים שניות כניסת גנרלים, הצדעה 
ביד שמאל לרבי שליט"א מלך המשיח" 
אחד  של  קול  עם  כץ  המח"ט  שאג   –

שקם משינה של כמה שבועות ארוכים, 
תוך כדי ריצה מצד לצד של המגרש.

חזקה  נקודה  איזה  לי  עלה  פתאום! 
על  פעם  לעצמך  חשבת  דוד,  לראש. 
העניין הזה – "הצדעה ביד שמאל לרבי 
שליט"א מלך המשיח"!!! אתה אוחז?? 

אתה עכשיו מצדיע לרבי!!

מה זה אומר? מהי הצדעה? 

למי 
י  נ א

מצדיע 

בדיוק??
נפל  ואז, 

פטיש  לי 
חמש- של 

קילו  ל ת'לפים  ע
כרגע  י הראש.  נ א

הכי  בביטול  ט מתבטל  ל ח ו מ
שיש לרבי שליט"א מלך המשיח! אני 
מצדיע לו. אני נשבע לו. אני מתחייב 
להכרעת  בעקשנות  מלא  ליום  לו 

הזה  לגנרל  מצדיע  לא  אני  זה!  זהו 
שנכנס.

אותי  שמחייב  אריה  יעקב  למג"ד  לא 
בגלל  לא  המצח.  על  היד  עם  להיות 
הם  לא  עייני..  על  קופחת  שהשמש 
הנקודה! האיש היחיד, והסיבה היחידה 
שאני מצדיע ומתבטל עכשיו - זה רק 

הרבי שליט"א מלך המשיח!!
 , ד ו ד "

ר  ש פ א
להוריד את ההצדעה" אמר לי המח"ט 

כץ, שעורר אותי מתרדמה ארוכה.

לנגן  הספיקו  כבר  אבל  לא שמתי-לב 

את ההמנון, עשו פעילות בוקר, וכבר 
גמרו לומר את הפסוקים.

אבל אני נשארתי להצדיע.

פשוט לא יכולתי להוריד את היד עד 
שאני מפנים לגמרי את הנקודה הזו.

הגיע השלב של ההכרזות "יחי אדוננו". 

יותר  הרבה  הפנמתי  הנ"ל  כל  לאחרי 
טוב מה גם אומרת לי ההכרזה הזו – 
ביטול מוחלט לדברי הרבי שליט"א 

מלך המשיח!!

הגנרל  קרה.  הלא-יאמן  ואז, 
החיילים  כל  מול  ברמקול  הכריז 
בפעם  יחי  "הכרזת   - והמפקדים 
השלישית ע"י החייל דוד הראובני". 

לא חשבתי בחיים שזה ייקרא.

את  קרה  שהגנרל  כנראה  אבל 
המחשבות שלי.

כל  עם  העוצמה.  בשיא  יחי  הכרזתי 
הנשמה. אני לא יישכח את זה לעד!

"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח 
לעולם ועד!!"

זהו! אני חייב לישון. מאוחר מידי. יש 

יקר,  יומן  טוב  לילה  מחר.  עמוס  יום 
לרבי  ביטול   – אחרונה  למסקנה  רק 

שליט"א מלך המשיח!



כאן, בפרו? 

אחריות,  לקחת  בעצם  זה  לשליחות  לצאת 
לדאוג ולהשתדל שגם ליהודי אחר יהיה טוב 
בגשמיות וברוחניות, ולא לחכות שהוא יסתדר 
לבד או שמישהו אחר ימצא אותו ויעזור לו, 

אתה מבין?"

כזה  שליח,  אני  שגם  גאווה  הרגשתי  בוודאי, 
שלוקח אחריות על כל יהודי שסביבו.

הימים  "את  אבא,  הוסיף  לי",  מזכיר  "זה 
שליט"א  הרבי  של  הידועה  השיחה  שאחרי 

מלך המשיח, בכ"ח ניסן התשנ"א.

הרבי שליט"א דיבר בשיחה על כך שהאחריות 
על הבאת הגאולה מוטלת על כל יהודי ויהודי, 
ואי אפשר לחכות ולסמוך על אחרים שיביאו 

את הגאולה!

