


מאוד  מאוד  בחודש  אנו  נמצאים  חיילים!  לחיים  לחיים 
טבת.  חודש  השביעי,  הדור  של  הגאולה  חודש  מיוחד, 
ה’ טבת,   - חייל את החג שבו  מיד לכל  חודש המזכיר 
ארה”ב  ובית המשפט של  נצח”  “דידן  בו התקיים  החג 
החליט שספרי הרבי צריכים לחזור לספרייתו אשר ב770 

ביתו הנצחי של נשיא דורנו.

בכל זה יש נקודה אחת ועיקרית!

ה’ טבת מלמד אותנו שכל מה שקורה לרבי זה שייך 
אלינו, כל דבר שמשמח את הרבי משמח גם אותנו, וכל 

דבר שח”ו מעציב את הרבי זה מעציב אותנו. בתור 
בנים של הרבי עלינו לזכור תמיד שלבן אכפת כל הזמן 
ממצבו של אביו, וגם אנו אכפת לנו דבר שקורה לרבי. 

צריכים לשבת ולהתוועד הרבה על זה, אבל אין זמן 
לדיבורים, צריך מעשים. כל חייל צריך להרגיש שהרבי 

פשוט ניצח את העולם, וממילא הוא עצמו ניצח את 
העולם! לכל חייל יש כוחות לנצח את כל מה שמפריע 

לו בדיוק כמו שלרבי יש, ולמה? כי הרבי הוא אבא 
שלנו! חיילים יש לכם את הכוחות ל”דידן נצח” על 

הגלות והכריע ולפעול את ההתגלות! 

אני בטוח, שלא תעצרו ולא תורידו את הרגל מהגז עד 
להתגלות!  

המג”ד ושלם ווילשאנסקי.





יום חמישי, ה' טבת תשפ"ג, ת"ת 
נחלת הר-חב"ד.

בכניסתו  אשר  המורה  פתח  התלמידים"  לכל  טוב  "בוקר 
בוודאי  כפי שאתם   - מיוחד  מאוד  יום  זהו  "היום  לכיתה 
נצח",  "דידן  על  הוכרז  אשר  היום  זהו  טבת  ה'  יודעים, 
בבית  נפסק  זה  ביום  השביעי,  דור  של  החגים  חג  ממש 
המשפט שהספרים שבספריה שייכים לאגודת חסידי חב"ד, 
ולא לאדם פרטי. ולכן היום במקום שיעור גמרא רגיל אני 
אספר לכם את הסיפור של ה' טבת מהזווית שלי כ'תמים' 

באותה תקופה של משפט הספרים".

הילדים התיישבו במקומותיהם בהתעניינות רבה.

מההתחלה  הדברים,  פרשת  כל  את  לספר  החל  המורה 
ממש, איך הכול התחיל – ובכיתה שרר שקט מוחלט, כל 

כך  האזינו,  התלמידים 
המורה  של  קולו  שרק 

נשמע בחלל הכיתה.

"ביום שלישי, ה' טבת 
כבר  הייתי  תשמ"ז, 
בחור בשיעור א' ישיבה 
במונטריאול,  גדולה 
ולמדתי  בזַאל  ישבתי 
תורה בשקידה כהרגלי, 
אחד  נכנס  כשלפתע 
כולו  לזַאל,  הבחורים 
נראה  אחוז התרגשות, 
נסער  שהוא  היה 
בקול  ושאג  ביותר, 
רם שתי מילים שמהם 
"דידן  הובן:  המסר 

נצח"!!! 

בכל  עבר  עז  רעד 
נרגש  ליבי  גופי. בעוד 
במשפט,  הניצחון  על 
לריקודים  נשאבתי 
שפרצו  הסוערים 
הי'  הזַאל  רגע,  בין 

כמרקחה, התמימים קפצו ממקומם בסדר הישיבה ורקדו 
עשיתי  בשפע,  'לחיים'  אמרתי  ועצומה,  רבה  בשמחה 
בחורים  כמה  ועוד  אני  לרקוד.  הפסקתי  לא  ומאז  'קולע' 
רצנו לרחוב ותוך כמה דקות היינו במכונית בדרך ל'שדה 

התעופה' להגיע כמה שיותר מהר לבית חיינו.

ואנחנו  לניו-יורק,  בדרכו  המריא  המטוס   1:15 בשעה 
שמאחר  הודיע  שהדייל  עד  במטוס,  גם  לרקוד  המשכנו 
ולשמוח,  לשיר  לנו  מרשה  הוא  גדולה  שמחה  לנו  שיש 
אבל לא לרקוד באופן שיכול להזיק לטיסה. מיד הדיילים 
לאחד  נתנו  וגם  'לחיים'  של  קטנים  בקבוקים  לנו  חילקו 
התמימים לדבר במיקרופון בשביל שיאמר ויסביר לנוסעים 
המופתעים על מה אנו שמחים כל-כך. מיד כשהגענו לניו-
יורק קפצנו מהמטוס במהירות הבזק אל המכוניות, ונסענו 
ישר ל-770 וככל שהדקות עוברות - המתח גובר, כל רגע 

נדמה לשעה, הרגשנו שמשהו גדול מאוד קורה היום". 

הסתכל  המורה 
הוא  הילדים.  על 
שכולם  לב  שם 
והמשיך  מרותקים, 

בסיפור:

הספקנו  "ב"ה 
להגיע לפני תפילת 
כבר  הי'  מנחה. 
ששתה  גדול  קהל 
הגבלות  ללא  ורקד 
ירד  והרעבע 
הגדול  לביהמ"ד 
מנחה,  להתפלל 
התפלל  החזן 
יום  של  במנגינה 
טוב והשמחה ממש 

הרקיעה שחקים.

בעת  ששהה  בחור 
ממש  הבשורה 
לי  סיפר  ב-770, 
מה שראה: "בשעה 
הגיעה   11:40
ש"דידן  הידיעה 
אין  לגמרי!  נצח" 



לתאר את מה שקרה באותן שניות. בזַאל הקטן 
- שלשם הגיעה הבשורה לראשונה - מיד יצאו 
התמימים לריקודים ספונטניים בחצר 770, אמרו 
הראשונים  ה'קולע'ס'  נעשו  גם  ושם  'לחיים', 

שהמשיכו ללא הפסקה...

המוסדות  בכל  השמועה  נפוצה  מהר  חיש 
השורה  את  ששמע  אחד  כל  כאשר  ב'שכונה', 
הריקודים  למעגלי  מצטרף  מיד   - המשמחת 
ה'לחיים',  לאמירת  לרגע,  מרגע  המתרחבים 
שמחה  מתוך  חסידית  'קולע'  לעשיית  וכמובן 

רבה.

שבידיו  י.ק  המזכיר  הגיע  שעה,  כחצי  לאחר 
ארבעים וחמשה עמודי פסק הדין באנגלית, בו 
נחתם ב-100% לטובתינו, והכל הי' מבוסס על 
הריי"צ לספרן אלכסנדר מרכוס  מכתב אדמו"ר 
שבו נכתב ג"כ שהספריה היא אוצר גדול לאומה! 

אפילו שופט גוי הצליח להבין את האמת!".

המורה  אמר  העליונה"  על  החסידים  יד  "ב"ה, 
הנשיאות  ענין  כל  על  "ניצחון  שמחה  באנחת 
של הרעבע, ניצחון בשביל הענין הכי עיקרי של 

הרבי- הגאולה..."

אשר,  הרב  של  הדיבור  רצף  את  קטע  הצלצול 
וכולם החלו לצאת להפסקה. רק דובי נותר יושב 
וה'ניצחון'  הרעש  כל  "מה  מהורהר.  כסאו,  על 
"סך-הכל  לעצמי,  חשבתי  טבת?"  מה'  שעושים 
המונעים  על  להתגבר  הצלחנו  בו  תאריך  עוד 
שאפילו  עד  הזה  בתאריך  מיוחד  מה  ומעכבים, 
המורה קרא לזה "חג החגים של דור השביעי"?!

"דובי?" נקטעו מחשבותיי באחת "למה אתה לא 
יוצא להפסקה?" שאל המורה בנימת התעניינות.

וצעדתי  הכיתה,  את  עזבתי  במחשבות  טרוד 
במסדרון הת"ת לחצר מהורהר.

אחר הצהריים, לאחר שכבר חזרתי הביתה, חיכיתי 
שאבי יחזור מהעבודה ויפתור את שאלותיי אחת 

ולתמיד.

אבא הגיע צוהל ושמח, מפזם לעצמו את הניגון 
נסוך על  ובכלל חיוך מתוח  נצח",  "דידן  הידוע 

פניו - דבר לא כל-כך שגרתי.

נוסעים  "קינדעלאך", קרא אבא לכולם, "עכשיו 
בה'  ספרים  לקנות  העוצמתי,  הספרים  ליריד 

טבת, כהוראת הרעבע",

"אבא, היום אמרו לנו שזה חג הספרים, והסבירו 

לנו שהיום פסקו בבית משפט שהספרים בספרי' 
שייכים לנו".

"כל הכבוד  "יפה מאוד" קרא אבא בהתפעלות, 
שמלמדים אותכם מהו מהותו של החג של דור 

השביעי, דור הגאולה".

שלי  אבא  את  לשאול  העזתי  הנסיעה  במהלך 
"סליחה על השאלה, אבל מה עושים כ"כ הרבה 
רעש ושמחה מה' טבת? מה בסך-הכול קרה, כמו 

בכל פעם ניצחנו, מה החידוש עכשיו?"

את  אבל  בספקנותי,  הגזמתי  שממש  הרגשתי 
הנעשה אין להשיב, אבא כבר שמע את שאלתי. 
להפתעתי הוא דווקא שמח לשמוע את השאלה, 

וענה עליה בחפץ לב:

ויד  מנצחים,  אנחנו  שתמיד  בכך  צודק  "אתה 
החסידים על העליונה" פתח אבא בקול רך, "אך 
אספר לך סיפור שקרה במהלך המשפט, שיעזור 
לגמרי,  אחר  משהו  הי'  זה  שהפעם  להבין  לך 

הרבה יותר ממה שחשבת".

המשפט  של  שנה,  "באותה  לספר:  החל  אבא 
למה הרעבע  דין את הרעבע:  וכו' שאל העורך 
אדמו"ר?  מורי-וחמי  כ"ק  אומר  כשהוא  מתכוון 
והרעבע הצביע באצבעו על עצמו... אתה מבין 
דובי? כל המשפט הזה, וכמובן הניצחון, הם על 
כמלך  הדור,  כנשיא  שלנו,  הרבי  של  הנשיאות 
שזה  אמר  הרבי-  של  -החוזר  כ.  י.  ר'  המשיח. 
יותר ממה שהי' בי"ט כסלו, ששם זה הי' מלחמה 
על תורת החסידות ואילו עכשיו הי' הקטרוג על 
המאור בעצמו, על הרעבע. עכשיו אתה מבין מה 
זה  הקודמים?  הדורות  על  שלנו  בדור  החידוש 
החג שבו ועל ידו התאפשר להמשיך את עבודתו 
ומיד ממש את  של הרבי על מנת לפעול תיכף 

ההתגלות השלימה נאו ממש!"

"כן, אבא, עכשיו הכול מתבהר לי, זהו חג החגים 
כפשוטו, את השמחה של שאר החגים החסידיים 
שלנו שואבים אנו מן החג הזה, זה הדור שלנו, 
זה החג שלנו! זה החג שבזכותו תבוא הגאולה!".

תוך כך שכולי נפעם ומשלים משפטים ששמעתי 
לבית  הגענו   - שלם  אחד  לפאזל  היום  במהלך 
עיני  את  שפשפתי  שנכנסתי  וברגע  הכנסת. 
בתימהון: במקום בו עמדו אך לפני שעות ספורות 
ספסלי בית הכנסת והספריות העמוסות ספרים 
מכירה  דוכני  עשרות  עמדו  כעת  מאובקים, 
ואלפי  במאות  לעייפה  עמוסים  שהיו  עצומים 



החבדי"ת.  המסורת  כמיטב  מגוונים,  ספרים 
המיוחדת  הפינה  את  לפספס  היה  אפשר  ואי 
שהוקדשה לספרים בענייני גאולה ומשיח, כמובן 
עם כל סוגי ההוצאות הרבות של ספרי הדבר-
מלכות. האולם הגדול היה מלא מפה לפה במאות 
עז  ברצון  אותו  גדשו  אשר  ומקושרים  חסידים 

לקניית ספרים כהוראתו הקדושה של הרבי.

