


שלום ילדות חביבות!
היי רגע, התבלבלתי.

צודקות.. אינכן ילדות רגילות. אתן הרי חיילות!
חיילות בצבא ה' המיוחד,

הצבא שמנהל מלך המשיח בעצמו והקימו לבד!
וואו י' שבט! היום הגדול בא, וחשבתי איפה אני 

בתמונה?
אבל רגע לפני, לשתף אתכן רציתי

במשהו שעניין וריתק גם אותי.
י' שבט, הרבי קיבל את הנשיאות.

אתן יודעות מה זה רבי? ת'אמת, שגם אני לא אוכל 
להסביר,

אבל ראיתי שהרבי את העניין מבהיר.
הרבי מספר שכאשר ה' בחן את משה רבינו, אם הוא 

ראוי להיות מנהיג לעם ישראל,
ה' ראה איך משה שהיה רועה צאן יתרו, לטפל ולדאוג 

לצאן השתדל.
את הכבשים החזקים האכיל עשבים קשים,

ולצאן הרכות והצעירות,
הביא עשב רך מאד שיוכלו ללעוס ולחיות.

אז אמר ה', האיש הזה ינהיג את בנ"י, ויהיה להם 
לרועה.

מישהו שדואג אפילו לצאן יתרו ,שעבד את כל העבודה 
זרה

בטח יוכל להשפיע אפילו לפושעים והמורדים חיות 
ושפע.

כמו משה רבינו, כך הרבי מלך המשיח נשיא דורנו.
דואג לכל אחד, בגשמיות ורוחניות,
כמו שכולם יודעים, וזה דבר פשוט.

אבל תכלס, איך אני קשורה לכל זה.. ומהו תפקידי בזה 
המעשה?

אהה.. נזכרתי. שמעתי שמי' שבט תש"י, בשנה 
הראשונה של ההסתלקות,

הרבי מלך המשיח לא קיבל בצורה רשמית את 
הנשיאות.

החסידים דחפו והשתדלו שהרבי ייקח את זה
אך הרבי בשלו אומר, שאינו שייך לזה.
עד כדי כך עשה הרבי כאלה מעשים,

שב770 הסתובב, ובידו עיתונים...
אך חסידים לא מתייאשים, ועושים כל מה שהם 

יכולים.
החסידים כתבו לרבי כתב התקשרות,

שתוכנו הוא שמוסרים לרבי את כל חייהם בפשטות, 
בגשמיות וברוחניות.

הם לרבי מתמסרים, ואת רצונו מיד מקיימים.
ובי"א שבט תשי"א, אמר הרבי את המאמר הראשון.

ובצורה רשמית נהיה רבי, והודיע שבגלות אנחנו הדור 
האחרון.

42  שנה לאחר מכן, בתשנ"ג הודיעו שבי' שבט יהיה 
מעמד אדיר,

שחסידי חב"ד מקבלים עליהם את הרבי למלך המשיח, 
ונהיה מתח באוויר.

ובי' שבט, 770 היה מלא בחסידים, שכולם כאחד על 
הרבי מביטים ומכריזים: 

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!
זה שודר לכל העולם, וכך כולם ידעו שיש משיח 

בעולם.
כן!! גם אני החיילת, מחליטה: לא אהיה שקטה!..

לכבוד י' שבט מקבלת על עצמי
את מלכותו של הרבי באופן פנימי, 

שתורגש באופן מעשי וכמובן גם חיצוני.
אמשיך להתעקש עוד, ולא אנוח, עד שנזכה כולנו בעיני 

בשר לקבל פני משיח!!
 ואז הרבי יביט אלי בגאווה ויחייך:

הנה, הגעתי בזכותך! :(

המפקדת סוסי מיידנצ'יק



חדר ממשיכות להילחם שקק חיים למרות השעה המאוחרת. צוות כותבות נבחרות ישבו והגו 
רעיונות לכתבות מוצלחות במיוחד שינעימו את זמנם של אלפי חיילות בחודשיים הקרובים - טבת 

ושבט. "הפעם העלון יגיע בזמן  לחיילות!!" - דרשה/קבעה, אחת הכותבות הנמרצות שבחדר. 
הכתבה שלי כבר לא תהיה רלוונטית בחודש אחרי".

