
-ובמיוחד.. שיהודי עובד עבודתועל כך יגיד העולם מה "
יש  .. והשלימההאמיתיתעבודתו למהר את הגאולה 

!עם העולם-טוען הוא-לכאורה להתחשב
בשעה  ! העולם כבר מוכן ומזומן: והמענה לכך הוא

באופן שלמעלה ממדידה -שיהודי יעשה עבודתו כדבעי
וביחד עם זה באופן המתלבש בכלים של לבושי  , והגבלה

טבע העולם ואומות  , הוא יראה כיצד העולם-בטבע
(א"פ קרח תשנ"ש)" מסייעים לו בעבודתו , העולם

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ה"ב

האורות נדלקו

!!דבר המלך

2

יתכן  , כחיילות בצבאות השםשליחתינובמסגרת , לעיתים
ואז  -שנפגשים באנשים או חברות שצוחקות או מלגלגות עלינו 

עובדה  , הנה! אולי אני צריכה להפסיק.... עלולה לעלות מחשבה ש
כאשר אנחנו  ! הרבי אומר שבדיוק ההיפך! שהם לא מתייחסות יפה

בלי להתחשב במה יגידו ומה , להביא את הגאולההכחנפעל בכל 
וכן בלי להתייחס להפרעות  .. כל אלו שסביב-" העולם"יאמרו 

כשנעשה את -או כשהדברים לא הולכים כמו שצריך , שיש לנו
הכלנראה איך -ונהיה בטוחות בדרך שלנו , כמו שצריךעבודתינו
וגם נראה  . הסביבה רוצה לשמוע את דברינו-' העולם'מסתדר ו

כי הרבי מבטיח שיסייעו , איך באמת הדברים יתקדמו טוב
!אז בהצלחה. בעבודתינו



ששמע מאחד החסידים את  , מספרשמולביץשלום בער ' הר

כאשר לקחו הרוסיים הרשעים את הרבי  : הסיפור הבא

אחד מבני החסידים שעזב את התורה  , למאסרצ"הריי

שמע על כך והצטער  , והמצוות והתחבר לחברים גויים

והיה , שכר חדר בבנין מול בית הכלא?  מה עשה. מאוד

אדירה לצאתו של הרבי  בציפיהעומד בחלון וממתין 

אפילו  , לא עזב את החלון ימים ארוכים, אדם זה. ממאסר

רק ציפה בדריכות  , שתהולא הוא לא אכל ! לא לרגע אחד

סיים -החלון על יד -ושם . לראות את הרבי יוצא לחופשי

צ"תומשמר לא -חסיד לא היה נראה , אותו אחד. את חייו

אך האהבה שלו לרבי נשארה אצלו  , כבר תקופה ארוכה

לכך שהרבי יצא לחופשי בער אצלו בעצם  הרצון ! לנצח

.      הנפש ולא היה מסוגל להמשיך הלאה בחיים הרגילים

להיות שצריך הדבר הראשון !  חסיד קשור לרבי בכל מצב

!   מה הרבי רוצה שאעשה עכשיו! זה רבי, בראשנו תמיד

ומבקש מכל יהודי להפוך את  , הרבי זועק שהשכינה  בגלות

-האלהוכששומעים את הדברים ! להביא את משיח! העולם

צריך לפעול בכל דרך  . לנו להמשיך הלאה כאילו כלוםאסור 

, ללמוד עניני גאולה ומשיח. אפשרית להבאת הגאולה

וכמו אותו אחד  . וכך לחיות גאולה, להיות חדורים בלימוד

,  חיילות של הרבי-כך גם אנו, את עיניו מהחלוןשלא הזיז 

נצפה ונאמין  . נהיה ממוקדות ולא נתבלבל מחשכת הגלות

והרבי  . מהגלות-שברגע זה ממש השכינה יוצאת מהכלא

אך נראה  , לדברקל ! 'לחיים'! 'לחיים'! מלך המשיח מתגלה

-זה יחד עם , אבל כשהרבי מבקש בקשה. שקשה לעשות

מתעקשת להבאת  !! את!!! מהיום. הרבי נותן כוחות

.  הבאת הגאולה-עייניךוכל הזמן המטרה מול , הגאולה

ללמוד  , לקיים מצוות, לאכול: כל מה שמסביבובמילא

לפעול את  ! צריך להיות קשור למטרההכל-למבחן

!יחי המלך המשיח לעולם! 'לחיים'! 'לחיים'!! ההתגלות נאו

11

!פארבריינגען
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ומתילדהשפרינצהעם חיימשיח