שנגלה  האדיר  מהמראה  ונפעמתי  עמדתי 
לעיני. עמדתי כך רגעים ספורים, ואז התנערתי 
מהורי  שקיבלתי  כספי  עם  ופניתי  ממחשבותיי 
'דמי  המסורתי  כמנהג  בחנוכה  משפחתי  ושאר 
חנוכה', לעבר דוכני הספרים. מימיני שכנו כמה 
ומתח  קומיקס  בספרי  עמוסים  שהיו  דוכנים 
שמאוד מאוד משכו את ליבי. ביררתי את מחירם 
המלא של כמה מן הספרים המותחים והמרתקים 
לשוק  עכשיו  אך  יצאו  אשר  שמצאתי  ביותר 

ונמכרו כאן בזול לכבוד ה' טבת.

 כבר הוצאתי את הכסף מכיסי לשלם למוכר אך 
דבר מה עצר בעדי. נזכרתי בדברים של אבא: חג 
החגים ה' טבת אינו עוד חג שקרה בו דבר משמח 
זהו חג שכל מה שאנו מכירים את הרבי  לרבי, 
האמיתית  לגאולה  דורנו  ומנהיג  דורנו  כנשיא 
אלו  את  ניצחו  הללו  הדברים  כל   – והשלימה 
אשר התנגדו לעצם המושגים הללו. הקטרוג של 
התנגדו  שבשמיים  בעצם  היה  הספרים  גניבת 
לדיבורים העצומים אודות אבינו מלכנו, אודות 

מלך המשיח! וביום "דידן נצח" הרבי ניצח! 

שעלי  הספרים   - החג  זהו  'אם  לעצמי:  חשבתי 
לקנות צריכים להיות בסגנון המתאים'.

בדוכן  שונה.  קצת  לדוכן  צעדי  את  החשתי 
שניגשתי מכרו את ספרי הרבי בכמויות עצומות 
לפינה של הספרים  ניגשתי שם  אדיר!  ובמבחר 
בענייני גאומ"ש ושלפתי מתוך אחת הערמות סט 
בשקית.  והנחתי  ומשיח'  גאולה  שיחות  'לקוטי 
תחושה  ליבי  את  מילאה  ומיד  למוכר  שילמתי 
להשתתף  זוכה  הקטן  הילד  אני  הנה  כבירה: 
בממוני הדל בניצחונו האדיר של הרבי על אלו 
זוכה  כעת  אני  הנה  עליו,  לקטרג  רוצים  שר"ל 
ענייני  וללמוד  הרבי  של  הק'  רצונו  את  לממש 
זה הדרך שעליה העיד הרבי  כי  ומשיח,  גאולה 
ביותר'  והמהירה  הקלה  הישרה  'הדרך  שהיא 

לפעול את הגאולה!         

לי  היקר  הרבי  ספרי  עם  לביתי  בשמחה  חזרתי 
אני  גם  אוכל  וידעתי שתמיד, אבל תמיד,  מכל, 
ההתגלות!  את  ולפעול  המנגדים  כל  את  לנצח 

ממש "דידן נצח" על הגלות!



שאלה: ללוי דהאן, הגנרל הנחמד.. רציתי לשאול אותך איך בקעמפ בתשפ"א היית 
בתפקיד של מפקד ובקעמפ האחרון בתשפ"ב פתאום קפצת כמה דרגות והפכת להיות 

גנרל? מנדי ע, כיתה ו'.

שאלה: לקולטונים המפקדים מספר 1, זה באמת נכון מה שכתבו עליכם שהגעתם 
ממרוקו והונגריה? ש.ש. מהסיירת שלכם.

שאלה: למאיר פש מצוות הטכניקייץ. למה כל הזמן רק דניאל מעודה וברוך מיפעי הציגו 
במערכונים, וראינו אותם וגם את מנדי דוד ומרדכי עבאדי בטיולים ובפעילויות, ואותך 

כמעט לא ראינו? ד. כהן מכיתה ח'.

שאלה: המג"ד שניאור, אני יכול לשאול בבקשה למה תמיד חייכת? מגדי"ם לא 
אמורים להיות קשוחים? שניאור ג. מהגדוד שלך.

תשובה: שלום וברכה מנדי הנבון, זה באמת שאלה נבונה, שחיכיתי שישאלו אותה, והאמת היא 
שהתשובה פשוטה. הדרגות בצבא הקעמפים נקבעות לפי הלימוד, וכמה שתמים לומד יותר, ככה הוא 

־מתעלה בדרגות. ולכן בשנת תשפ"א למדתי מספיק כדי להיות מפקד, ובשנת תשפ"ב השקעתי בלי
מוד הרבה הרבה יותר, בשקידה והתמדה בלתי רגילים עם הרבה סייעתא דשמיא, ובזכות זה קיבלתי 

את המינוי להיות גנרל.

תשובה: אוהו כמה שהתגעגענו אליך ש.ש. היקר, מאז חנוכה לא נפגשנו! ובמענה לשאלתך: אכן 
כן, כל מה שכתוב בעלון נחל'ה פור-אבר מדוייק עד למילה האחרונה. ושנינו עלינו לארץ רק לפני 
שלוש שנים, אבל אנחנו חברים כבר מאז שהיינו שם בחו"ל. האמת היא שהסיפור מאיפה הכרנו זה 

סיפור מרתק וארוך, אבל כרגע אנחנו עסוקים, אז אולי עוד נכתוב את זה בעלון הבא.

הופה היי, מה שלומך כהן החסיד! כיף ממש להיזכר בך ובעיקר בתפילות שהייתי מגיע ומסתכל 
עליך מאחורה, איך שאתה מתפלל ברצינות ומתוך הסידור כמו שמתאים לחייל מכריע! אז.. אין לי 
תשובה ברורה כל כך, אבל פשוט כל הזמן הייתי עסוק בעבודה מאחורי הקלעים ולא היה לי כל כך 

הרבה זמן.. אבל באמת קבל את התנצלותי, ובל"נ אני ישתדל להיות יותר עם החיילים בקעמפ הבא.

תשובה: לחיים לחיים שניאור המקושר! אני מתרגש לקרוא את השאלה שלך, זה מורה על 
רצינות רבה. אבל אתה בטח זוכר את התשובה, כשהתוועדנו בבית של אחד החיילים שם במוצ"ש 
סיפרתי את הסיפור על ר' ישראל מרוז'ין עם התפוח, והמסר שבאם נשמח עכשיו כמו בגאולה, אז 

הקב"ה יביא לנו מיד את הגאולה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איך אני לא יחייך וישמח?!











מנחם מענדל מעטוף              ג'
זלמן ריבקין                         ג'
אליעזר זאב גלינסקי              ח' 
י"א  יוסף שמחה פרנקל              
פסח אפרים ריבר                 י"ב 
שמוליק ויגלר                      י"ג
יוני ערנטרוי                        י"ג
ט"ז  שניאור זלמן פש                
דוד שטרית                         י"ז 
בנצי עטייה                        י"ח 
שניאור זלמן משה               י"ט 

כ"ב  בנימין יום טוב                    
יהונתן בנימין  בורגן             כ"ג 
כ"ה  דוד זיילר                          
כ"ה  יוסף יצחק טויל                  
מנחם מענדל אהרונוב          כ"ו 
שמואל ליפשיץ                  כ"ו 
מענדי מיפעי                       כ"ו 
בערל'ה אביב                      כ"ז 
אבריימי דבורהייס                כ"ז 
ישי צייגר כ"ז יעקב נתן         כ"ח

הצוות המסור:
המפקד מענדי טובי               י"ג
המפקד לוי אבוקסיס              כ'
מיכאל מנחם ספסקי               ט'





התשפ"ב,  אב  מנחם  טו  חמישי  יום  ב-  התחיל  זה 
נחל'קעמפ.

)חוץ משנה  היה  לא  עוד  מיוחד  טיול  כזה  וואי!  וואי  וואי 
שעברה -אבל השנה זה היה אחרת כי היה כזה הוויפצאך 
שוואי וואי וואי...( חזרתי הביתה והתיישבתי לאכול ואמא 
ואמא  "הוויפצאך"!  עניתי  היה"?  "איך  אותי  שואלת 
שואלת בתמיהה "מה זה הוויפצאך?!" התחלתי להסביר 
שיש מאזנים וצריך לקפוץ ולהכריע. לא הספקתי לסיים 
לפעילות  רצתי  מיד   "18:00" והזדעקתי!  המשפט  את 
ערב ומיד חזרתי סחוט מעייפות – אבל מבסוט... קראתי 
התיישבתי  וואסער,  נאגעל  מילאתי  המיטה,  שעל  ק"ש 
על המיטה והורדתי את הקסקט )וכמובן שלא את התג..( 

וזהו..

יום שישי טז מנחם אב התשפ"ב. נחל'קעמפ.
פתאום השעון מצלצל. לא הבנתי, מה קרה? הסתכלתי 
על  עליתי  בחוץ  הייתי  דקה  תוך   !!!7:00 וראיתי-  עליו 

האופניים ותוך דקה כבר הייתי בשטח! 

רצתי  ומוכרע,  חסידי  בתוכן  מלא  השכם  סיידר  לאחר 
למסדר. כולם כבר עומדים ישר ולפתע אני מבחין בדמות 
עם מגבת בזווית העין כולה מתנשפת ובריצה משתחלת 
המפקד  זה  טעיתי,  לא  מאחורי,  השורה  בסוף  ונעמדת 
שלי. הוא היה כזה רטוב חשבתי לרגע שהוא חזר מפארק 
לרמטכ”ל  נשמעים,  הצעדים  נכנס,  הגנרל   .. נחשונית 
הוא  משוחררת..  שלי  ואז  מורמת  הגנרל  יד  מצדיעים, 
הזמין את מנהלי הפעילות ולפתע מגיחים שני אנשים.. 

ירוקים.

שפשפתי את העיינים – זה אמיתי? רשות הטבע והגנים! 
כמו  ממש  שנראים  הירוקים  הבגדים  עם  )הטכניקייץ 
המדים של עובדי רשות הטבע והגנים, אם לא הבנתם..( 
הרצ”ט מעודה וברוך מיפעי. רגע איפה האדומים- המ.פ.?

לא היה לי זמן לחשוב, כי מיד הרצ”ט תופס את המיקרופון 
ושוב עד הנפילה של  ושוב  לקום” שוב  “לישון,  ומתחיל 
הרצ”ט הרת האסון... )אולי זה גרם למתיחה של מלחמת 
כמו  נשמעת  מהפעילות,  מסוחרר  כולי  בעוד  ופרצת..(. 



מסתבר  לבד.  עצמי  את  מוצא  ואני  צעקה, 
שהשתחררתי מזמן.. 

השתחלתי  המג”ד  של  הזועם  לאפו  מתחת 
ל 770 בזריזות לתפילה מלאה “הוייפצ’קים” 
התפילה  מוכרעים.  ב”צפנים”  ומפוצצת 
שקט  ואחריה  ההכרזה.  לקול  הסתיימה 

דממה.

י  ר ח רצתי א ותעלומתי  קצר  סרטון 
וחשק  בזריזות 

ת  ע ד ה ל מ
ד  מ ו ע

בחוברת  מאחוריו 
הצלחתי  בקושי  הלימודים. 

המפקד  מתח.  מרוב  הפרוסה  את  לאכול 
כוס  במהרה  הביא  מיד  זאת  שראה  המודאג 
מפקד  להיות  )שווה  מהמפקדה  קפואה  מים 
בחוברות  מלא  שקית  ואיתו  חשבתי..(, 
ואז התעלומה  יקרות.  באור  וזוהרות  אדומות 
נפתרה, הסירטון זה חלק מהסיפור בחוברות!  

לב  ששמנו  בלי  ברקיע,  כמו  היה  הלימוד 
עכשיו  “קדימה,  ואמר  נכנס  הקשוח  המג”ד 
כאן”.  נשאר  לא  אחד  אף  לפעילות.  יורדים 

היקר  המפקד  אחרי   – למגרש  בריצה  רצתי 
והשגנו  ת’דפים  תפסנו  והמפקדים  אנחנו   –
 – ארוך  כזה  נהיה  החוט  חוטים.  מלא  מלא 

שהיינו הכי מקושרים לרבי זה בטוח.