"בדיוק" הוסיפה כותבת נוספת תוך כדי הוספת 2 משפטים שקידמו את הכתבה שלה בצורה 
משמעותית. משפטים אלו המשיכו להדהד בחדר 'ממשיכות להילחם' עד שהוחלט שהפעם לא 

נשאיר את העלון אצלנו עד שיגמר החודש אלא.. נכין אותו מלכתחילה לחודש הבא!!

כן! בדיוק! עלון הכנה לי' שבט! 

את המבצע המיוחד של עלון ממשיכות להילחם את לא מפספסת! תקבלי אותו בימים הקרובים 
במעטפה מיוחדת מידי הנציגה היקרה בבית ספרך! המבצע של השנה!!

קריאה מהנה! 
המערכת



המפקדת שרה גלנט

אל תגידי שלא ידעת שהמפקדות גרמו למזרקות לפעול בשעות 
הלילה כי הם חששו שהחיילות יחליטו לעזוב את החדרים ולישון בדשא

אל תגידי שלא ידעת שאסור לקחת בחדר אוכל קרח לבד!!

אל תגידי שלא ידעת שלצלמת קוראים צ'יקצ'יק ושם משפחתה 
הוא "פלש"...)המפקדת חנהלה כהן, הצלמת צ'יקצ'יק פלש...:((

 אל תגידי שלא ידעת שאסור להיכנס למפקדה 
)ולמרות זאת נכנסת...(

 אל תגידי שלא ידעת שבכניסת גנרליות אסור לדבר
)ובכל זאת דיברת..(

אל תגידי שלא ידעת שכדאי להביא מהבית אטמי אוזניים נגד 
הרמקולים של שושי...

אל תגידי שלא ידעת שתפקיד הסמגדיות להשכיב אתכן לישון!

אל תגידי שלא ידעת שאין על חיילות אורו של משיח תשע"ז!!!

אל תגידי שלא ידעת שחייב בגדים צהובים וירוקים במזוודה..

אל תגידי שלא ידעת שמוכרחים לעבור קורס זחילה במערות לפני 
שמגיעים לקעמפ

 אל תגידי שלא ידעת מה יש היום לאכול בטעימת בוקר
)שוקו ו...מאפינס!(

אל תגידי שלא ידעת שאין על סיירת "פוקחות עיניים"!!!!:(



דייי!!! אני כבר לא יכולה יותר!!!" התפרצה המגדית אל הגנרליה. 

בכינוי  מסתפקת  זה  )שבחדר  הגנרלית  בה  נעצה  "המגדית?!" 
כניסת  שאין  "כשאמרנו  במיוחד  וקשוח  חמור  מבט  אסתר( 
כניסה לכל מי שמתחת  זה, התכוונו בעצם שאין  חיילות לחדר 

לדרגת גנרלית."

"אבל אסתר!! את לא מבינה?? את חייבת לעזור לי!!!"

"סליחה? את נקבת בכינוי הפרטי שלי?" נדהמה הגנרלית "והלוא 
את  הוציאה  ומיד  בבקשה."  כאן  המתיני  לכך!!  הזכות  לך  אין 
וחייגה אל חברתה  מכשיר העזר הצמוד אליה )=הפלאפון, כן?( 

משכבר הימים.

הדם  הקיר,  אל  צמודה  כשהיא  המגדית  הזמן עמדה  אותו  בכל 
אוזל מפניה ושפתיה מדובבות תפילה חרישית אל בורא העולם 
נשמתי  את  שהורדת  זה  הוא  אתה  עולם..  של  "רבונו  ומנהיגו 
במשך  זה...  תפקידי  את  בחרתי  לא  כי  עדי  הוא  אתה  לעולם... 
כל חיי נתאוויתי להיות פעילימודים.. אך מעולם לא התקבלתי 
בו...  חפצתי  שלא  בתפקיד  כאן..  אני  ועכשיו  לקעמפ....... 
עצמה  המכנה  לגנרלית  תתן  נא  אל  עלי!!  שמור  אלוקים-  אנא 
אסתר על אף שאין זה שמה לגדוע את תפקידי באיבו!! מוכנה 
הגנרלית  תצליח  שלא  ובלבד  הוותיק,  מחלומי  לפרוש  אני 

בתפקידה....."