קעמפ אורו של משיח  ! יחי המלך המשיח! ה"ב

כיבוד : *רעיונות להחלטה טובה. ה"תשע

...צניע. *י המיטה"י ע'נט. *הורים
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קטורת הורביץ| מיומנה של חיילת 



!ה                                                                 יחי המלך  המשיח"ב

."  יתחיל בצהרייםהקעמפהיום , עכשיואם לא תקומי , קומי כבר"-06:00
אך עצמתי את עיניי בחזקה  , התעוררתי לקול צעקות לתוך אוזני השמאלית

אם את לא קמה עכשיו אגנוב לך את  . "שהגנרלית תחשוב שאני עוד ישנה
אני דווקא אשמח שהיא .. חשבתי לעצמי' איזה איומים'"... וואסערהנעגעל

אני ... כך יהיה לי תירוץ טוב מדוע קמתי מאוחר, תעלים את זה
!עיייייפפהההה

זה היה מפרך , המגדיותבסוף כמובן קמתי וצעדתי לחדר , נו–06:30
ורק אז פקחו את מהנטלהשתיים מהן קיבלו מקלחת הגונה , להעיר אותן

שמא אנזק מכך בהמשך , שהן התאוששואני הספקתי לברוח לפני . עיניהן
(;היום

אני מהרהרת  . להתארגןצועדת לי בחזרה לחדר שלי כדי אני -07:15
, לפתע אני שומעת צחוק פריצים מתגלגל!" ?מה כל כך קשה לקום'

?  מה כל כך קשה לקום"הצחוק היה שייך לגנרלית . בבהלהקפצתי 
אם כך אין לי סיכוי להיות שנה !!! הצילו היא קוראת מחשבות'..." מעניין

.'מחשבותזה לא התחום שלי לקרוא , הבאה גנרלית

מחשש , כל התפילה הסידור היה דבוק לפנים שליבמשך -10:00
.להדבקות ריסי עיני

לחשתי  , לירק כדי להיות בטוחה שעושים את זה '', גוווווווול''-11:30
..  עכשיו בודקים למי זה"לצוות הבחיר שישב איתי בשולחן הגבוה 

והיא לקחה בחשש מה מלפפון ופירה על קצה המזלג  " דית תתחילי"הסמג
.  הישר אל הפה הגדול שפערה

14
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!ה                                                                 יחי המלך  המשיח"ב

היא  " גם את כפית מעדן לפה! קדימה, דית"המג, עכשיו תורך, טוב".. שקט
עכשיו יחרץ  , ואז הגיע הרגע הגדול.. הכניסה בביטחון וציוץ לא נשמע

ביד רועדת קרבתי את המזלג לשפתיים וראיתי  . הארוחהגורלי להמשך 
הפעם אני לא אצחק !! לא" גווווווול. "כמאה עיניים נוצצות בברק חשוד

ואז עלתה מולי , לא מצאתי. וחיפשתי אחר מחשבה עצובה במוחי, החלטתי
תמונתה של המנהלת מסתכלת עלי בפנים כועסות אתמול כשהתפוצצתי 