נעמדנו למסדר, אחר כך שתינו מים מהפחים 
המקצועים של רשות הטבע והגנים. החוטים 
החלו נקשרים זה לזה – המתח גובר ואז אל 
מול כל הבלבולים. חיילים רצים, ידים שחורות 
את  יוקרתיים.  שוקולד  כדורי  וצלחות מלאות 
“הקבוצה   – ההכרזה  קורעת  הזה  המבט 
הצהובה ניצחה!!” איך שמחתי! איך רקדתי! 
מרינובסקי  המג”ד  את  ששמעתי  עד 
“נווווו?!”,  לי  אומר 
ירד  החיוך 
והרצינות 

עלתה.

ל  ר נ ג ה
ס  נ כ נ
ואחרי   –
על  הסברה 
השבת  מהות 
ר  ב ס ה ה ו
פנקס  על 
ת  ו מ י ש מ ה
ה  ע מ ש נ
החד  ההבהרה 

משמעית-

נשאר  לא  אחד  אף 
בשבת  מגיע  ולא 

ראו  הוזהרתם!לשטח!! 

מלא  היום  והסתיים  הפנקסים  חולקו 
הרמטכ”ל  כרצון  והכרעה  בהתקשרות 
“גוט  איחלתי  למפקד,  בשלום  נפנפתי   –
שאבעס!” והוא החזיר. יצאתי מהשער מרוגש 
ומצפה ליום הבא בדיי-קעמפ הטוב בעולם - 

נחלה’קעמפ.



שלום לכם, החיילים המכריעים קוראי 'נחל'ה פור-אבר'!
שמי מענדי, ולאחי התאום קוראים מוישי. כמוכם, גם אנחנו זכינו בקיץ האחרון 
הכי  במפקדים  זכתה  שלנו,  הסיירת  בנחלה'קעמפ.  מכריעים  חיילים  להיות 
"מענדי,  אותי-  שאל  והוא  טלפון,  ממנו  קיבלתי  השבוע,  שיש!  חבר'המנים 
כן?"  "מה? טבריה? על מה  ואת מוישי ביום חמישי בטבריה,  נפגוש אותך 
ולמה?" שאלתי. "אתה לא יודע"? הגיב שמוליק, "ביום חמישי בערב, חל יום 
ההילולא של הרמב"ם. הרבי הורה כו"כ פעמים לעלות לטבריה ולהשתטח 
על הציון ביום ההילולא של הרמב"ם. אלפי יהודים עולים לציון, גם אנחנו, 
ונפרסם את בשורת הגאולה של הרבי לכל  נהיה שם,  התמימים מהישיבה, 

העולים לציון! אז ברור שגם אתם תהיה שם!" סיים שמוליק. 

להורים,  רצתי  שאלות..  לי  היו  לא  אמר,  שמוליק  שהמפקד  מה  אחרי  אז 
ו'נדנדתי' להם עד שאני ומוישי קיבלנו את הסכמתם לנסיעה לציון הרמב"ם. 
חשבנו, שזו תהיה עוד נסיעה לקברי צדיקים. לא ידענו מה הולך לקרות... 

אבל לא נקדים את המאוחר, והנה הסיפור המלא לפניכם:



יום חמישי, ערב כ’ טבת, הילולת הרמב”ם, עיר 
הקודש טבריה.

אותי  עורר  מוישי  של  קולו  כבר”!  קום  “מענדי, 
מהשינה העמוקה בה הייתי שקוע. “הגענו לטבריה!” 
התנערתי מיד, והלכנו בעקבות כולם לציון שנמצא 

במרחק לא רב. 

את  מצאנו  קצרה,  הליכה  של  דקות  כמה  לאחר 
אנשים מכל  וראינו המון  בכניסה למתחם,  עצמנו 

המגזרים והעדות, ומלא דוכנים פרוסים סביב.

לפתע, תוך כדי שאני מביט בריכוז על תמונה יפה 
במיוחד של הרמב”ם, משך מוישי בשרוולי. “מענדי, 
הלימודים”!   משרד  של  סודי  צופן  מצאתי  תראה! 
שמוישי  בקלף  והבטתי  בתדהמה,  קפצתי  “מה?” 
החזיק בידיו. “צופן? מה פתאום? הרי עברו כבר כמה 
חודשים מאז שנגמר הקעמפ, כל הצפנים שחולקו 
בכספת  נמצאים  מזמן  כבר  הלימודים  משרד  ע”י 
מנסה  שאני  כדי  תוך  למוישי,  השבתי  בארמון”! 
לתהות על קנקנו של הקלף המסתורי. “מי אמר לך 
שזה לא צופן סודי”? השיב מוישי כנגדי, “המפקד 
אמר שהם יהיו פה, אז כנראה גם מנהלי הלימודים 
שולם ומאיר פה, אולי זה צופן של שבת נחל’קעמפ 
שתהיה, וזה נפל לאחד מהם?” טען, תוך כדי שהוא 
מנפנף בהתלהבות בקלף שבידו. “נו באמת מוישי, 
זה לא יכול להיות!” עניתי בהחלטיות. “המ”ל שולם 
בארץ,  לא  הוא  הרבי,  אצל  בקבוצה  עכשיו  בכלל 
וחוץ מזה,” הוספתי תוך כדי שאני מצביע על הקלף 
שהחזיק מוישי בידו, “תסתכל על הקלף, הוא לא 
ומתפורר,  ישן  ממש  הוא  הצפנים!  כל  כמו  נראה 
זה נראה לי, אם כבר, ממצא ארכאולוגי עתיק, ולא 
צופן משבת נחל’קעמפ ה’תשפ”ג”.. סיימתי בתרועת 

נצחון. 

מוישי הביט שוב בקלף המתפורר. “נראה לי שאתה 
צודק, היי, מענדי, תראה! כתוב משהו על הקלף!” 
הוא קירב אלי את הקלף. ואכן, על הקלף היו מספר 
בודדות, רשומות בדיו מחוק, שניכר שעבר  מילים 
המילים,  את  בקול  קראתי  כתיבתן..  מאז  רב  זמן 

מתקשה להבין את תוכנם:

הקטרוג הסירו ומעלת ישראל הזכירו, עיני 
היהודים האירו, משה שבדור יקראו, הדרך 

לגאולה סללו.
“מה?” שאל מוישי, מתקשה להבין. “מה היא החידה 
הזו, מי הם אלו שהזכירו את מעלת ישראל והסירו 

קטרוג, איזה קטרוג, מה מתי?” 

יש  רגע,  אבל...  מדובר,  ומי  מה  על  מושג  לי  “אין 
פה עוד שורה!” קראתי אותה בקול, בלי לדעת את 

התוצאות..

  חזרו אל העבר, ודעו במי המדובר

לפתע, פרץ הבזק אור גדול סביבי, לא ראיתי את 
ורגע  האור..  תוך  אל  נשאב  שאני  הרגשתי  מוישי, 

לפני שנשאבתי נתתי יד למוישי, ו... נחתנו.

שראיתי  הראשון  הדבר  היה  זה  מצרים.  חושך 
כשפקחתי את עיני. “מה קרה לנו? מה עשית עם 
הקלף?” שאל מוישי. “אני גם לא יודע, אבל נראה 
לי שכנראה קפצנו אחורה בזמן בשביל לפתור את 
החידה הרשומה על הקלף..” השבתי, בעודי מקרב 

את הקלף אל מול עיני.

לפתע, נשמע קול זעקה מתייפח בבכיות נוראות... 
“אהההההההההה! אבוי לנו, אבוי! הן גרשונו היום 
בכי  פרצי  אוווו...”  אוייי..  ה’!  בנחלת  מהסתפח 
נשמעו, נקטעו, וחזרו בתגבורת יתר. “מי זה?”  שאל 
אותי מוישי. “בוא נראה,” השבתי. האפילה ששררה 
עד לפני רגע התפוגגה כליל, ומצאנו את עצמנו על 
רצפתו של בית כנסת מפואר. כשעל פרוכת ארון 

הקודש, נשען יהודי מבוגר, שבכה ללא הפסק. 

קרה?”  מה  סליחה,  “ס-  באיטיות.  אליו  התקרבנו 
שאלנו ברכות, “מדוע אתה בוכה?” היהודי עצר לרגע 
מבכייתו, הביט בנו, ונאנח קלות תוך שהוא מנגב את 
בין  ילדים צעירים, הן  “הו  עיניו מרסיסי הדמעות. 
כך ובין כך לא תועילו לצערה של קהילתנו, יען כי 

מנודים אנו מקהל ה’ ועובדי עבודה זרה ניקרא..” 

אתה  זרה,  עבודה  עובדי  “למה  ושאלנו  הבנו,  לא 
נראה צדיק?” והוא התחיל להסביר לנו שכשכבשו 
את  והכריחו  המקום  את  המוסלמים  ‘האלמוהדין’ 
כולם להמיר את דתם ולהתאסלם, וכולם התאסלמו 
מכורח המציאות, חוץ מבנו יוסף שמסר את נפשו, 
והם אכן רצחוהו בדם קר השם יקום דמו. ולאחר 
שהם ימ”ש גורשו, הם רצו לחזור לחיק יהדותם, אך 
לו  ומה בצע  רב האיזור אמר שזה בלתי אפשרי.. 

בכאלה חיים, של גוי?!

מנופף  צעיר,  נער  ביהכנ”ס  תוך  אל  פרץ  לפתע, 
בהתלהבות באגרת שהחזיק בידו. “רבי מסעוד, עוד 
הושיענו  מימון  בן  משה  רבי  תקוותנו!  אבדה  לא 
והוציאנו מאפילה לאורה!” קרא הנער בהתרגשות 
ובשמחה. “תשובתנו התקבלה, כך כתב, עקב שהיה 
זה באונס וכפיה!”. עד מהרה שם כולם בריקודים 
ומחולות. “ה-ק-ד-ו-ש ב-ר-ו-ך ה-ו-א . . . א-נ-ח-נ-ו  
א-ו-ה-ב-י-ם  א-ו-ת-ך”! פיזזו וכרכרו כלל היהודים. 



הבטנו במחזה הנפלא בהשתאות, איך שתוך 
רגע נהפך היגון והאבל לשמחה וצהלה.. “הי, 
מענדי,” החזיק מוישי בזרועי, מנסה לנתק 

אותי ממראות הריקודים. “נראה לי שהבנתי 
את פתרון החידה שבקלף! מה שקרה 

כאן עכשיו, שהרמב”ם ביטל קטרוג 
ע”י שגילה את מעלת היהודי!” 

סיים מוישי בהתלהבות. 
הבטתי שוב בקלף. המילים 

הבלתי ברורות קיבלו 
לפתע משמעות חדשה. 

"הקטרוג הסירו, ומעלת 
ישראל הזכירו, עיני היהודים 
האירו, משה שבדור יקראו, 

הדרך לגאולה סללו".

לא  פה  משהו  עדיין  רגע, 
שלוש  עוד  יש  לי.  מסתדר 

"הדרך  מובנות:  לא  מילים 
לגאולה סללו".    מה פירוש? 

הדרך  את  סלל  הרמב”ם  איך 
לגאולה? ומי עוד הסיר את הקטרוג על 

עם ישראל, כי הרי כתוב בלשון רבים- ‘הסירו’? 

 “מוישי, אתה צודק, אבל תראה, המשפט כתוב 
בלשון רבים, זה אומר ש”- עצרתי, נותן למוישי 
“עוד מישהו במהלך   – להמשיך את הדברים 
אמר  ישראל”..  על  קטרוג  הסיר  ההיסטוריה 
מוישי באיטיות. “אבל מי זה?” שאל. “כנראה 
שזאת התחנה הבאה שלנ-”.. ואור גדול בקע 
סביבנו, מעביר אותנו אל הלא נודע, אל התחנה 

הבאה במסע...

טחח! נחתנו הישר על ספסל עץ קשיח, שבנס 
לא נשבר.. רחרחתי את הספסל, הריח היה לי 
מוכר ונעים ולא הייתה אפשרות לטעות בזיהוי 
המיקום... “מוישי! אנחנו ב770!” צעקתי אליו. 

החסיד שישב לידנו מהורהר ומתבונן, פנה אלינו 
לכאן?  הגעתם  ממתי  לב,  שמתי  “לא  ואמר. 
הייתי שקוע בהכנות לקראת הפארבריינגען”.. 

“פארבריינגען? התוועדות? איזה משפיע הולך 
להתוועד”? שאלתי, והוא תפלא והפטיר- “מה 
השאלה, של הרבי! אתם בשבת פרשת שמות 

תנש”א. הכינו את עצמכם לכניסת הרבי”. ומיד, 
הרבי נכנס והחל בשיחה.. 