בעודה מתפללת ועורכת וידוי קעמפ-על כל הפשעים שעשתה 
בשבוע האחרןן, שמעה המגדית קטעי שיחה משיחתם של שתי 
הגנרליות החשובות.. "משפט שדה" "לא מספיק מרתיע" "אמון" 

"מעילה" "אחריות" "חשיבות" ואז נשמעה הפרידה המרגשת.

"הנה זה מגיע.." חשבה לעצמה המגדית, מבועתת.

ואיך אפשר  רציניות,  בפנים  נכנסו מיד המאמאשיות  אל החדר 
בלי הסמגדיות המסורות שנכנסו בצעד שקט.

פחות  חביבות  התיישבו  שלצידו  חביב  שולחן  אורגן  מיד 
התייצבו  השולחן  צידי  משני  ושושי.  נחמי  חני,  המאמאשיות 

פרידה ודיני, לתגבורת באם יהיה צורך....

הסמגדית חיה מושקא נעמדה בעמדת הסנגור, והסמגדית חיה 
מושקא בעמדה השניה)נחשו איזה עמדה...(

ושקט  הנאשמים  בכיסא  כמובן  הושיבו  האומללה  המגדית  את 
דרוך השתרר.

"כניסת גנרליות בעוד 2 דקות" נשמעה הקריאה.

להתחיל"  "אפשר  הגנרליות.  כשנכנסו  שררה  אלחוט  דממת 
סימנו לשופטות.

השניצלים,  בפטיש  השולחן  על  הקישה  שושי  השופטת 
קומי   57774112 מספר  "מגדית  לדבר  התחילה  נחמי  והשופטת 

על רגלייך." היא פקדה. ברגליים כושלות נעמדה המגדית.

בכוחות החשובים  ויחס מזלזל  לכללים  ציות  באי  נאשמת  "את 
כאן." אמרה השופטת חני בתוקף ומיד המשיכה "נתחיל בדברי 

התביעה. הגנרלית אסתר בבקשה."

הנשפטת  נכנסה  פתאום  כשלפתע  במעשי  שקועה  "הייתי 
והפריעה לי. האין זו הפרת משמעת ממדרגה ראשונה?"

לדברי  "נעבור  ראש.  בכובד  נחמי  השופטת  המהמה  "אכן.." 
הסנגוריה. הסמגדית חיה מושקא בבקשה."

שאנו  "כיוון  אמרה  רציני  ובקול  רגליה  על  נעמדה  הסמגדית 
הן  המגדית.  של  בדינה  להקל  יהיה  הראוי  מן  הרבי,  של  קעמפ 
סך הכל היא חדשה בתחום ובוודאי היו לה כוונות טובות. מה גם 
שהיא תמיד דואגת לנו ומרדימה את החיילות במקומינו. על כן 
כי פטור  יוצאת בקריאה להקל בעונשה של המגדית הנ"ל,  אני 

בלא כלום-אי אפשר!!"

דבריה של הסמגדית הותירו רושם כה עז על השופטות, עד כי 
לא נזקקו לדברי האחרות.

לאחר התייעצות חשאית, הזדקפו השופטות כשפניהן רציניות.

"פסק הדין." אמרה בדרמטיות מכובדת השופטת חני, והשופטת 
לאחר  מהקעמפ.  המגדית  מחר-תושהה   " הקריאה  שושי 
אותה  נקבל  עליו-  ותתחרט  שעשתה  המעשה  על  שתחשוב 
הזלזול  על  כתיקון  נוסף-  דבר  הקעמפ.  תום  עד  ניסיון  לשבוע 
במעמד הצוות הבכיר, על המגדית להיות פעילימודים במשך יום 
שלם!! ודבר אחרון- בכל פעם שתשמע המגדית את שיר הקעמפ 
'ליבי ליבי תני לי... .' עליה למחות על כך בתוקף כדי לשמור על 

כבוד הצוות הבכיר".