עשרות לאכזבת , רציניתלהישאר הצלחתי היום , זה פעלואכן .. מצחוק
.  העיניים הצופיות

.לי היד אז אני לא יכולה לכתובכואבת -12:45

.צומיאלך לחובשת לקבל , כואבת ליעדיין -14:30

יש רק חובש ועוד לא  , עדיין לא עבר לי כי אין חובשת, מצטערת-16:48
.צומיקיבלתי 

נראה לי שאחרי שאדבר עם , וחל שיפור רצינילאמאהתקשרתי -19:54
.סבתא זה יעבור לגמרי

הופתעתי ונעלבתי לגלות  הפעילימודיםערב של בתוכנית -22:00
ניגשתי לסימניה ענווה בפרצוף  ! שהתחילה מלחמת ופרצת מבלי להודיע לי

הודעתן מדוע לא "מלפפון חמוץ וכשדמעה בזווית עייני שאלתי בקול דקיק 
סתם  ... כי לא רצינו שתגלי לחיילות. צחקההיא ' חעחחעחע'" " ??לנו

דבורי אפילו יכולה  ! לחשנו לך באוזן! אנחנו כן הודענו? מה את בוכה, סתם
היה באוזן  זה ", אמרה דבורי, "כן", אוזן זה היהבאיזו להגיד לך 
האוזן השמאלית התחרשה לה הבוקר לכמה שעות ! ואז תפסתי" השמאלית

!עוד נדבר..... לבנתייםוזהו ... מצעקותיה של הגנרלית

15
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השועל מספר

מצד . לאאו לקעמפשעד הרגע האחרון לא ידעתי אם  אגיע אמת'ת, טוב

אבל מצד , מסורהבטיחו טיולים שווים וצוות מפקדות , אחד ממש הסתקרנתי

מעשרים שקל שהם כל החסכונות יותר -כסףהמווווןשני אני יודע שזה עולה 

אבל , אני לא חיילת, ברור שאני לא צריך לשלם, !!!של ההורים שלי

כ הרבה  "שילמתן כ, בגללכן חיילות יקרותהיתהשלי האמיתיתההתלבטות 

...זה לא הכי נעים? ובסוף תראו שועל

לא ראיתי את , בסוף לא התגברתי על עצמי והגעתי, שראיתןכמו טוב 

בפעם  . מפחדותשאתן הבנתי , אבל לפי תזוזות הרגליים שלכןהמבטים שלכן 

לכן אני כותב אליכן ! זה ממש מעליב, הבאה תנסו לפחות להסתיר את הרעד

אני רוצה שתדעו שכמו שיש אנשים לא טובים ואנשים טובים יש גם  . עכשיו

.                                                                                                                            שועלים לא נחמדים ושועלים טובים

גם אני ( לפי כמות הרגליים שהייתה בו)המרגש והענק הזה הקעמפאחרי 

נראה לכם שרק אתן רוצות שמשיח )יצאתי בהחלטה טובה לזירוז הגאולה 

אני לא נכלל , מה, הרי מלך המשיח בעצמו אמר שהעולם מוכן? יבוא

שכשאומרים  גרוזמןרק בגלל ששמעתי מהמפקדת לכן ואני מגלה ( ??בעולם

''  מהיום אגרוב גרביים''.. נותן כוח לקיים אותהבקול זה את ההחלטה הטובה 

מתכופפת  ' זה היה כאשר ראיתי חיילת חמודה מגדוד א. הבטחתי לעצמי

להרים את הגרביים הוורדרדים עם הלבבות הסגולים רגע  לפני שעלתה 

...במדרגות הגדולות של האוטובוס שלקח אותה לשליחות

אם תראו שועל עם גרביים בצבע ירוק וצהוב או תכלת עם כוכבים לבנים אז 

...      תדעו שזה אני ואין צורך לפחד



בקעמפש"גאומ–אפרק

.מיריליקוראיםכולםאך,הפרהמימיאני-עצמיאתאציגהכללפני

הגנרליות.הארוחהבסוף,נכוןיותר.הראשונהערבבארוחתהתחילהכל"