הסתכלתי על פניו הק’ של הרבי. אט אט, שמתי 
לב, שפניו הקדושות של הרבי האדימו, והרבי 
והולך, כואב  גובר  מתחיל לדבר בקול 
ומזועזע. מה קורה פה? חיכיתי, עד 

להפסקה בין השיחות.

ופניתי  ההפסקה,  את  ניצלתי 
מה  מענדל,  “ר’  מענדל.  לר’ 
הרבי  למה  לרבי?  קרה 
כך?”  כל  כואב  בקול  דיבר 
עלינו  הסתכל  מענדל  ר’ 
והסביר. “ לפני כמה שבועות 
חוסיין  סדאם  הצורר  איים 
שישמיד את א”י ע”י טילים 
קטלניים ח”ו. ואז נעמד ראש 
הליטאי  הציבור  של  ישיבה 
בבני ברק, והכריז שזהו שואה 
שניה שתגיע לעם ישראל בגלל 
האלו  הדברים  החטאים שלהם!.. 
ישראל  עם  בקרב  גדול  לפחד  גרמו 
כנגדו  יצא  והרבי  הקודש.  בארץ  היושב 
ולימד זכות וסנגוריה על עם ישראל.” הוא עצר 
לרגע, הביט ברבי שעודד את השירה בחוזק, 

והמשיך.

כמו  רבה  ובהתרגשות  בכאב  דיבר  “הרבי 
יהודי,  אותו  של  אלו  דברים  נגד  שראיתם, 
אהוביו  הם  ויהודים  נכון,  לא  שזה  והסביר, 

צריך  וכעת  הקב”ה,  של 
את  ולזרז  להתחזק  רק 
הגאולה ע”י עוד מעשה 
הרמב”ם  כדברי  קטן. 
שקול,  העולם  שכעת 
מכריע  קטן  מעשה  וכל 
לגאולה!” סיים ר’ מענדל 

והביט עלי ועל מוישי. 

ממש  הרבי  אז  “וואו! 
דוחה את הקטרוג ומלמד 
מוישי  אמר  זכות!” 
מענדל  ר’  בהתפעלות. 
של  בלחיו  וצבט  הנהן 
קראתי,  “מוישי”,  מוישי. 
“נראה לי שהבנתי עכשיו 



את כל החידה.. מנהיג הדור הנוסף שהסיר 
את הקטרוג על עם ישראל, הוא הרבי!” מוישי 
הנהן בהתלהבות. “צודק.. רגע, אבל מה עם 
“פשוט  שאל.  סללו”?  לגאולה  הדרך  “את 
מאוד”! השבתי. “אתה זוכר מה היה הנושא 
של הקעמפ השנה?” “ברור”, ענה מוישי, “איך 
אפשר לשכוח? מכריעים את הכף! ‘פעולה 
קטנה שלי תשנה את העולם’”! התחיל לפזם 
אמר  ומי  “יפה,  נשכח..  הבלתי  ההמנון  את 
במצווה  לגאולה  עולם  להכריע  שאפשר 

אחת? הרמב”ם!”.

שהמשיך  “מי  מוישי,  אותי  המשיך  “אבל”, 
התחיל  שאותה  הגאולה  דרך  את  לסלול 
דברי  את  שהפיץ  הרבי!  הוא  הרמב”ם, 
הרמב”ם, ניבא ש’הנה זה משיח בא’ ונתן לנו 
את הכוחות להביאו בפועל!”  וב’בום’ הופיע 

הבזק חזק ועוצמתי.

קבר הרמב”ם,  טבריה: 
הבזק אור גדול בקע לפתע את צללי הערב 
הראשונים. ומולנו גילינו את המפקד שמוליק 
קפצנו  “המפקד”!  גלויה.  בשמחה  שקיבלנו 
עליו בהתלהבות, “אנחנו חייבים להביא את 
המסר של הרמב”ם ושל הרבי לכל היהודים 
פה בציון”! שמוליק התלהב. “קדימה, תעשו 
את זה עכשיו, שכולם ידעו שהם המכריעים”!

ומשיח  טוב  “ערב  מזדמן.  כיסא  על  עליתי 
יקרים”!  יהודים  עכשיו, 
בי.  הביטו  אנשים  מאות 
דתיים  חסידים,  ליטאים, 
פעם  אף  וואו,  ושאינם. 
כך  כל  מול  דיברתי  לא 
הרבה אנשים, ממש כינוס 
“אנחנו  ענקי..  הקהל 
ההילולא  ביום  נמצאים 

על  שאפשר  בהלכה  שפוסק  הרמב”ם,  של 
כולו  העולם  את  להכריע  קטנה  מצווה  ידי 
האמיתית  הגאולה  את  ולהביא  זכות  לכף 
והשלימה, והרבי אומר שאנחנו נמצאים בדור 
הגאולה, רגעים ספורים לפני התחלתה, כעת 
זהו זמן השיא! מצווה אחת נוספת שכל אחד 
מאיתנו יעשה, תביא את הגאולה ואת משיח 
צדקנו תיכף ומיד ממש”! הבטתי בקהל. כולם 
לקב”ה  כולנו  נצעק  “בואו  בהסכמה.  הנהנו 
שיוציא אותנו מהגלות הזאת, וזה מה שיביא 
את הגאולה תיכף ומיד ממש!  ע – ד    מ – ת 
– י  ! ! !       ע – ד    מ – ת – י  ! ! !         ע 

– ד    מ – ת – י  ! ! ! 

ואז.. נשמע מהשמים קול שופר, ענני שמיא 
אספו את כולנו אל בית המקדש, שם עמדו 
כל עם ישראל, כן, גם הרמב”ם, רבי מסעוד, 
יצחק, ר’ מענדל, כולם היו שם.. כשעברתי 
מול הרבי, הרבי חייך חיוך רחב והניף למולי 
את ידו הקדושה בתנועת עידוד. ואני ידע
תי.                                         ידעתי שהפעם 

זה קרה, הכרעתי לגאולה!

שלכם, מענדי.  







התעורר  הוא 
לא  לא,  באחת. 
כפי  אחת  בשעה 

לח ניתן  ־שהיה 
שאכן  בגלל  שוב 
שעת  הייתה  זו 

הקימה הרבה פעמים.. הפעם מדובר בקימה מיוחדת, 
של פעם בחיים. הוא היה חייב למהר. היום קורה משהו 
זה  היום  חשוב מאוד. משהו שאמנם קרה הרבה אבל 

אחרת לגמרי. אתם ודאי שואלים על מה מדובר? 

זה לא כל כך מהר... מאז שהוא  ובכן צריך להקדים, 
נולד, חדאור הוא דמות מאוד יצירתית, מאוד מגוונת, 
שמחה ומאירת פנים. כל תושבי העיירה כבר יודעים 
שאם יפגשו בחדאור ברחוב - תמיד יזכו למילה טובה, 
הגענו  כבר  טוב  ואפילו...  חמה,  דרישת שלום  לאיזה 
לחלק בו צריכים לגלות את כשרונו המיוחד. אז תדעו: 
הוא ספר מקצועי. כן, כזה שכל האנשים באים אליו, 
כיסא  על  לידו  מתיישבים  ותקילין,  טבין  משלמים 
מניח  ראש,  בכובד  עליהם  ניגש  חדאור  גבוה,  מיוחד 
עליהם את הגלימה המיוחדת של כל הספרים ו... פוצח 

בסיפור מיוחד. 

הסיפורים קולחים מפיו בשצף קצף. הוא עומד בשיא 
לספר  מפסיק  לא  ופשוט  העוצמה  כל  עם  הביטחון, 
סיפורי  אומרת  זאת   - סיפור של שוטר  יש  סיפורים, 
מתח וכדומה שגורמים ללב של האדם שמולו להתחיל 
לדפוק; אך יש סיפורים שווים יותר - שאלו הם סיפורי 

ארו ועלילה  ־דרמה 
לאדם  הגורמים  כים 
הריכוז,  לשיא  שמולו 
המעצבן  לסוף  עד... 
בחגיגיות  מודיע  בו 
"נגמר  ש:  כך  על 
הזמן, נמשיך אם ירצה השם בהזדמנות אחרת" ולליבו 
'הזדמנות  זדונית קטנה  מתגנבת בדרך קבע מחשבה 

זאת כנראה שלא תגיע...'

אנשי העיירה היו אנשים נחמדים מאוד, ואהבו הם את 
־הילד היודע לספר בכישרון רב סיפורים קולחים ומ

רתקים וכמעט בדרך קבע היה אפשר למצוא בחדרו 
הקטן והצנוע של חדאור אנשים מסוגים שונים: אנשי 
ציבור ובכירים רמי מעלה, ועד לשואבי מים וחוטבי 
עצים פשוטים. כולם מגיעים לשם לנוח מיום עבודה 

־מפרך, ככל שיום העבודה היה מפרך יותר - כך היו רו
צים להגיע לסוף הסיפור מהר יותר... ההההםםם סליחה 
סליחה, טעות הקלדה, צריך להיות כתוב 'כך היו רוצים 

לשמוע עוד ועוד סיפורים ללא הפסקה'. 

העיירה הקטנה שבה חי הייתה אמנם מספקת רק לגיל 
הילדות והנערות. אך לליבו הקטן של חדאור - שכבר 
לא היה כזה קטן - התגנבה מפעם לפעם מחשבה 'אולי 

־אסע לעיר הגדולה, כן, זו שכל האנשים המכובדים נו
סעים אליה, שם אוכל אולי להשתמש בכישרוני היוצא 
כן,  כן  נצורות.  נפעל  שם  יותר.  נרחבת  בצורה  דופן 

נצורות'.

הוא התעורר באחת. לא, לא בשעה אחת כפי שהיה ניתן 
לחשוב בגלל שאכן זו הייתה שעת הקימה הרבה פעמים.. 
הפעם מדובר בקימה מיוחדת, של פעם בחיים. הוא היה 
חייב למהר. היום קורה משהו חשוב מאוד. משהו שאמנם 
קרה הרבה אבל היום זה אחרת לגמרי. אתם ודאי שואלים 

על מה מדובר? 



ההתגנבות הזו נהפכה תיכף ומיד לדרך קבע, העיר 
על  קיבל  פשוט  אחד  יום  והוא  לו,  קרצה  הגדולה 
עצמו את ההחלטה: "אסע לעיר הגדולה ויהי מה, שם 
אוכל לפתח את כישרוני ולעשות מהפכה, כל אנשי 
העיר יבואו לשמוע את סיפוריי, וגם אגדיל בכך את 
קופת חסכונותיי, אתפרסם ושמי יהיה מוכר לכל, עד 

־שאותו כולם יגידו בקול. היי זה אפילו חרוז חיחיחי
חי" כך הלך והתפייט לו הספר המקצועי.

עוד באותו היום הלך אל קופת החיסכון הקטנה שלו 
ומצא בה כמה פרוטות שחוקות, הם יהיו לו לתועלת 
רפאל  בשם  עגלון  שכר  הוא  שכזו.  ארוכה  בנסיעה 

־)...( שהיה מוכן לקחת אותו במהירות שיא לעיר הג
דולה מבלי להתמהמה. 

חדאור ארז את מעט חפציו האישיים בתיק גב קטן 
שנשא עמו דרך קבע. ואף... כלי פריטה קטן שנתן 
לו אבא כאשר הגיע לגיל מצוות. כלי זה זכר היטב 
אבא  לו  אמר  הכלי  את  אבא  לו  נתן  מפני שכאשר 
בבכי ובידיים רועדות פסוק אותו הצטווה לשמור כל 
מרמה,  מדבר  ושפתיך  מרע  לשונך  "נצור  חייו:  ימי 
ותכריע לגאולה". אכן כל ימיו השתדל חדאור שלא 

להוציא דבר שקר מפיו בסיפוריו... 

אך קצת רקע כל הכלי: היה זה כלי עם חוטים משונים 
עריבים.  זמר  כלי  ולהוציא  לפרוט  ניתן  היה  עליהם 

־בשעות הערב כאשר כבר רוב אנשי העיירה המנומ
נמת נמו את שנתם בבתיהם, וחוץ מכמה אנשי טבע 
משחק  ובשדות  הפקר  בשטח  ששיחקו  גנים  ואנשי 
כדור - שום דבר לא היה עושה רעש במרחבים, אז 

ומנגן לח ־היה חדאור מוציא את כלי הפריטה שלו 
נים אהובים עליו, כגון: שיר ה"הפצכין" שיר ה"עומד 

בניסים" ועוד.