בהתחלה, החסידים לא ממש הבינו למה הרבי 
הרבי  על  סמכנו  השנים  בכל  הרי  מתכוון. 
מה  לנו  ויאמר  אותנו  ינהיג  שהוא  שליט"א, 

לעשות, הוא יביא את הגאולה תיכף ומיד.

שביקשו  פעם  בכל  אבל 

שהוא  שליט"א  מהרבי 
את  שיביא  זה  יהיה 
התנגד  הרבי   – הגאולה 
שעכשיו  ואמר  בתקיפות 

להביא  האחריות 
צדקנו  משיח  את 
אחד  לכל  שייכת 

לו  רק  ולא  ואחד, 
לבדו!"

כמה  הדגיש  "הרבי 
אחד  שכל  יכול פעמים, 

אנשים,  הגאולה,  את  להביא  להשתדל  וצריך 
נשים, ואפילו ילדים – כמוך שמוליק!"

לפועלים  להסביר  להמשיך  מוכרח  היה  אבא 
שלנו איך לפרוק את החבילות והיכן להניח כל 
דבר, נכנסתי שוב לבית חב"ד, חושב על מה 

ששמעתי לפני כמה רגעים.

שנמצא  אחד  אף  שאין  לב  שמתי  פתאום 
בעמדת הכניסה לבית חב"ד, מוכן לקבל את 

מי שאולי יכנס בקרוב.

לרגע התלבטתי, אבל הדברים של אבא עזרו 
לי להחליט בזריזות.

התיישבתי בעמדת הכניסה, לנוח יהיה אפשר 
גם עוד מעט.

"שלום! פה זה בית חב"ד?" שאל ישראלי אחד 
שבדיוק נכנס פנימה.

"בטח, ברוך הבא!" אמרתי בחיוך.
כי אני שליח, שליח שלוקח אחריות.

סוף חזרנו הביתה, עם סוף 
משלוח ענקי של אוכל 

בכשרות מהודרת.

הרבה  היו  במשלוח  שמח,  ממש  היה  אבא 
דברים שהיו חסרים בבית חב"ד כבר המון 

זמן ועכשיו הם הגיעו, ברוך ה'.

טוב שחזרנו, כבר הייתי ממש עייף מהנסיעה 
הארוכה.

עצרנו בחניה הגדולה של בית חב"ד, קפצתי 
חב"ד,  בית  לכיוון  בזריזות  והלכתי  מהרכב 

מתכנן לנוח ולהירגע.

פתאום חשבתי על אבא, הוא בטח גם עייף 
מהדרך, אולי אפילו יותר ממני.

הסתכלתי לכיוון הרכב לראות אם גם אבא 
הולך לנוח, אבל אז ראיתי שאבא כבר עסוק 
בלפרוק את החבילות מהרכב ולהכניס אותם 
בית  של  הגויים  הפועלים  עם  יחד  למחסן, 

חב"ד.

קרים  מים  בקבוק  הוצאתי  הביתה,  נכנסתי 
לאבא  להביא  והלכתי  וכוסות, 

כוס מים לשתות.

ויותר  נהנה מהמים,  "תודה שמוליק", אבא 
– מהנחת שעשיתי לו, "רואים שאתה שליח, 

שליח שאיכפת לו מכל מי שסביבו".

"אבא", העזתי לשאול את השאלה שהציקה 
ללכת  רוצה  לא  אתה  עייף?  לא  "אתה  לי, 
לנוח ולהירגע מעט אחרי הנסיעה הארוכה?"

אבא חייך.

"אתה צודק שמוליק, אני באמת מאוד עייף 
ורוצה לנוח, אבל אני יודע שאם אלך לעשות 
מה שאני רוצה ולא את מה שצריך לעשות, 
יכול להיות שיגרם נזק גדול בהרבה. למשל, 
שהבאנו  החלב  מוצרי  את  נכניס  לא  אם 
בבוקר למקרר – הכל יתקלקל תוך זמן קצר, 

וחבל על כל המאמץ שלנו הבוקר!"

המים  את  לגמור  כדי  לרגע  הפסיק  אבא 
שבכוס.