בין.המפקדותאתהכרנושממנומשחקהתחילואחריהן,ברמקולדיברו

שלהמיץאתלשתותהיהזה,לעשותצריכותהיושהמפקדותהתחרויות

היההמיץאחרי"..המשומרייןהגיעעתהזה"שהודיעוברמקול.הקעמפ

הייתי.שמעתילאכבר-ברמקולאמרובדיוקמהאבל,הברשוראתגם

הוסטמבטי.לקעמפעדמהבית,שעותשש,שנסענואחריעייפהמאוד

שמרובהרגשתי.שםשתלובדגליםלהתבונןהחלוועייניהתקרהאל

להיותהחלו,סביבישהיוהדמויותפתאום.נרדמתכמעטאניעייפות

היה,הבכירהצוותשולחן.לדמייןהתחלתי.פוקוסוחסרותמעורפלות

לפרצופיפתאום.לבואלעתידהצדיקיםשולחןכמולינראה

ובהירהקדושההילהעכשיונראתהוסביבן,זקןנוסף,טיות"הסמח

יושביםהםכאילו.במיוחדקדושיםנראיםהיוהם.יקרותבאורשהאירה

הם!ככהבאמתזה,רגע".כללרועללא,מוחלטטובשכולובעולם

עולם.הרעללאעולםבאמתזה".לעצמיחשבתי!!"כזהבעולםנמצאים

הגנרליתדמות".מושלם.מוארעולם.תחרותבלי.שנאהבלי.כעסבלי

עם

1

כדודפתאוםנראתה,הרמקולעם

גביעאתבידואוחז,המלך

ברכתלקראת,לזמןכדיהקידוש

צדיקיםשכמהנראההיה.המזון

,ביניהם.הגביעאתהחזיקולפניו

דודהריםולבסוף,דיוןאיזהנפתח

למה!?דוד".הגביעאתהמלך

כאןיושביםהרי?מזמןהואדווקא
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פרק שני| תיבת הצלילים 



"?הכבודראוימהםלמיהכריעוכיצד.העולםוצדיקיגאוניהשולחןסביב

חברתישרהאתשאלתי"?לזמןרבינולמשהנתנולאאיך".חשבתי

לא,שעברהשנהלנושהייתההמפקדתזו?לךקרהמה!!מירי".שלידי

ניערההיא!!!"מזמניםלאבכללבנותשלובקעמפ,משהלהקוראים

לאבכללאניאבל.לשאולשרההוסיפה"?ניצחההיאאיךראית".אותי

הנפלאלרוגע.בגאולההאלוהיפותלדקותלחזוררציתיכךכל.עניתי

.באווירשהייתההמתוקההשמחהאללחזור.העםכלפניעלנסוךשהיה

ברוך...המשומרוהייןהלוויתן,הברשוראיפה,שבענוולאאכלנו"

הרעבעהרי?הכלאיפה!!באמת.לברךהפעילימודיםהתחילה"...אתה

ושצריךלגאולהמוכןכברשהכל,"השולחןערוך"כיאומרהמשיחמלך

מצליחהלאאנילמה,מוכןהכלאם.זאתולראותהעיניםאתלפקוחרק

ואת"הקודשעירירושליםובנה"את.לברךהתחלתי.?זאתלראות

לחדריםנכנסנו.רבהבכוונהאמרתי"...המשיחלימותיזכנוהואהרחמן"

צדיקכלאמרמהלדמייןניסיתי,הזההזמןכל.מזוודותלפרוקוהתחלנו

לעצמיהבטחתי.בזימוןיתכבדהמלךדודכי,להכרעההגיעובסוףואיך

.עיניםעצמתי,וואסרנעגלוהכנתשמעקריאתולאחר,אבאאתלשאול

הואמי!!היי".אוכלבחדרכמוממש,במהירותמולילעמודחזרוהם

?נעמדהואמדוע?מימיןהגבוההאיש

1

בורקותועיניםארוךזקןלויש

."סופיאיןואורעוצמההמפיקות

מיהיהולאלידיהיתהלא,שרה

,אנחנו.התיישבהעםכל.לישיענה

.למעלההנשיםבעזרתישבנו

העולםמסוף,עזקולנשמע,ולפתע

.סופוועד
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החלטתי לקחת רמקול משוכלל ', אורו של משיח'בה נפגשנו שוב חיילות וצוות ' לאחר שבת צבאות ה
לשכור את שירותיו של נהגי הפרטי ולצאת למסע  , צלם עם מצלמת וידיאו ומקליט חדיש ואוזניות ענק