אותו  ארז  הוא  הכלי.  את  עמו  לקחת  החליט  כעת 
לעגלה.  ונכנס  הכתפיים,  על  שם  מיוחדת,  באריזה 
יצאו הם  ותוך שניות אחדות  העגלון האיץ בסוסים 
בדהרה ארוכה שנמשכה לה כשלשה ימים, כמובן עם 

עצירות ביניים בלילות הקצרים.

הגדו לעיר  הגיעו  הם  מתישים  ימים  שלשה  ־לאחר 
לה. בתחילה חדאור לא היה מסוגל להסתגל לעומס, 
הרעש, וההמוניות שבעיר הגדולה. אך לאחר שהייה 
ממושכת בעיר - החל הוא אט אט להבין את כללי 
המשחק: בעיירה הקטנה היו כולם מכירים את כולם 

בכדי להתפר מזמנך  צריך להשקיע  היית  לא  ־ולכן 
סם כמספר סיפורים מדופלם. אך בעיר הגדולה עליך 
יכירו  בשביל שאנשים  כוחותיך  מירב  את  להשקיע 

את כישרונותיך ויזמינוך לרתקם. וכך עשה...

־חדאור החל ללכת בשווקים המרכזיים של העיר ופ
סי  - מרכולתו  את  ולשבים  לעוברים  להציע  ־שוט 

בת או  מגיבים  הם  היו  בתחילה  מושקעים.  ־פורים 
לעצמו  לו  שבחר  המוזר  מהמקצוע  מוחלטת  דהמה 
ההלך הצעיר, או שלא היו כלל מתייחסים לעוד אחד 
הרחוב  את  פאר  מעטרים  שהיו  המוזרים  מהאנשים 

הראשי...

־לאחר כמה שבועות כבר החל חדאור לקנות לו מא
עבר  חודשים  בכמה  העיר.  אנשי  בקרב  רבים  זינים 
לאולמות  עיר  של  ברחובה  מאולתרות  מהופעות 
ממצויה  יותר  שהפרוטה  אנשים  רק  אשר  מפוארים 
בכיסם יכלו להרשות לעצמם. יכולת, למשל, לראות 
באולמות הגדושים האלו את הדוכס דניאלי מהאחוזה 

נובס וכן את הפרופסור הנכבד מר  ־עודה הסמוכה, 
בש רק  לאולם  במעלות  לעלות  מתאמץ  שהיה  ־קי 

הדמות  כמו  פטפטנים  סתם  גם  אך  הסיפורים.  ביל 
יום  בכל  הולך  שהיה  דוביד  המיתולוגית  התנכי"ת 

לטבול במעיינות אל - רואי.

־באחת מן ההופעות שם לב חדאור להלך מוזר שנ
חיי  אל  היישר  לא-לו  עלום  מכוכב  נחת  אשר  ראה 
הער הסואנים. האיש נכנס להופעה עם בגדים מוזרים 
- דבר שלא התאים עם האופנה  בצבע אדום בוהק 
הירוקה דווקא של המקום. האיש נכנס בחשש נראה 

־היה כבולש. הוא תר בעיניו אחרי מישהו. לאחר שו
טטות רבה שם לב חדאור שכאשר מצא במבטו את 

חדאור - נראה היה שהוקל לו.

מאז במשך כמה חודשים שם לב חדאור שאותו אדם 
־לא מפסיק לרגע לשמור את צעדיו, הוא עוקב אח

ריו תמיד. אם זה בהופעות ברחובה של עיר, אם זה 
חשובים,  רוזנים  אצל  בביקורים  גדולים,  באולמות 

ואפילו בהליכה סתמית ורגילה לביתו.

ור ועכשיו  נחז

ו  ת ו א ל
ר  ק ו קם ב בו  ערפילי 

ר  ו א ד סליחה ח הההםםם  אחת.  בשעה 



זינק ממיטתו באחת )שוב,  בבת אחת. חדאור 
לא להתבלבל...(, היום יש לו הופעה מיוחדת. 

והנסי ־כינוס כל הפריצים, הדוכסים, הרוזנים, 
מנת  על  יחדיו  נועדו  אירופה  רחבי  מכל  כים 
לדון בכמה נושאים חדשים שעמדו על הפרק 
על   - וכמובן  ביטחון.  בצרכי  והן  בכלכלה  הן 
מנת לשבת על מנת בשר הגונה... חדאור הוזמן 

־לפגישה בהפסקת הערב שלה בכדי לבדר ול
רתק את הקהל המכובד שבמשך כל היום עמל 

על ייצור תכניות עתידיות.

־אלא שכאן צצה לה ומתעוררת הבעיה: זמן המ
אוצר  גם  הלא  לו.  ניתן  לא   - להפסקה  שוער 
סיפורים ויכולת דיבור כמו שלו - הינה מוגבלת 

־ולא ניתן לעמוד במשך זמן בלתי מוגבל ולס
פר ולרתק קהל מבלי להתעייף. טרם כל אירוע 
לתכנן  שיוכל  כך  הופעתו  זמן  את  מברר  היה 
מעצמו  להוציא  שהצליח  והמקסימום  מראש, 
זוהי הופעה בת שעה וחצי לא יותר... וכאן לא 

נותנים לו זמן מראש! 

־חדאור עמל כל הצהרים על הכנת ומריחת סי
פורים כהרגלו. וכאשר הגיע הזמן המיוחל סיכם 
איתו המזכיר הראשי את זמן סיום ההופעה "אני 
אסמן לך בידי את זמנך לרדת" אמר ביבושת. 
אך דבר מה טרד את מנוחת ליבו: זמן מה קודם 
שהטיל עליו זאת המזכיר נראה האיש האדום 

־שוב מגיע לאזור ואף מסתודד עם המזכיר רג
הוא  אליו...  ניגש  שהמזכיר  לפני  ספורים  עים 

החל לחשוד שמשהו לא תקין...

־"גבירותיי ורבותיי קבלו במחיאות כפיים סוע
רות את חדאור הסגול!" הקול קטע באחת את 

קצף מחשבותיו. תוך שניות היה כבר על הבמה 
כשמפיו יוצאים בשצף קצף סיפורים מגוונים. 

־הזמן חולף וחדאור מרגיש שכבר הולכים ונג
ניסה להעלות במוחו  הוא  לו הסיפורים.  מרים 

־עוד אי אלו סיפורים, ואז החליט לנקוט בטק
טיקה חדשה: כל סיפור פשוט ימרח וימרח כך 

־שגם אם לא יזכור סיפורים רבים, הנה מסיפו
רים בודדים וקצרים - יוכל לעשות מטעמים. 

ברגע שהחל לעשות מכל סיפורון קטנטן עולם 
־עלילתי שלם במשך רגעים ארוכים משהו הש
־תנה. האדום שעד כה השאיר פנים חתומות וק

שוחות החל לחייך. חיוכו הפך רחב מרגע לרגע 
ככל שהמריחה הייתה מוצלחת יותר. 

לאחר כארבע שעות תמימות כשסוף סוף סימן 
־לו המזכיר על סיום הטקס - ניגש אליו אל מא

חורי הקלעים אותו אדום קשוח שעקב אחריו: 
"שמתי לב כעת לאומץ ליבך" אמר בהתרגשות 
לקחת  אומץ  אזרת  תושייה  של  ברגע  "כיצד 
מאורע של שניות בודדות ולספרו תוך רגעים 
חשב  חדאור  עצמך!".  את  הוכחת  ארוכים, 

־שהוא בא רק להחמיא לו וללכת אך לפתע הת
רצנו באחת פני האדום והוא שאל את חדאור: 
במשך  זאת  מחשבת  מלאכת  לעשות  "תרצה 
ואף שיודו לך על כך?" "כככןןן"  זמן ממושך 
ענה חדאור בהיסוס קל. "ובכן, אני מודיע לך 
חגיגית שבתור המ.פ. שלום אוריאן אני ממנה 

ך  ת ו קש"ר א גדוד  על  למ.פ. 
קעמפ הקרוב..."  בנחל'ה 

ת  א כולנו ו ההמשך, 
זוכרים... 





המנהלי פעילות שלום אוריאן ומיכאל כהן בשעת בוקר 
מוקדמת וחצוצרות בידם טו.. טו.. טו.. התוועדות מיוחדת 
ועוצמתי עם מיטב משפיעי הקעמפ בעוד חצי  סוחפת 

שעה ב770 למעלה.

הגנרל לוי דהאן: עדין לא הלכתי לישון. והם כבר מעירים 
אותי!?

המ.ל. מזרחי: הוא לא נורמאלי חמש לפנות בוקר!

למשרד  קשור  לא  השכם  סדר  ובכלל  אלטין:  המ.ל. 
הפעילות.

תגידו  הפעילות:  למנהלי  )בריצה(  מרינובסקי  המג”ד 
אתם יכולים להסביר לי מה קורה פה? אתם נורמלים?

המ.פ. שלום ומיכאל: מה הבעיה?!

המג”ד מרינובסקי: אתם לא מבינים, אתם רוצים לעוף 
הביתה בשביל להבין?

המ.פ. מיכאל: הרי כעת אנו בשנת הקהל.

המג”ד מרינובסקי: ואז מה?

המ.פ. מיכאל: פשוט מאוד! אני והמ.פ. שלום כהנים 
ויש מצווה על הכהנים להקהיל את כולם למקום אחד 
ובביאת  שמים  ביראת  שמחזקים  דברים  לומר  ושם 
המשיח, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, וברפט שהיום 

ה’ טבת וצריך להתוועד..

אוקי!  זה,  על  חשבתי  לא  צודק  מרינובסקי:  המג”ד 
צוות יקר שימו לב! עשר שניות כולם נמצאים ב770 
 ...8  ,9  ,10 למעלה התוועדות הקהל לכבוד ה’ טבת 

קדימה בזריזות!

לאחר 10 שניות בדיוק ב770 למעלה: 
שניות   10 תוך  קשה!  היה  זה  וואו  אנקווה:  המג”ד 

להיות כאן אחרי מודה אני, נטילת ידים, קרישמע,

אני  איתכם,  מה  יודע  לא  אני  חברה,  הלל:  המג”ד 
מתוועד פה כבר מאתמול בלילה.. הלו..

עובדים  שאנו  הסיבה  וזאת  כן,  וילישאנסקי:  המג”ד 
כמו חמורים על הסדר יום של מחר בלי שעזרת לנו..

הסמג”ד גינדי: אוקיי, צוות יקר! חבל לריב, בא נתחיל 
להתוועד! אפי’ הרצ”ט מעודה דאג לנו לכיבוד מושקע 

להתוועדות.

כל הצוות בשירה: דידן נצח! דידן נצח!

המ.ל. מזרחי: בעצם כל הנקודה של דידן נצח, זה הקהל.

כולם במקהלה: מה? מה הקשר???

ספרים  כמה  ויש  נניח  הרי  מאוד,  פשוט  מזרחי:  המ.ל. 
יוצא שעכשיו נמצאים לא בידיים של הרעבע, 
יחד  להתקהל  יכולים  לא  הספרים  שכל 
וללמוד תורה שלימה יחד עם כל הספרים. 

חזרו  והספרים  נצח  דידן  שהיה  ברגע  אז 
למקום שלהם- לרבי, אז יכול להיות ההקהל 

הענק של כל הספרים יחד!

המ.פ. שלום: כן, אבל לאסוף יהודים וצוות להגיע 
להתוועדות אנו יכולים )למרות שהיה מאד קשה, ובלי 
הסמג”ד מרינובסקי- לא היה לנו סיכוי..(, אך איך אפשר 

להקהיל ספרים?

המג”ד אנקווה: וואו! זה שאלה מצויינת, 

בדיוק ראיתי אתמול את ה’דבר מלכות’ השבועי על ה’ 
ספרים  יש  שעדיין  שמכיוון  מסביר  הרבי  ששם  טבת, 
יכולים  אנחנו  ברוסיה,  ונמצאים  למקומם  חזרו  שלא 
ע”י  הרבי  של  לספריה  חזרה  אותם  ולהקהיל  לפדות 

שאנחנו לומדים בספרים שכן יש לנו ונמצאים איתנו.



 . פ . מ בדבר ה לימוד  איך  מבין,  לא  אני  מיכאל: 
לפדות  יכול  גמרא  או  תניא  מלכות, 
הקדושים  הספרים  את  ולהקהיל 

שנמצאים ברוסיה?