אם את רוצה לדעת באילו בכיר מדובר חשבי היטב:

איזו מגדית נעלמה ביום שלמחרת?

מהו שמה השני של הגנרלית רבקי?

מה פשר הכפילות בשמות הסמגדיות?

השני..  עונשה  את  גם  ביצעה  המגדית  ביותר:  חשובה  והערה 
נכון!! גם זה היה ביום שלמחרת..

ה'  עד  להילחם  למערכת ממשיכות  לשלוח  ניתן  את התשובות 
שבט.

מאז ומתמיד השתוקקו חיילות אורו של משיח 
לדעת מה נעשה מאחורי הדלת הסודית שעליה 

רשום באותיות אדומות "אין כניסה!"

במדור זה תינתן לכן האפשרות להציץ אל 
הסודות הכמוסים המתרחשים מאחורי 

הקלעים...



המפקדת רבקי דונין

"חיילים, הס! היכונו לכניסת הרמטכ"ל!" הדהדה קריאתו של המח"ט ברחבת הדשא הענקית. עמדו שם 
כל חיילי היחידה הקרבית בהצדעה. גם חיים עמד שם, כמו כולם.

הרמטכ"ל נעץ מבט חודר בכל אחד מחייליו ופתח את דבריו בקול שקט וסמכותי: ''חיילים! נבחרתם 
להיות היחידה המובילה. היחידה שתצעד בראש. שאחריה יפסע כל הצבא. עליכם לפלס את הדרך, 

ולהילחם חזק ככל האפשר כדי להביא לניצחון!''

....

חיים ישב על מיטתו כשמצחו שטוף-זיעה, מוצא את עצמו בתוך האוהל המט ליפול. "מחר" מלמל 
לעצמו "מחר יוצאים אל הקרב האחרון". חיים העיף מבט על חבריו הלוחמים השרועים לצידו במדים. 

כולם ישנו היטב, מנצלים כל רגע. רק מחשבותיו של חיים סירבו להרפות ממנו: "הנצליח להכריע 
במלחמה? מחר יוצאים אל הקרב האחרון, הגורלי. האם הפלוגה שלנו תצליח להביא ניצחון? קדמו לנו 
פלוגות גדולות וחזקות שכבשו חלקים נרחבים. לנו, לנו נשארה 'רק' עיר הבירה. מחר תוכרע המלחמה 

ארוכת הטווח. וכל זה תלוי רק בנו". ראשו הכבד צונח על שק השינה בעייפות, כשבמוחו מהדהדות 
מילותיו של הרמטכ"ל מאותו הערב שקדם לפרוץ המלחמה " נבחרתם.. להביא ניצחון!"  

.......

חיים חש שכוחותיו אוזלים, הריצה התישה אותו ואיבריו איימו להתפרק. הכיכר הגדולה כבר נראתה 
מרחוק. " זכרו! כשנגיע לכיכר – אות הוא שהעיר בידינו!'' זעק אליהם המפקד אך אמש. עוד יעד 
נכבש. נשימותיו של חיים קצרות והוא מתנשף ללא הפסקה. מטר ועוד מטר חולפים בזווית עיניו 

והנה- זה הגיע. בום אדיר נשמע כשמוצב הדגל במרכז הכיכר. חיילי היחידה ניצבים כולם שוב בשורות 
מסודרות אך הפעם במדים קרועים ובלויים, שחורים מאבק המלחמה. את הכול הם מסרו. לא כולם 

שלמים בגופם. הניצחון והתהילה אף הם מיוחסים למלך. אך דבר אחד יש להם ביד: הם זכו להיות אלו 
שהשלימו את רצון הרמטכ"ל.