אמנם רכב פנסים ומצלמה לא היו בנמצא והרמקול והמקליט בדיוק . ה בכל הארץ"ראיון חיילות צ
ה שלא עובד ודף  "עט צ, חמדמדישבתי בבית ועם פלאפון ...נשברו אב ראיון מרתק היה גם היה

חני בנימין סיירת מאך דא  , סיירת כל טוביראלהמרואיינות הן החיילות איילה ...מקושקש וזה מה שיצא
.מאור סיירת השבתת הנשקיםומושקי

?ו"ה תשע"מאיזו פעילות הכי הכי נהנית בשבת צ
הייתי חיילת במשחק וממש  , זאת עם הדמקה, הפעילות שהייתה אחרי הצהריים בשבת: חני בנימין

.נהניתי
אני לא זוכרת בדיוק  , למדנו שיחה של הרבי, בבוקרשהיתהזאת עם הבקבוק והסוכריות : מאורמושקי

. אבל אני רק זוכרת שהיה כיף
אז הפעילות  ? הקהל בכיתה הקהל במשפחה? נכון היו כל מיני פעילויות של הקהל: יראלאיילה 
(.שהיה של הקהל בסניף)הכסאותאחרי התפילה בערב שבת עם שהיתה

?  פרפרים בבטן? ההרגשההיתהאיך , הקעמפירדת מהאוטובוס הישר לשטח בו התקיים 
?התעלפויות

...                    מהכלבבת אחת צפו לי כל מיני תמונות ... הקעמפלהיזכר בכל , זה היה כיף: מאורמושקי
והתגעגעתי לשם כי היו לי , מהקעמפ-החברות שלי לא הכירו את המקום ואני כן הכרתי: יראלאיילה 

...                             לאחת מהן היה יום הולדת אז חגגנו לה, פגשתי שם את המפקדות שלי, מלא חברות
מאוד התגעגעתי וגם שנה  , בקעמפהלכתי לראות את החדר שהיה שלי , הרגשתי ממש כיף: חני בנימין

...שלי והיא חיבקה אותי וזהתמפקדתראיתי גם , לקעמפהבאה אני הולכת 
שאפו אותה לחמניהלאיזה חיילת זה משנה אם היא אוכלת , את השאלה הבאה נאלצנו לשאול אף שממש לא רצינו

אך מכיוון שמנהלת המטבח שלנו איימה שאם לא נשאל היא תתפטר ולא תבוא שנה  ??? שבוע שעבר או לפני שבועיים

?...ה ביחס לאוכל שהיה באורו"איך היה האוכל בשבת צ,אז השאלה היא. הבאה
.                                                                                       אבל יחסית בסדר... אז קשה להשוות.. באורו היה הרבה ספגטי ובשבת לא היה: יראלאיילה 
האוכל השתפר קצת אבל יחסית כמעט אותו  ... לא כמו בבית אבל בסדר, יחסית טעים: מאורמושקי

...אוכל
(-...:כי לאכול גרביים זה לא טעים, העיקר שהיא לא תעזוב, מעניין אם המנהלת תהיה מרוצה...תשובות מגוונות

לקרוא קריאת שמע מיתוך  -מאור משתפת אותנו בהחלטה טובה שהיא החליטה בשבתמושקי, לסיום
לרעבעבלילה האחרון ישבנו -...מהקעמפמרגש זכרוןוגם ! מושקיהצלוחעס. הסידור מילה במילה
לחני בנימין יש מסר ...אווירה כזאת כיפית עם כל הסיפורים והפרידה מאורווהיתהטיים כל הגדוד ביחד 

ה הולכת גם בשביל  "כל בת שהולכת לאורו של משיח או לשבת צ: שהיא רוצה להעביר לכל החיילות
לקחתי על עצמי לומר קטעים בתפילה שלא  , אני למשל, ליהנות אבל בעיקר כדי לקחת מסר לחיים