אומר  הרבי  מאד,  פשוט  אלטין:  המ.ל. 
ה’  תורת  שכל  שמכיון  מלכות,  בדבר  שם 
לומדים  כשאנחנו  במילא  אחת,  תורה  היא 
במה שיש לנו כאן, אנחנו בעצם לומדים גם עם 
זה  בזכות  שבע”ה  עד  בשבי,  שנמצאים  הספרים 

הספרים יפדו ויגיעו חזרה אל הרבי!

ל  ר נ ג ההקהל ה יהיה  ואז  דהאן: 
הספרים  כל  של  הגדול 
ה  י ר פ ס ל
הרבי!  של 
נצח!  דידן 
משיח נאו!

ך  ו ת -
נכנס  כדי 
ט  ” צ ר ה
ה  ד ו ע מ
ה  ב מ ב ו
בידו האחת 
וביסלי בידו 

השנייה-

 , ה ’ ר ב ח
י  ת ע מ ש

ת’התוועדות, מאוד התרגשתי, אבל את האמת, מה זה 
שווה אם כל הספרים יחזרו ויקהלו, ועדיין אנחנו לא 

נתקהל בהקהל האמיתי בביהמ”ק השלישי?

במפורש  כתוב  בעיה,  לא  זה  טוב,  גבריאל:  המזכיר 

בשיחה, שע”י שהספרים מתקהלים, במילא זה מביא 
ומיד  תיכף  השלישי  בביהמ”ק  האמיתי  ההקהל  את 

ממש!

יבוא  ואז  המקדש!  בית  אה,  וילישאנסקי:  המג”ד 
)הסיירת  משיח’  של  ‘תורתו  את  וילמד  המשיח 

המנצחת בקעמפ בתשפ’’א, זוכרים?..(

המ.ל. מזרחי: אם כבר הזכרתם את ביהמ”ק, אז אני 
אומר  הרבי  י’ בטבת  לכם שבשיחה של  לומר  חחיב 

חידוש נפלא, שביהמ”ק השלישי עתיד להיבנות מ..

כולם ביחד: זהב, כסף, אבנים טובות ומרגליות.

ייבנה-  הוא  בעיקר  אבל  גם.  נכון,  מזרחי:  המ.ל. 
תקשיבו טוב, מב-ר-ז-ל.

המג”ד מרינובסקי: ברזל? זה מסמל מיתה וקושי איך 
מברזל?

כבר  משיח  כשיבוא  הרי  באמת.  נו,  שלום:  המ.פ. 
קשוחים  אנשים  יותר  יהו  ולא  בעולם,  רוע  יהיה  לא 
לא  הברזל  וגם  ושמחים,  חביבים  יהו  אלא  )כמוך..( 

יסמל רוע, ואין בעיה שיהיה בביהמ”ק.

המ.ל מזרחי: נכון מאוד, ואפי’ יתגלה המעלה המיוחדת 
להבאת  עקשנות  דקדושה,  עקשנות  הברזל-  של 

הגאולה!

הסמג”ד גינדי: קדימה צוות יקר, בואו נתחיל ליישם 
את ההתוועדות הקהל הזאת ונתחיל ללמוד בספרים!

המסריט אלרואי: יש כ”כ הרבה ספרים, ממה להתחיל?

הגנרל לוי דהאן: גם התשובה לשאלה הזאת נמצאת 
נמצא שם!(,  איך פשוט הכל  )מדהים  בדבר מלכות. 
בהם  הלימוד  מהמשניות, שע”י  להתחיל  אומר  הרבי 
מאד,  וחשוב  המשיח.  את  מביאים  חז”ל-  -אומרים 
אחר,  בזמן  או  חסידית  בהפסקה  זה  את  כשלומדים 
את  מזרז  שזה  וציפיה  כוונה  מתוך  זה  את  ללמוד 

הגאולה. אז קדימה, נתחיל:

כולם ביחד: “מזכירין יציאת מצרים בלילות, אמר רבי 
אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי 

שתאמר... כל ימי חייך להביא לימות המשיח”.

מופיעה  מסכת  באיזה  בדוק  למקהילים:  משימה 
המשנה שהצוות למדו, והסבר ע”פ השיחה של הרבי 
מה הכוונה בדברי חכמים ‘כל ימי חייך להביא לימות 
המשיח’ ]רמז: גם זה כתוב בדבר מלכות. דבר מלכות 

ש-מ-ו-ת[.



הביע  לנצח"  צריכים  שהיינו  חושב  עדיין  "אני 
גדי את עמדתו בנוגע למשחק בהפסקה.

"זה בסדר" סינן דני, "גם אני אומר את זה כשאני 
מפסיד. זה נטו עניין של להפסיד בכבוד"...

העיקר  משחק!  רק  זה  לריב!  כבר  "תפסיקו 
שכולם נהנו, וזהו. מה זה משנה עכשיו מה היה 
בדיוק".. ניסה בני להרגיע את המריבות הבלתי 

פוסקות..

היה זה בצהרי יום שגרתי לאחר סיום הלימודים 
בתלמוד תורה בנחל'ה. גדי, דני ובני הם שלושה 
חברים טובים הלומדים יחד באותה כיתה וגרים 
בקרבת מקום אחד לשני. בכל יום, לאחר סיום 
אל  יחדיו  דרכם  את  עושים  הם  הלימודים, 

השכונה בה הם מתגוררים.

בהפסקת  בכיתה  היומי  המשחק  כלל,  בדרך 
שמלווה  המרכזי  הדיבור  נושא  הוא  הצהריים 

אותם משער בית הספר ועד בואם הביתה..

נוחה  היא  השכונה  אל  תורה  הדרך מהתלמוד 
חדישה,  מדרכה  על  היא  ההליכה  רוב  יחסית, 
עדיין  שעסוקים  ומנופים  מטרקטורים  וחוץ 
בבנייתה של השכונה החדשה, אין הרבה רעש.

כך  יחסית,  חביב  היום  האוויר  שמזג  גם,  מה 
שהדרך היום היתה נעימה בהחלט, עד ש --

עוצרת  צעקה  נשמעה  חיילים"!  "חיילים!   -  
נשימה.

שחזרה  והצעקה  המתקרבות  הפסיעות  רעש 
על עצמה שוב ושוב, הלחיצה, ולא במעט, את 
השלישייה הנינוחה. בני סימן לחבריו להתכופף 
ולקפוץ בזיזות בלי לעורר תשומת לב אל צדדי 
השביל. כמה שניות לקח להם למצוא את עצמם 

כפופים ומפוחדים בשולי הדרך.

קולות הריצה והצעקות הנשנות רק הלכו וגברו. 
גדי לא התאפק, ולמרות הפחד הגדול הטה את 

אחורנית  מעט  ראשו 

להביט במתרחש. מתברר, שהמעשה הזה הוא 
היה שהרגיע את הסערה..

בגווני  בזקן  מעוטר  פנים  הדור  ראה אדם  גדי 
אפור, רץ אחריהם ככל יכולתו תוך כדי שהוא 

צועק בשארית כוחותיו "חיילים! חיילים!".

תחושת הפחד פגה, אך טרם התבררה כוונתו 
של הלה המוזר..

האדומות  פניו  ומותש,  מתנשף  הגיע  הוא 
מהריצה סחבו איתם כמה טיפות זעה טריות.. 
- "סוף סוף... זה היה קשה... מה אתם בורחים?" 

תמה המבוגר לשלישיית הילדים הנדהמים.

כבר  אני  זמן  כמה  כבר  יודעים  לא  "אתם    -  
מחפש אתכם"..

- "אותנו"?! פרצו השלישייה. דני הודיע רשמית 
כאן  שיש  חושב  אני  אבל  אדוני,  "סליחה   -

טעות".

יודע בדיוק את מי  - "לא, אין כאן טעות! אני 
אני מחפש!".

גדי ניסה להסביר בכבוד למבוגר שהוא מחפש 
שלומדים  ז'  בכיתה  ילדים  ואנחנו  חיילים, 
לחיילים  ביניהם  שהקשר  כך  תורה,  בתלמוד 

הוא אפסי בהחלט.

חיילים  מחפש  אני  "לא!  בשלו:  המבוגר  אבל 
שלומדים  ז'  בכיתה  ילדים   - כמוכם  בדיוק 

בתלמוד תורה".

המבוגר  אולי  נעימות,  אי  הילדים  חשו  תחילה 
המוזר אינו חש בטוב כל כך. או אולי אפילו, הוא 
אינו כל כך בריא בנפשו. אך ברגע אחד לפתע-
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לקע.." ניחשו השניים..

לקעמפ  מתכון  "אני  גדי,  אותם  עצר  "כן"! 
בקיץ האחרון"!

המבוגר היה מאושר, "אני שמח שהבנתם" 
תמיד,  חיילים  הרי  "אתם  בחביבות.  אמר 
לא רק בקעמפ בחופשת קיץ, אתם חיילים 

בכל יום ויום ובכל רגע ורגע"!

"אוקיי".. הביע בני את מחשבות כולם, "אבל 
חיפשת  היום  דוקא  למה  היום?  קרה  מה 

אותנו"?

 - זה  מסוג  מוכן לשאלה  - שהיה  המבוגר 
השיב בחיוך: "היום זה כ"ד טבת!"

השלושה.  תהו  מה"?..  ואז  טבת?..  "כ"ד 
"אנחנו  דני,  הבהיר  נכון"  לא  תבין  "שלא 
יודעים שכ"ד טבת הוא יום ההסתלקות של 
אדמו"ר הזקן וזה יום מיוחד. אבל זה עדיין 
לא סיבה בשבילך לחפש אותנו - ילדים - 

חיילים בכיתה ז'"..

חסידיים  חיילים  "אתם   -  
תרשו  אבל  ומבינים, 
יותר  קצת  לכם  להסביר 

על כ"ד טבת"..

למצב  עברו  השלישייה 
החל  והמבוגר  הקשב, 

להרצות:

יום ההסתלקות של  "כ"ד טבת זה לא רק 
עוד  שקרה  מתכון  לא  אני  הזקן..  אדמו"ר 
מאורע חשוב ביום הזה שאתם לא יודעים, 
אדמו"ר  של  שההסתלקות  מתכון  אני 
ממה שאתם  יותר  הרבה  הרבה  זה   הזקן 

חושבים"!

המשיך  והמבוגר  סקרנות  גילו  הילדים 
השיא  יום  הוא  טבת  "כ"ד  בהתרגשות: 

שלנו. ולמה? - אז ככה:

ודאי  הזקן  אדמו"ר  של  פעולותיו  על 
שמעתם, ובטח אתם מכירים עליו סיפורים 
רבים. אבל אדמו"ר הזקן הוא לא רק צדיק 
גדול שחי לפני מאתיים שנה, אדמו"ר הזקן 

-

תקשיבו טוב! - פתח שלב חדש בתפקיד 
שלב  כולו!  העולם  ושל  ישראל  בני  של 

שהוא הכנה לביאת משיח.

אדמו"ר הזקן הפיץ ופרסם חסידות כי תורת 
החסידות היא טעימה ממה שיהיה בגאולה 
חסידות  ומלמד  לומד  וכשיהודי  השלימה, 
הסובבים  ואת  עצמו  את  מכין  פשוט  הוא 

למצב בו של ימות המשיח"..

"נראה לי שאני מבין מה אתה רוצה להגיד" 
פלט דני בביישנות..

- "נו נו, בא נשמע" העביר המבוגר לדני את 
רשות הדיבור. 

ההסתלקות  שביום  בכיתה  היום  "למדנו   -
ופעל  של צדיק גדול, כל מה שהוא עשה 
במשך חייו מאיר ומשפיע בכל העולם. אז 
הזקן  אדמו"ר  של  העבודה  שהיום,  יוצא 
ההכנה  שלב  האחרון,  השלב   - שהיא 
בעולם  ומשפיעה  מאירה   - משיח  לביאת 

את ונותנת לנו כח  להביא 
משיח 



בפועל!"

המבוגר,  התלהב  מקסימים"  פשוט  "אתם   -  
בדיוק  זה  מה  טוב  טוב  שהבנתם  אחרי  "אז 
כ"ד טבת ולמה הוא כל כך משפיע עלינו - אני 
בטוח שתנצלו את היום הזה כמו שצריך! ומה 

זה אומר לנצל?"

זה  "לנצל  לתשובה  לחכות  בלי  המבוגר  שאל 
- במיוחד בתורתו של  בלימוד  אומר להשקיע 
לקבל  וכמובן  בתפילה.  להוסיף  הזקן,  אדמו"ר 
השלב  את  להשלים  בכדי  טובות  החלטות 

האחרון ולהביא משיח בפועל ממש!"