מאת החיילות שרה וזהבה

תקופה אחרת הנה מתחילה
קיילא כבר יוצאת בתהילה

והממשיות עומדות בצד יש 
קשוחות

למול בקיעת הפה לשערים
למול חיוכים כלל לא משוערים
את החיוכים ראו צחקו כבר 

מתחילה

ליבי ורבקי תמיד ידענו על חיוכון
שמסתתר מתחת לכל הבטחון

נכריז על דבורה לאה 
שכל החיוכים מופנים אליה

כי בנו זה תלוי
כל הגילוי

צוות בכיר לא סתם נשלחתם 
להעיר

את החיילות בתרדמה לא 
להשאיר

יש לכם כח מיוחד
שייך הוא לצוות בכיר אחד

אורו של משיח
אין מה להתווכח

ולהתגלות רבת הציפיה
ניגשת עם חיוך חיוש ראויה

הרדימה את החיילות
מלאה את תפקידה

ובקשיחות אמרה היכנסו עכשיו 
למיטה

נגמרה החגיגה

גודי בואי ונראה פה לכולם
תמיד בראש שואפת להכי מושלם

את החיילות משכיבה במיטות
"ראש על הכרית עכשיו כיבוי 

אורות"
וכולנו צועקות במקהלה

לא נישן עד שתבוא הגאולה!

חיילות, 
כאן זו הבמה שלכן ואתן מוזמנות 
לשלוח שירים\סיפורים\מכתבים 

וכל מה שעולה על דעתכן 
למערכת העיתון, ואולי בעלו הבא 
תראי את פרי עמלך מפורסם על 

במה זו בכבוד!



מלחמת ופרצת!!!                                                                               
חיילות חוזרות מטיול מהנה,

שועטות אל חדר האוכל,
עייפות, מרוצות ומאוד רעבות.

מנות הקרב על השולחן מונחות,
ואווירת מלחמה אנו מרגישות.

המאמשית גרוזמן קוראת למפקדות,
ומנסה לטייח את אווירת המלחמה

בחלוקת ממתק לסיירות מצטיינות.
ובאמצע החלוקה הכרזה נשמעה,
מלחמת ופרצת נפתחה בסערה!!
שאגות קרב פרצו מפי החיילות,

אבל לא משנה מי ינצח הן יודעות.
כולנו פועלות באותו לגיון

ומביאות ביחד לניצחון!
שתי הפלוגות בראש מורם צועדות,

נכנסות לראש וגאולה מחישות.
במשך יום שלם פועלות החיילות
להחדיר הנושא אפילו בדלתות...

להיכנס לראש המטרה ברורה
גאולה לדרוש שתגיע במהירה

נפרוץ כל הגבלה ומדידה
שליח בעל הבית נקודה!

סיסמאות מרחפות באוויר
מתאמצות את המטרה להגדיר
ממשיכות לפעול בלי להתפעל

ובחיות חסידית משתדלות להתפלל
לאחר שסיימו את המשימות וגרונן ניחר

הרושם על כל גדרה ניכר
הפלוגה המנצחת נדהמת לגלות

שבידיה ובכוחה להמשיך להתעלות
עד הניצחון האמיתי המורגש

בהתגלות הרבי שליט"א עכשיו ממש!
ועכשיו שאלה מציקה לי:

איך יכול להיות
שלאחר מלחמה שכזאת

לא זוכים את ההתגלות לראות?!
רעבע, למה יגרע חלקינו??

רצוננו לראות כבר את מלכינו!
לא רוצות לחיות בהעלם כזה,

אנו מוותרות על כל הניסיון הזה!
ניצחון מוחלט מושלם במלחמה הזאת

רוצות פני מלך לחזות!!!!!!

מחכה להתגלות

חני לדרמן,1 מתוך 21..

חידונאורו
כמה פעמים כתוב "אורו של משיח" בכל כיוון אפשרי 

)למעלה, למטה, שמאל, ימין, בצורה מדורגת וכו..(?