היא  השליחות  "כל  אבא,  המשיך  "בעצם", 
לגור  יכלנו  גדולה.  אחת  אחריות  לקיחת 
הרבה  לנו  שיהיה  אחר,  במקום  עכשיו 

אבל  ונוח,  טוב  יותר 
דואג  היה  מי   – אז 
המטיילים  לכל 
ם  י י ל א ר ש י ה
שגרים  והיהודים 



כימיים  מרכיבים  בחיבור  מגע  לאחר  תקציר: 
חשוכה  למערה  לייזר  נופל  אפשריים,  בלתי 
ומאיימת. ביציאה ממנה מבין לייזר במפגש בינו 
לבין המנהיג, כי נקלע ליחידת מפ"ל. הגעגועים 

גוברים יחד עם הסקרנות.

המנהיג המשיך להרצות בפני לייזר את 
תולדות מפ"ל.

בעודנו  בנעימים  חיינו  את  חיינו  "כך 
ממלאים אחר הוראות מנהיג-העל הרם 
והנישא. הפיצול הכואב בינינו היה לפני 
25 שנה. כל ראשי האגפים ומנהלי גיוס 
הכוח התכנסו לנאום שנתי של מנהיג-
העל, בו הוא מציב מטרות ויעדים לשנה 

הקרובה, ומסכם הצלחות וכשלונות".

מנהיג  של  לסיפורו  מרותק  היה  לייזר 
המחנה, אך לא עצר בעדו מלשאול "מה 
לפיצול  שגרם  שלו,  בנאום  אמר  הוא 
"תקשיב  התרגז  המנהיג  היחידות?". 
בשקט ואל תשאל שאלות!". הוא המשיך 
מנהיג-העל  אמר  זה  "בנאום  בסיפורו. 
כי עמדנו בצורה מעוררת השתאות בכל 

המשימות אותם הטיל עלינו עד כה.

לכם  יש  מנהיג-העל,  המשיך  "כעת, 
משימה מעט מסובכת אבל היא החשובה 
ריכוז  בין  ביותר! המשימה היא: חיבור 
עם  מגנטו-הידרו-דינמיקה  של  גבוה 
מסוגו.  יחיד  גנטי  אורניום  מרכיבי 
מעולם לא שאלנו אחר הוראות מנהיג-
תמוהה  הייתה  זו  משימה  אבל  העל, 

לאין שיעור מכל הפקודות הקודמות.

הוא  אלו  מרכיבים  שני  בין  "מפגש 
יכולים  אינם  והם  בלתי-אפשרי  כמעט 
רוצה  הוא  מה  "אז  יחד---".  לשכון 
ממכם?" שאל לייזר, ושכח לרגע שהוא 
בסיירת אלא עם  לא מפטפט עם חבר 
מנהיג כנופייה מסוכנת במדבר הערבה.
צריך  "אתה  המנהיג.  רגז  "שתוק!!" 
באימה  מדברים  איתי  לכבד!!  ללמוד 

וביראה!! סמי! בוא קח אותו מפה!".

נכנס  משונים.  מדים  עם  גברתן  אדם 
ותפס את לייזר בשתי ידיו.

"ל-ל-ל-א, ל-ל-ל-א צ-ר-י-ך" רעד לייזר 
מפחד, והראה לחייל כי הוא הולך איתו 
מרצונו, ללא צורך בהפעלת לחץ פיזי. 
החלו  והשניים  והרפה,  הבין  החייל 
אוהל  לעבר  המחנה,  ברחבי  לצעוד 

החיילים.

החייל  אמר  שלנו"  למחנה  הבא  "ברוך 
להשמע  המנסה  ומתכתי,  אדיש  בקול 
אדיב "אני מקווה שגם אתה, כמו כולנו, 
פשוט,  בחישוב  לייזר,  הכל".  שכחת 
לא-ברור,  משהו  בפיו  להמהם  העדיף 
את  ידעו  הכנופייה  חברי  שאם  בידעו 
יהיה  זוכר, סופו  ואת אשר הוא  מוצאו 

מר.

החייל המשיך. "עכשיו זה זמן חדשות. 
אבל  קליטה,  כאן  אין  כללי  באופן 
לשמוע  מיוחדת  אפשרות  כאן  התקינו 
לבדוק  אפשרות  שתהיה  כדי  חדשות, 
ולא  דבר,  זוכר  לא  אף-אחד  שאכן 
לייזר  בחדשות".  הנאמר  עם  מזדהה 
שעות  כמה  "כל  המשיך  החייל  נדרך, 

בודקים  והמפקדים  חדשות  משמיעים 
לא  זה  זאת  ובכל  מקשיבים  שכולם 
לראות  יכולים  הם  כך  אף-אחד,  מעניין 
בחיינו  שהיה  מה  כל  את  שכחנו  שאכן 

הקודמים".