פרסו  כבר  הילדים 
חיוכים על פניהם. הם 
הבינו מה זה כ"ד טבת, 
ולמה המבוגר היה חייב 

לשתף אותם בכך.

קצת  עדיין  אך 
להם  הציקה 
המבוגר  למה 
היה חייב לשתף 
דווקא  בזה 
ובלי  אותם. 
יחד  כולם  משים 
ידם  את  הרימו 
במצח,  וגירדו 
מקום.  באותו 

באותה שנייה..

המבוגר ניסה להסתיר את החיוך שלו מהמחזה 
החיוך  לאט  ולאט  הצליח,  לא  אך  המשעשע, 
התגבר  שרק  לצחוק  ונהפך  פניו  על  התפשט 
מרגע לרגע, עד שהתגלגל החוצה בקול רעם 
שגם  השלושה  כל  את  איתו  שסחף  אדיר 

התחילו לצחוק ולצחוק ללא יכולת לעצור.

שאנשים  קלטו  כשהם  ארוכות  דקות  אחרי 
הם  מתפלאים,  במבטים  עליהם  מסתכלים 

נרגעו אט אט. 

ואמר  פתח  המבוגר  ואז 
בטח  שאתם  "כמו  להם: 
רדפתי  סתם  לא  משערים, 
דווקא  וסיפרתי  אחריכם 
לכם את כל זה. אלא למטרה 

מסוימת מאד".

ללא  הסתקרנה,  השלישייה 
"מה  יחד:  כולם  צעקו  תיאום 

המטרה?". 

ביררתי  "קצת  ענה:  מיד  , והוא  ם כ י ל ע
לארגן  ביותר  המתאימים  שאתם  והחלטתי 
במושב  תניא  שיעור  ולמסור 
כבר  תדאגו,  אל  לכאן.  הסמוך 
שמכים  אנשים  מ20  יותר  יש 
עיניים.  בכיליון  הזה  לשיור 
את  להכין  תצטרכו,  רק  אתם 
לדאוג  השיעור, 
להביא  לכיבוד, 
ולחלק ספרים. ולא 
לשלב  לשכוח- 
בשיעור גם ענייני 
בשפע  גאומ"ש 
כי  ובבהירות, 
עכשיו  דבר  כל 
לעבור  צריך 
העיקרי-  השער  דרך 

משיח". והוא שאל- "נו, אז אתם מסכימים?"

לא לקח לנו הרבה זמן לענות- "כן, ובגדול!".

בימים  יהיה אתיכם  אני  "מצוין. אז  סיים:  והוא 
ונצא  שלכם,  ההורים  דרך  בקשר  הקרובים 

לדרך!". והלך לדרכו.

ובהמשך הדרך -  עד לביתם, הם כבר לא היו 
הצהריים,  בהפסקת  הכיתתי  במשחק  עסוקים 
הם היו עסוקים ב - כ"ד טבת, וכל היוצא ממנו..





עין התנין. דרום מערב ירושלים.
בשמש  בדממה  וצפו  עמדו  ועמינדב  יהושפט 
נחושים  היו  הם  יהודה,  בהרי  ושוקעת  ההולכת 

להבין את התעלומה הניצבת בפתחם. 

"נראה לי שהכי טוב שנלך קצת לבית המקדש, 
הדבר היחיד שיכול כרגע להרגיע את ליבנו זהו 
המקום הקדוש בעולם, נלך להתפלל במקום אשר 
שכינה לא זזה ממנו". קרע יהושפט את הדממה.

שנזדרז,  "כדאי  עמינדב  התלהב  מצוין!"  "רעיון 
אולי אפילו נספיק לראות את הקרבת תמיד בין 
הערביים. בכל מקרה יש הרבה הליכה, עוד מעט 

כבר חושך ונצטרך לחזור הביתה!". 

הם פתחו בהליכה מהירה. נכנסו בשערי החומה 
הבית  הר  שערי  לתוך  ופנו  האזור  את  המקיפה 
הבית  הר  לשטח  נכנסו  מהר  חיש  מערב.  מצד 

העצום. 

כשנכנסנו  היום  "רגע, 

פרה  מי  עלינו  והיזו  במקווה  טבלנו  לירושלים 
במקווה?  טבלת  כבר  אתה  אתך?  מה  אדומה, 
צריך אתה לעשות זאת!" חרץ עמינדב. "האמת, 
אמר  מזה!"  שכחתי  באמת  לי,  שהזכרת  שטוב 

יהושפט. 

אנשים  שלשה  נכנסו  ומדברים  עומדים  בעודם 
להר, בתחילה נראתה החבורה כמשפחה רגילה 
ה"הקהל"  ומעמד  הסוכות  חג  את  לחגוג  הבאה 
רגעים  אך לאחר כמה  לרגל.  עולים   - במקדש 
בחשש,  כיוון  לכל  מביטים  כשהם  האנשים  נראו 
ושבים  בעוברים  מדי  עמוס  שלא  שזיהו  לאחר 
סביבם החלו להוציא מתוך שקים ובגדיהם חבלי 
ומכשירים  שונות,  מפות  שונים,  בגדלים  מדידה 

מוזרים.

הם  לחברו.  עמינדב  לחש  הבט!"  יהושפט  "היי, 
הביטו בעיניים קרועות בשלשה המכוונים על ידי 
המכשירים שברשותם את זמן הכניסה משערי הר 

הבית לכניסה לעזרה.

יהושפט  הקהל.  למעמד  לירושלים  מגיעה  שמוע  משפחת  תקציר: 
ועמינדב נעצרים ע"י משטרת ירושלים ומשוחררים כשמתברר שהם 
אזרחים תמימים ונתפסו בטעות. אלישמע האח הגדול של המשפחה 

מדבר עם אדם הנראה מהמדבר וחושד מאוד.



אחד  אמר  רגעים"  שני  של  זמן  זהו  "לדעתי 
מהם והרים את החבל מדידה שבידו. "ממש 
שלשה  לפחות  יותר,  שזה  חושב  אני  לא! 
המבוגר  אותם  היסה  "רבותי"  רגעים!".  וחצי 
לעובדה  ליבכם  שמתם  "לא  שבחבורה 
פשוטה, הרגעים שהנכם מחשבים הם לאדם 
רגיל, שכחתם שמדובר בפמליה שלימה , זה 

אמור לקחת הרבה יותר זמן!".

"עמינדב" התנער יהושפט "משהו כאן נראה לי 
חשוד, הם לא נראים לי אנשי פמליית המלך 
לתכנן  שמבקשים  מכבודו"  "חלק  הידועים 
את כניסת המלך להר הבית, אפילו לא חלק 
ממשטרת ירושלים!". "אז מה נראה לך שהם?" 
אינני  "אמנם  הסביר  יהושפט  עמינדב.  הקשה 
שעלינו  לי  אומר  שלי  הריח  חוש  אבל  יודע, 
לעקוב אחריהם ולצפות במעשיהם המוזרים".

הפטיר  שלך"  הריח  חוש  עם  אתווכח  "לא 
עמינדב. "קדימה, יוצאים לדרך!"

השלשה ארזו את חפציהם ופנו ליציאה מההר 
במהירות, הם בחרו ביציאה הדרומית, היציאה 
הקרובה ביותר לעיר עצמה. ועמינדב ויהושפט 

- בעקבותיהם.

אזור עיר דוד. היציאה ממעין השילוח.
כולו  מבולבל  במהירות,  משם  יצא  הצעיר 
את  לחקור  החליט  הוא  ששמע.  מהדברים 
לעבר  פנה  זריזים  בצעדים  בעצמו.  הנושא 
את  שקיבל  האדם  קודם  יצא  ממנה  המערה 

הדיווח.

איטיים  כאשר כבר היה קרוב עבר לצעדים 
את  הכניסה.  פתח  לעבר  והתקרב  וחתוליים 
שימת ליבו הפנו קבוצת גמלים שחנתה ליד 
המערה וליחכה עשב. עץ גדול סמוך לפתח 
שימש לו כמקום מסתור מעולה, משם השקיף 
אנשים  קבוצת  ישבו  המערה  בתוך  פנימה. 
סביב נרות גדולים מפאת חושך המערה, הם 
היו רכונים על תרשימי קלף ומפות, הם נראו 

דיבור  קולות  משהו.  כמתכננים 
המערה  מתוך  בקעו 

ייעשה  זה  "אולי 
טרם שיגיע 

זה שהוא  "כל העניין  למקדש, עוד במעונו?" 
פגיע ואינו מוגן דיו במעבר העכשווי" "וגם ישנם 
הרבה אנשים ולא ישימו לב לקבוצה שמנסה 

לבצע פעולה מסויימת". 

ליבו דפק בפראות, מוחו עיבד את הדברים 
ששמע: 'זו נראית חבורה שמתכננת לפגוע לא 

פחות ולא יותר מאשר ב...' 

הוא  מאחוריו,  מאיים  קול  שמע  מיד!"  "עצור 
הסתובב במהירות. לתימהונו הגדול ראה הוא 
אדם חסון חמור סבר וחרב גדולה בידו "מה 
באיום  שאל  המערה?"  פתח  ליד  הנך  עושה 

מודגש תוך שמנופף בחרב שבידו.

אכן  הוא  ברעד,  גמגם  אננייי.."  ההם  "אנננני.. 
פחד ומאוד. היה לו ממה...

"אתתהה?" ניסה להבין החמוש.

בעזרי'  יהיה  השם  באמונה,  להתחזק  'עלי 
הרהר בביטחון. "ראיתי כמה דברים שהחשידו 

לבדוק  והחלטתי  אמר אותי  הנושא"  את 
בהחלטיות.

דברים  חשודים ראית "איזה 
לבוא  לפה לרגל?" שהחלטת 
שאל השומר בזעף.

"שמעתי שמתכננים 
לפגוע  כאן 

 , י ד ו ה י ב
אתן  לא 
למעשה 
ה  ל ו ו נ
ה  ז כ

להתרחש 
ר  י ע ב



הקודש ובעם הקודש!" קרא בתוקף.

אותו  וקשר  בכעס,  אליו  ניגש  השומר 
בחבל עבה לעץ עליו ישב. "שב כאן" 
פסק "אכנס לבדוק מה נעשה בעניינך, 
תוך כמה רגעים אחזור אליך ואומר לך 

מה עונשך".

עם  דן  ונראה  למערה  נכנס  השומר 
חבריו שיישבו שם על הצעיר שנתפש. 
הם גיבשו יחד דרך פעולה והשומר יצא 

אליו, מחוייך.

"סליחה, הלך צעיר" אמר ברוך בעודו 
להסביר  "ברצוני  החבלים  את  מתיר 
לך את אשר מתרחש: אכן מסתובבת 
ריקים  אנשים  של  חבורה  בירושלים 
ופוחזים, יושבי קרנות, אשר כל מטרתם 
הינה בצע כסף. תכניתם הזדונית היא 
לשדוד את עולי הרגל התמימים שבאים 

לשהות בירושלים".

 "ומהו תפקידכם?" שאל הצעיר בחשש. 
משהו כאן לא נראה לו בסדר...

של  החשאית  המשטרה  "אנחנו 
ואנחנו אלה הדואגים בסתר,  ירושלים, 
ללא ידיעתם לתפוס את פושעי ישראל 

הללו".

"טוובב" אמר הצעיר, ואז  שאל בהיסוס 
ירושלים  אין משטרת  "רק תגיד מדוע 

הרגילה יכולה להועיל ללכידתם?" 

"משום שיש להם מרגלי חרש שהצליחו 
להיכנס לתוך המשטרה בירושלים והם 
בצער  החסון  אמר  מתוכה"  עובדים 
במשתפי  נגועה  בירושלים  "המשטרה 

פעולה עימם".

מהמידע  לגמרי  מבולבל  היה  הצעיר 
נראה  היה  שמולו  השומר  שבידו, 
מהאצבע.  מצוץ  הסיפור  וכל  ערמומי 

אבל אין לו מידע נאמן אחר.

"נראה לך שאוכל להועיל לכם מעט?" 
שאל/ביקש.

בדחיפות  תרים  שמנהיגינו  זהו,  "אז 
אדם אמיץ דיו שיוכל להיכנס למערך 
המשטרה הירושלמית ולהביא לנו מידע 
שנוכל  בכדי  שם  המתרחש  על  אמין 

להביא מזור לנגע הפושה במחננו".

)משטרת  שומר"  "שקד  מטה 
ירושלים(.