חישמלשלמשיח

ישמלשושלמשי

שמלשורושלמש

מלשורורושלמ

לשורואורושל

מלשורורושלמ

שמלשורושלמש

ישמלשושלמשי

חישמלשלמשיח



המפקדת רחלי קמל
מערכת ממשיכות להילחם עמדה לפני קריסה מעומס הדיווחים שנהרו אליה מרחבי 

הארץ.
התברר שכל הדיווחים אינם עוסקים אלא בנושא אחד – שבתות סיירת וגדוד שנערכו 

מתוך חשיבה והשקעה מרובה למען מטרה אחת! הנצחת החיות והאוירה החסידית שספגנו 
בקעמפ. "כי אורו הוא קעמפ  לכל החיים" )במנגינת "כי חיילת היא לכל החיים"....(

לאחר ספירת כל הדיווחים מסתבר שהשנה נערכו שבתות סיירת וגדוד יותר מכל השנים 
הקודמות ביחד! וזו רק ההתחלה...

אורו ע"ז, הקעמפ שעוד לא היה כמוהו, הקעמפ של הגאולה!!
מערכת ממשיכות להילחם יצאה לרחבי הארץ לסקור את השבתות מקרוב. התוצאות 

לפניכן:
*רק הערה חשובה!!!! אם השתתפת בשבת אז את מוזמנת לקרוא ואם לא... אז ברור שאת 

חייבת לקרוא! אחרת איך יישאר לך טעם של עוד???
אז התחלנו לסקור את השבת של גדוד א בעלון שעבר )ראו ערך רדיו אורו של עלון 

ממשיכות להילחם כסלו תשע"ח( ובגלל שלא חוזרים על דבר פעמיים לכן נביא לכן טעימה 
)לא של הבוקר.. ( מהשבתות שהיו:

זו רק טעימה מהשבתות של ממשיכות להילחם בראש לגאולה
מערכת ממשיכות להילחם תמשיך לדווח בעז"ה ומאחלת בהצלחה לכל הסיירות והגדודים 

שבדרך לקיים שבתות או מפגשים!

חיילת, אם את מהחיילות הבודדות שעוד לא היתה לך השנה שבת גדוד\סיירת התקשרי 
ברגע זה למפקדות שלך ודרשי מהן בזעקת "למה נגרע" שבת תיכף ומייד!

ו... כמובן גם תעזרי בכל מה שיידרש.. ;(

גדוד ג' עשו שבת מדהימה בנחלה בנושא 'מונחות ורואות'. השבת היתה מדהימה, החיילות קיבלו ממנה 
המון ויצאו מחוזקות! הכתבה קצרה מלהכיל את הרישומים מהשבת ולכן המערכת הקדישה לשבת 

כתבה נפרדת, חפשו אותה בעלון.

לסיירת חתת היתה שבת מושקעת בנושא "לבחור במסלול הנכון" על העניין של 
בחירה חופשית ובחירה בדרך הנכונה. הם אף הקליטו שיר שבת מהמם בו החיילות 

שרות וזו המזכרת שלהם מהשבת..  )חוץ מהמזכרת שהודפסה...(   

שבת סיירת שמחת הגאולה!
נושא השבת היה דרכי ההתקשרות לרבי מה"מ. 

התכניות המגוונות, ההתוועדויות הסוחפות, הרעבע טיים )בדיוק כמו בקעמפ :( הסדר ניגונים המרגש, 
הפאנל המרתק והשיר שחובר במיוחד לכבוד השבת המחישו את הנושא לחיילות המקושרות. 

את השבת חתם באנקעט סיום מרגש ומושקע שכלל קבלת החלטות טובות לקורת רוח הרבי מה"מ!

לסיירת קבלת המלכות הייתה שבת מדהימה בנושא "קער א וועלט" מלאת חיות, עוצמות וכוחות להמשך 
העבודה והשליחות בעולם! השבת התקיימה בשבת מברכים חודש כסליו והמטרה הברורה אחת היא: להפוך 

את העולם ולהכריע את הכף!! במהלך השבת היו רגעים מרגשים כמו קבלת שבת, הסדר ניגונים ותפילת מנחה- 
שהייתה כ"כ בחיות, ממש תפילות של זמן הגאולה..!!! 