לאוהל.  והחייל  לייזר  נכנסו  בינתיים 
לתחילת  חיילים  עשרות  המתינו  שם 
שמיעת החדשות. לייזר הופתע מהקרבה 
וחביבות שבין החיילים למפקדים, כאילו 
בעוד מספר שניות לא יבדקו המפקדים 
בקשיחות את חייליהם. החדשות התחילו.

"קול ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 
שש והנה החדשות מפי חבקוק יהונדב. 
לפני מספר שעות נפתח בסערה הקעמפ 
לייזר  -ליבו של  אורו של משיח,  האגדי 
החל לפעום בחזקה- לאחר שרשרת חיול 
והתארגנות קצרה של החיילים בחדריהם, 
החל כינוס הפתיחה האדיר של הקעמפ 
לייזר  התקשה  כבר  –כעת  ההיסטורי 

על  שעלו  רגשותיו  בעד  לעצור 
גדותיהם-

הוזמנו  הכינוס,  פתיחת  "לאחר 
מנהלי הפעילות לכניסה מיוחדת 
ומפתיעה –לייזר ניסה להתאפק- 
ולאחר מכן, נכנסו ונחשפו מנהלי 
–כאן  תשע"ז  לשנת  הלימודים 
להתאפק,  לייזר  יכל  לא  כבר 

ופרץ בבכי בלתי נשלט.

מנהלי  את  להכיר  חייב  הוא 

מנהלי  המשיך-  השדרן  הלימודים!! 
הפעילות והלמודים הם. שמואל מרטון, 
שניאור גלס, לוי יצחק סגל, מנחם מענדל 

דוד  זכריה, 
ושלמה  אוריאן 

את  בהתרגשות  שגילו  שמולביץ  חיים 
נושא הקעמפ, פתחו בסערה את מבצע 
המנון  את  במקצועיות  ולימדו  הקעמפ, 

הקעמפ----

לייזר כבר לא יכל יותר.

אסור  ולימודים  פעילות  מנהלי  כאלו 
לפספס! אך הבין שאם יגלה את געגועיו 
והלימודים,  הפעילות  למנהלי  האדירים 
תחשף העובדה שהוא עדיין לא התאקלם 
והזדמנות לבריחה כבר  מספיק במחנה, 

לא תהיה בידו.

היה  הוא  אחד  דבר  סקרנותו,  ברוב  אך 
של  המלא  סיפורו  מה  להבין,  חייב 

הסכסוך בין שתי כנופיות מפ"ל?!

המשך יבוא אי"ה



אתה גם רוצה לפתוח שיעור דבר 
מלכות? לקבל סיוע באחזקתו? 
שלח את הפרטים שלך למייל: 

ORO.M.L.770@GMAIL.COM
ותוכל לקבל חומרי עזר ייחודיים 

שיסייעו לך במסירת השיעור.

כמו כן מתקיימות הגרלות על 
השתתפות כספית במימון השיעור 

בין מארגני השיעורים שרשומים 
במערכת.

כמו כן ניתן לשלוח למייל הזה 
תמונות מהשיעור שלך שיתפרסמו 

אי"ה כאן ממש.

קדימה להקהיל!!!



1. דברי משיח
2. היום יום

3. ליקוטי שיחות
4. דבר מלכות

5. בשורת הגאולה
6. התוועדויות

7. מאמרים מלוקט
8. ספר השיחות

9. הדרנים על הש"ס
10. הגדה של פסח

11. אגרות קודש
12. יחי המלך

חייל יקר! לכבוד ה' טבת מערכת ממשיכים להלחם קנו ספרים, 
לצערנו כל הספרים התפזרו ברחבי התפזורת אנא לקטו ומצאו 

את הספרים!
בהצלחה!

בידתויודעוותה

לחבכתוכלמרבדס

יירשגזנפחתרצפ

קהיתוכחנכנרקר

וממתשגמוימויה

טלשנהברמותמקש

יכיצמסעזטכגעי

שבחספלשהדגהנח

יחצעהחהראלתצו

חלישדוקתורגאת

וכסצהלטבחכטחי

תהלואגהתרושבע

זרטקולמםירמאמ