למבוי  שהגענו  לי  נראה  אדוני,  "ובכן 
סתום" הניח נפתלי את ערימת הקלפים 
לאה,  היה  הוא  בחבטה.  השולחן  על 
הם  שעבר  בחודש  רק  ומיואש.  עייף, 
'שוכני  חבורת  לתוך  לחדור  שוב  ניסו 
המדבר' באמצעות מספר מרגלים ללא 
הצלחה. אפילו פעם אחת שלחו גדוד 
שלם של פרשים אבירים מ"נצח ישראל 
אך  שלהם.  למעוז  לפלוש  ישקר"  לא 

הם ידעו על כך מראש וברחו. 

אמין  ממקור  התרעה  קיבלו  כעת 
זו  שחבורה  שמעון  שבט  בשומרי 
נועזת בירושלים בזמן  מתכננת פעולה 
רמז  שום  היה  לא  בידיהם  אך  הקהל, 

על מה מי ואיפה.

מנשה מזג מן הכד הכבד מעט חליטת 
המסוגננות.  החימר  לכוסות  פרחים 
בשעה  תרגע.  היקר,  פיקודי  "תרגע 
גיבשתי  נאמנה  במלאכתך  שעסקת 
לי דרך פעולה מסוימת". אמר בשקט 

עוצמתי.

"מהי תוכניתך?" שאל ביובש. הוא כבר 
ואחרות,  כאלה  לתכניות  רגיל  היה 
לא  מנשה  של  תוכניותיו  תמיד  כמעט 
ב'שוכני  כשמדובר  לא  אבל  אכזבו, 
המדבר'. שם רק תפילה לקב"ה תעזור.

גישה,  לשנות  שעלינו  לי  נראה  "ובכן: 
זו פתיון, כלומר  עלינו להניח לחבורה 
ורק  מבוקשם  את  לפניהם  להביא 
כאשר יצאו ממחבואם - נוכל לתפשם 
לך  תעשה  "בתחבולות  שכתוב  כמו 

מלחמה"".

"היאך נניח להם פתיון?" הקשה נפתלי, 
מעוניין.

"ראה" מנשה פצח בהרצאת תכניתו אל 
לאחר  נפתלי.  של  הנדהמות  פניו  מול 
"מההה?!  בקול  נפתלי  קרא  שסיים 
התפשט  חיוך  בילדים???"  להשתמש 

על פניו של מנשה...

המשך יבוא...





באימה,  מקומנו  על  קפאנו 
ומחשבות החלו לרוץ במוחנו 
מה  יודע  מי  בלהות..  כבחלום 
זה  אולי..  אולי..  יודע,  ומי  שם,  קורה 

עלול גם להזיק לנו...

אך באחת הזקפתי על מקומי, 
שאני  כדי  תוך  ללוי,  ואמרתי 
ביטחון  נימת  לשוות  מנסה 
על  אמונים  אנו  'לוי!  לדברי: 
דבר  שכל  הבעש"ט,  דברי 
זהו  רואה,  או  שומע  שיהודי 
בהשגחה פרטית, וזה שהקב"ה 
זהו  כזו,  לסיטואציה  זימנו 
ונעלהו  בו  שנפעל  בכדי 
ה'.  כרצון  הרצויה  לתכליתו 
זעקות  ששמענו  עכשיו,  ולכן 
ללכת  עלינו  שומה  אז  אלה, 
אלו,  מפחידים  קולות  לכיוון 
הראויה  -בזהירות  ולהסתכל 
כמובן ללא שישימו לב אלינו- 

מה מתרחש שם'.

לוי הסתכל עלי במבט קצת לא מבין. וקצת מאוחר 
מדי קלטתי שאנחנו כעת בזמן שעוד הרבה לפני 
שהבעש"ט עוד בכלל נולד.. וללוי אין כלל מושג 
מיהו הבעש"ט.. אך מאוחר מדי, וכבר אמרתי, ואין 
הק'.  הבעש"ט  היה  מי  ולפרט  להתחיל  כעת  זמן 
אבל, ב"ה, מהנהוני ראשו של לוי, נראה שהוא אכן 
קלט את המסר )אע"פ שלא הבין מי הוא האומרו(.

והוא  בלוי,  ניקרו  עדיין  החששות  זאת  בכל  אך 
נלך לביתו לסעודת שבת  זאת  אמר שאולי בכל 
והשתכנעתי,  כמעט  בזה.  ראשנו  את  נכניס  ולא 
אך לבסוף נפלה בי המחשבה ששמא יש אפשרות 
דווקא שם להכריע את הכף, ולפעול את הגאולה! 

נדבק  והוא  ללוי,  זאת  אמרתי  נחוש,  בפרצוף 
בנחישותי, ואט אט התחלנו לפסוע לכיוון הקולות 
וגברו,  הלכו  והקולות  חשוך,  היה  האזור  הרמים.. 
כצללים  נדמו  האזור,  מאותו  המרצדים  והאורות 
והתרחקנו  הלכנו  לב,  ששמנו  וללא  מפחידים.. 

מצפת, לכיוון הכפר הערבי הסמוך..

נורא.  מחזה  ראינו  ושם  למקום..  הגענו  סוף  סוף 
כשמפיהם  גורן,  בכחצי  העומדים  אנשים  כמה 

זעקות  מתחנחנות, בוקעות  שבר 

'זהו לא באשמתנו', 'לא אנחנו עשינו זאת', 'אנא 
שחררו אותנו, שבת היום לנו'. והאנשים שמולם, 
שהיו נראים כערבים, עמדו אטומי פנים ואף לא 

הגיבו על זעקות האנשים האומללים שבידם..

ובקול  במרפקו,  בי  דחק  לוי 
לאט  נשמע  בלתי  כמעט 
ביטא במילים  וכאילו  באוזני, 
'שמואל,  מחשבותיי-  את 
מה  אנחנו.  קטנים  ילדים 
סבוך  במקרה  לפעול  נצליח 
אני  לא  כאילו  אך  כזה?'.  
המילים  מפי  יצאו  המדבר, 
כעת.  שליחותנו  היא  'כאן 
ובעת  נתחמק מאחריות'.  ולא 
לא  אף  אלו,  מילים  שאמרתי 
ידעתי כלל איך אפתור מקרה 
זה, אך בטוח הייתי במילותיי. 
מהביטחון  השתכנע  ולוי 
שנשב ממילותיי. נשארנו שם 
הגה,  לכל  ומקשיבים  דרוכים 
הלכה  והתמונה  דקות,  מספר 

והתבהרה-

ולשבות  להגיע  שרצו  יהודים,  קבוצת  אלה  היו 
משים  מבלי  ונקלעו  בדרכם  וטעו  עיה"ק,  בצפת 
לכפר הערבי. ולא מספיק זה, אלא אף היה זה בזמן 
שלקאדי-ראש הכפר, נעלם מחרוזת אבנים טובות 
יקרה. ויותר מאשר שוויה הכספי הגבוה, חשוב היה 
המחרוזת  זו  הייתה  שהרי,  הערכי.  שוויה  לקאדי 
את  ייחסו  ולה  רבות,  שנים  במשפחתם  שעברה 

הצלחתם.

שרק  היהודים,  קבוצת 
כדי  לכפר  נכנסו 
לשאול היכן היא הדרך 
הבינו  לא  לצפת, 
מסתכלים  מדוע 
כולם  עליהם 
רושפות  בעיניים 
ם  י פ ו צ ר פ ב ו
וכל  זועמים, 
שניסו  אחד 
ולדבר  לגשת 
רק  עימו, 
ה  נ פ ה
 , ם ת ו א
מבלי 

תקציר: בעיצומה של התוועדות 
יום הולדת לשמואל, שערכו 

לו הוריו בארמון מפואר אי שם 
בצפון הארץ, שמואל נשאב 

באופן מסתורי לתמונה שהביט 
בה, ונחת בנס ללא חבלות, כמה 
מאות שנים לפני זה, בתוך שדה 

שבדיוק נכנסו אליה האיז"ל 
ותלמידיו. לאחרי תפילתם 

הזמינו לוי- ילד שאותו פגש שם, 
לביתו לסעודת שבת, ובדרכם 

בסימטאות צפת האפילות, שמעו 
לפתע זעקות מחרידות לב 

'הצילו, הצילו'...

פרק ג':



המרכזי-  לאוהל  מילה,  עימם  להחליף 
הם  שנכנסו  וברגע  הקאדי..  אוהל 
חיילים  כמה  עליהם  קפצו  לאוהל, 
מזוינים ואזקום, והובילו אותם לקאדי 
ובעצמו, שדרש מהם במפגיע  בכבודו 

להחזיר לו את מחרוזתו היקרה..

אינם  שכלל  לו,  להסביר  ניסו  לשווא 
מספר  ובעוד  גנבים,  ואינם  מהאזור 
רצונם  כל  השבת,  מתקדשת  דקות 
על  לצפת,  הדרך  מהי  לדעת  אך  הוא 
מנת לשבות בה את השבת המתקרבת 
ובאה בצעדי ענק. הקאדי אף לא טרח 
צרח  ושוב  ושוב  בפיהם,  מה  לשמוע 
לי את  'החזירו  עליהם ברוב עצבנותו 
מחרוזתי!'.  את  לי  החזירו  מחרוזתי! 
עד  הלז  חרשים  הדו-שיח  נמשך  וכך 
לרגע זה, שבו צפו עליהם שמואל ולוי 

ממרחק וממקום מסתור בטוח..

עד  לעשות,  מה  בדעתו  חכך  שמואל 
שגיבש במוחו את מילותיו. שיתף את 
חיוך  העלה  שלוי  עד  בתוכניתו  לוי 
אפקט  על  ובסומכם  שפתיו,  על  קטן 
היישר  וקפצו  אומץ,  אזרו  ההפתעה, 

למרכז המהומה..

עיניהם  את  פתחו  הנוכחים,  כל 
הילדים שנחתו  בתדהמה, למראה שני 
משום מקום. וללא שהיות פתח שמואל 
ואמר 'קהל יקר, אנשים כבודים. אינני 
ברצוני  אין  וגם  שופט,  בן  ולא  שופט 

ט  ו פ ש לומר ל ארצה  רק  כאן. 
מצבנו  שכעת  לכם 
אני  שקול..  הוא 
לומר,  מתכוון 
שכעת כל מעשה 
יכול  קטן  טוב 
להכריע את כל 
העולם.  מצב 
ל  ו ע פ ל ו
 . ' ה ל ו א ג

הקאדי  לכיוון  הסתובב  זה  בשלב 
מהי  תוהה,  בטח  'כבודו  הנדהם- 
מהנהן  הקאדי  ובעוד  הלז?'  ה'גאולה' 
בראשו, המשיך שמואל ואמר, 'גאולה, 
זהו מצב שבו לא יהיו מלחמות, לא יהיה 
קנאה, שנאה ותחרות. ויהיה שפע רב, 
עד בלי די. ועל כן לו לדבריי תשמע, 

להקשיב  נכבד,  קאדי  לך,  אמליץ 
לדברים קדושים אלו, בשם צדיקים 
וקדושי עליון, כמו הרמב"ם והרבי 
מליובאוויטש, שאמרתי לך כעת. 
שמולך  האנשים  את  ולנקות 
את  לחגוג  ולשחררם  חשד  מכל 
ורננה.  שמחה  מתוך  שבתם 
שלאחרי  ובטוח  סמוך  ותהיה 
מעשה טוב כזה, בטח תקרב את 
כלל  מכך  תפסיד  ולא  הגאולה 
סיים-  זעקה  ובכמעט  וכלל..' 
בידך  כעת  ההכרעה,  רגע  'זהו 

נתון הדבר!!'.

כבר  ארוך,  נאום  כזה  אחרי 
יכולתי  ולא  נשימתי  נעתקה 
לדבר עוד. לקחתי נשימה עמוקה 
הנוכחים  כל  לבאות.  וחיכיתי 

במתח  נשימתם  את  עצרו  סביבי 
הקאדי,  פני  על  והסתכלו  עצום, 

לשמוע, איך יגיב הקאדי על דברים 
חצופים אלה, מפי ילד קטן שהעז כך 

להתערב במריבה לא-לו... 

בסכין..  לחתוך  אפשר  היה  המתח  את 
ניכרים  פחד  אותות  ראיתי  לוי  על 
מקום,  בקרבת  גר  הוא  שהרי  בירור.. 
וכבר שמע סיפורים מסמרי שיער על 
האיום..  הקאדי  של  הרעים  מעלליו 
מפני  אימה  תסריטי  עברו  ובראשו 

הבאות...

המשך יבוא..