ובהצלחה רבה לכל החיילות שלקחו  ! יישר כוח חני...הייתי אומרת אבל באורו אמרו אז המשכתי עם זה
...  עדיין לא מאוחר, ומי שלא, ומשבתמהקעמפהחלטות טובות 
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ה"מחוויות שבת צ



!היקרות' אורו'חיילות 
!מתגעגעת אליכן

ביקשו ממני לכתוב לכן חוויות שהיו לי אצל הרבי בחג  
.החנוכה

האמת שזו הפעם  .להיות אצל הרבי זו כבר חוויה, טוב
אך בפעמים שעברו הייתי קטנה  , השלישית שלי אצל הרבי

.ולא התכוננתי כראוי לנסיעה כה משמעותית
כל הזמן  . בהכנות, אך השנה הרגשתי משהו מיוחד באוויר

אני יודעת ששנה זו מיוחדת  ! והתרגשתי מאודדיברתי על זה 
!!!שנת הקהל-עוד יותר 

זה  . אי אפשר לתאר את מה שהלך שם-בחנוכההרעבעאצל 
כולם מצפים  .. נשים וטף, אנשים!! פשוט היה אדיר

!יתגלה כברהרעבעמשתוקקים לרגע הזה שבו 
!אחת מהן הייתה הגנרלית, היו לנו מדריכות מאוד חמודות
הגדול שהיה לנשים ההקהלובטח קראתם בבית משיח על 

מושקי"ואומרת לי בתאלאז בסוף השבת ניגשת אלי ... ובנות
רצו משהי בשנת בת מצווה שתאמר את הפרק של הרבנית

,  זה היה מרגש מאוד. כמובן שהסכמתי" בכנס הקהל האדיר
ואני אמרתי  . היה ערוך כמו בהתוועדות עם הרבישהכלבגלל 

זו  !! הרבנית ליד השולחן התוועדות של הרביאת הפרק של
!אחת החוויות הגדולות שלי אצל הרביהיתה

!!!ו בירושלים בבית המקדש"ע'אורו'ניפגש ב
'מאך דא'וינר מסיירת מושקיהחיילת 
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!מחוויות חנוכה אצל המלך



בניכלבעוד.מההתרחשויותכךכלמרוצההייתהלא,שוש,חנישלהגדולהאחותה
?למה,לחשובשלאיכלהלאהיא,המרהיבבמחזהקץאיןבפליאהוהביטוישבוהמשפחה

כי,טועניםאףדבריודעי.לאלחלוטין,קנאיתששושלאזה?הידעללמה?חנידווקאלמה
מכדישכיחההייתהההסתברותאבל.לפעמיםכאבעד,למדימפרגןיצורהינההבחורה
סיבהישדברשלכלהאמינהושוש,ערבמידיעצמועלחזרוהמאורעהיות-מקריתשתהיה

.ולתמידאחתהתעלומהאתולפתור,היאמהלגלותרקנותר,כןאם.ומניע

כמושלא,היאכיחיפשהלאוהיא.חיפשהלאהיאכי,מצאהלאהיאהבלשיםכובעאת
כןהיאמגדלתזכוכיתאבל.בלעדיוגםתעלומותבפתירתמצויינתהייתה,אחריםבלשים
הידאתלראות״אפשר,אמרההיא״,חני״שלום.הצעירהאחותהשלחדרהאלופנתה,לקחה

,בשמחההנהנההמסתוריתהתופעהפשראתלהביןרצתהשגם,האחות״?בבקשהשלך
,דרשניזעקהדבר.מחשידפיזיולוגיממצאשוםהעלתהלאמדוקדקתבחינהגםאולם
השעהחציעד?לא״למה.אמרההיא״?שאלותמספרלשאול״אוכל.לדרושפנתהושוש

.חניענתה״!לךותינתן

מושרשהדבראםגםשכן,האחיםמשאראחותהאתמבדילמהלדעתבעיקררצתהשוש
ותסכימו,הדבראותואתגםלהיותאמורהיההאחיםמשארלאחדהרי,אחותהשלבגניה
כיאם.בהםמלאיםהנביאיםספריכל-כךכלנדירדברלאזההגאולהעלשחזיונותאיתי

.ראשבולהקלשניתןדבראינןגאולתיותהולוגרמות!עדייןאבל,במקצתשוניםבאופנים

.בעגמומיותחניסיכמה״,חדשלא״כלום.מסעירהתשובההניבולאהשאלותשארגםאבל
״!זהו.'משיחשלאורו'בהייתיהזהשבקיץהואהיחידהמעניין״הדבר

״!הסיבה״זו.נצטעקההיא״!״אורו.אורושוששלעיניההזוהתשובהלמשמעאולם

הבנהבאימצחהאתקימטהחני

״?כלשהורדיואקטיביחומראולי!באוכלמשהושםלכםהכניסו״אולי

״.הגיונילאזה.מקרונירק״אכלנו.לשלילהבראשהנענעהחני

״?התאיםבגרעינימשהולכםשעשושיריםהשמיעו״אולי

״...זהאתשעשהמהלהיותיכלשאולימשהויש...אבל.ניגוניםשםהכל.ניגוניםזה.הגיוני״לא

״?״והוא.נדרכהשוש

עלאותנולשגעהפסיקו״לא.בלחייהגומותשתיוהעמיקחנישלפניהעלפשטרחבחיוך
שינהזהאולי.הגאולהסימניהיושים"הצלאפילו...גבוהותברמות.ממשאבל.שםהגאולה

״.העורעלהאורבהחזרתמניפולציותליליצוריכלזה...המוחבגלימשהולי

'משיחשלאורו'שללצוותעמוקההערכהרק,לומראחרדברשוםלשושהיהלא״.״וואו
.בדםשלהםולחדוריות

.גםחיילתתהיההיא,החליטההיאכך,הבאהשנה

...ה"בעזהמשך יבוא 
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'פרק ב| מציאות מתגלה 



-לחיילות סיירת כל טוב-
.  מלכי. זמושקי. רחל שירה

. כמושקי. דמושקא. שירה
חיה  . רבקה. אלישבע. רבקה

.  איילה. חנה. תמר. מושקא
רחלי רק בזכותכן היה לנו 

אוהבות  !!  טובכ"ככ "כ
מפקדות סיירת כל  ! מאוד

.מרים ויעלה-טוב

מהמהמהמהמהמהמהמה -

חיילות  !.....מלכיצדקמה

...  גם אני? מתגעגעות! מתוקות

להלחםבטוחה שאתן ממשיכות 

להבאת הגאולה ומשפיעות על  

..  תחזיקו מעמד... כל הסביבה

..:(  הבאהקעמפעוד מעט 

.המפקדת נחמי! בהצלחה רבה

הקרנת בכורה ביום  

!'צבאות ה

!!!אל תפספסי

בימים אלו ממש מתחילים 

שיתקיים . הבאלקעמפלהתכונן 

. ק"בביהמבעזרת הנשים 

!!להרשםרוווווצי

ותש"דהחפינת 
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!תני כותרת
,  המפקדת נסיה, המפקדת שושי: בתמונה נראות 

אם בראשך  . א"חיילות  באורו ע-ענוהוהסימניה
נא שלחי  -עולה רעיון לכותרת מתאימה ומיוחדת

כתבי שם . 0586384770-למסsmsהודעת 
ה  "הכותרת המוצלחת ביותר תתפרסם אי. וכותרת



,מתקרב ובאהקעמפ

,לא נמצאהדית"מגועדיין אף 

,הגנרליות יצאו לסיבוב בארץ

-מתנדבות4לחפש 

.על השפתייםחיוך לא יעלו -שרק שבועיים

,פרסמו בעיתונים ובלוחות המודעות

,אך בלי יותר מדי פרטים

...כדי שלא יבינו החיילות

התחילו את הסיבוב מהצפון

.שבדרום' אורו'כך שבסוף יגיעו ל

.הגיעו לצפת עיר הקודש

.על הפניםחייוכיםאך ראו שכולם עם , עברו בכל הבתים

(:  השמות שמורים במערכת הסודית)' אמרה הגנרלית א

,בתוקף ובנועם זו הסיסמה"

"שמחייכת ללא הפסקהדית"מגלכן אי אפשר 

והסיבה לכך  . איתךהצדק , ללא ספק:" השניהענתה לה 

כבר מלפני  , מכיוון  שאורו וצפת-שכולם כאן מחייכים

.שנים חברים טובים

.הסכימה מיד' הגנרלית א

.ולנצרת המשיכו יד ביד

.יחדיושתיהן ובמזלי נזכרו 

,נסוך על פניהכשחייוך, את הדלת היא פתחה

,לחזורכבר חשבה אחורה ' גנרלית ב

דיות"המגמסע בעקבות 
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:עצרה בעדה' אך א

,הרי היא כבר שיחקה את זה בשנה שעברה"

"על פניה היא לא העלתהוחיוך , גם אז היא הייתה

, התרצתה גם היא" ,טוב נו"

"?אז אולי אלינו תצטרפי"

,וכך המשיכו שלשתן יחדיו

,אביב שבמרכז-לרמת

,פתחה ספר טלפונים של העיר( דית"המג, סליחה)מזלי 

.יודעת להסתירשחיוכים וחיפשה חברה 

.הם מצאו' גמושקאאת 

.וארבעתן בדרך המשיכו

.הסתכלו על השמים

..אפילו שתיים, הריחו פרח

-נזכרה' עד שגנרלית ב

,שהזמן קצר והמלאכה מרובה

.עדיין לא נמצאה' לגדוד גדית"ומג

.זהו משהו לא רגיל' הוו גדוד ג"

"כולם שם כל היום קופצות בגיל

המשיכו בקצב מהיר לתל אביב

:וכבר מרחוק שמעו שירה מרהיבה

!"התפוצצה-חומת גלות! צהוב פצצה! צהצהצה"

השירהפ "התקרבו אט אט ע



!!!!!!בשיא השיאים של חודש אדר אנו נמצאים

.על הפניםחייוךובטח כולנו עם 

!?אעשהמה , קשהאך לפעמים זה 

! :פשוט אזכר בסיפור הזה

.הרבי מספר על אחד מגדולי הצדיקים

.שנפשו חשקה בתפוח טעים

.אך האב סירב לתת לו התפוח

?מה עשה הבן

!פשוט וקל

את הברכה בירך

-ולאב לא הייתה ברירה

והביא לבנו את התפוח כדי שלא תהיה ברכה 

!לבטלה

!חיילת וחיילית יקרות מכל זהב

!נתחיל לחיות בשמחת הגאולה

-א"שליטוכפי שאמר הרבי 

!להביאה" יהיה חייב"ה "כך הקב

!להוציא את התופים! אז קדימה

!!!!!היום נגאליםה"בעז
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והגיעו לבית קטן עם רעפים אדומים

.ושער ענק עם פרחים לבנבנים

חיה הם פגשומגדיתא את 

.המשיכו-בשיירה –ולרחובות 

!"בחרנואת דבורי , החלטנו! זהו"

-אך היא מנסה להתחמק

!"אני לא יכולה להפסיק לחייך"

...בידיה לא הייתה כל ברירהאך 

-וכך המשיכו השישה בשמחה ובששון

.לעיר הקודש של גדעון

,בשערי גדרה נכנסו

.על הפניםחייוךעם ' וגנרלית ב' כשגנרלית א

!במשימה הצלחנו"

"!את ארבעתן לכאן הבאנו

,אלא לחכות, ועכשיו לא נותר להן

!  שאת הגאולה הן מביאות. לחיילות המסורות

!! שמחה

דיות"המג4כך בעצם נמצאו 
אורו 'קעמפהמסורות של 

!!!ה"תשע'ה' של משיח