המפקדת חני קופציק
"בום-בום-בום"

וואו איזו עוצמה של תופים!!
איזה יופי של חלום!

ממתי הבוקסה במסדר עובדת??..
אבל הקולות מתגברים והקול של המאמאשית מאמאש קרוב 

אלי!!
וכשאני מרגישה טיפות של גשם זה כבר באמת מוזר-אורו זה 

בדרך כלל בקיץ.. לא?
"נווווווווווווווו קומייייייי!!!!!!!!!""

שואגת לי הבוקסה באוזן.
פתחתי עיניים-עוד פעם החליטו החברות לחדר לארגן יקיצה 

נוסח אורו??....
נחמי  המאמאשית  למה  פה?  הולך  מה  אמאלה!!  רגע-  אבל 
בחדר שלנו?? איפה המפקדת שמעירה אותנו במסירות בכל 
בשניה  אחת  בוהות  החיילות  כל  ולמה  אמא???  כמו  בוקר 

בעיניים טרוטות ולא מבינות????
המאמאשית  אותי  שאלה  ככה?"  עלי  מסתכלת  את  "למה 
נפלא!"  חדש  ליום  ונצא  "קומי  בוהה...  אני  שגם  הבנתי  ואז 
היא התחילה לזמר כשמוסי ורבקה מצטרפות אליה. "בסדר! 
תצטרף  דינה  שגם  לפני  בזריזות  וקמתי  קראתי  הבנתי!" 
למקהלה.. ובפרט שאסתי עומדת עם ספל ביד.. מעניין באמת 

מה מקור הגשם שהרגשתי בחלום...
המאמאשית נחמי פתחה את החלון ותוך כדי התקדמות לחדר 
מתחילה  תיכף  להזדרז!  "חיילות!  לעברנו  צעקה  היא  הבא 

ההההפעילות של הקעמפ!!!!!"
"על הבוקר??" שאלה לאהלה בפליאה.

עכשיו!!!!  בוקר  לא  "בכלל  החלון  אל  מבט  העפתי  אז  אבל 
אמצע הלילה!! תראו, תראו את החושך!!"

"מוזר" אמרה אסתי "מעניין מה הולך פה.."
"אני אומרת לכן שמתחילה היום מלחמת ופרצת!! ויעשו לנו 

מתיחה כמו שעשו באורו בנים בע"ג!!!!!!"
זאת היתה מוסי. טוב, היא תמיד חושבת שהיא יודעת הכל... 

אבל הפעם זה באמת היה מתקבל על הדעת!
חני,  שלנו,  המפקדת  את  שמענו  להתעורר!!"  אורו  "אורו 

מתקרבת לעבר החדר.
מהמראה שלה הבנו שארגנו למפקדות השכמה באותו סגנון...

"חיילות, קדימה לפעילות!!" היא החלה לזרז אותנו.
"מה הולך פה למען ה'???" זעקנו ללא מענה. בדוק שגם לה 

לא היו תשובות :
זה  חוויה  איזה  לפעילות.  וצעדנו  יותר  או  פחות  התארגנו 

לעשות התעמלות לרקע הזריחה.. )אל תנסו את זה בבית)-;(
יום העוגות  לנו הפתעה מיוחדת!! אם בכל  ובטעימה חיכתה 
היו כמו חול, היום הן היו כמו אבני קרח. לרגע חשבנו שהוציאו 

אותם מהמכונה..
בהשכמה  עודכן  לא  המטבח  צוות  גם  אולי  שניה,  במחשבה 

מראש..... 
ועכשיו-במלוא המרץ- ל-ת-פ-י-ל-ה-ה-ה-!-!-!-!-!

גדולה תפילה שמבריאה חולים ומרדימה עייפים...
ובעודי  ובסיום התפילה, עוחה המחטית כהרגלה על הבמה.. 
תוהה איזו עוד פעולה נאלץ לבצע מתוך שינה, מסתבר שבחרו 

עבורינו-כמה מפתיע-את הפעולה המתאימה ביותר!!!!
ויקיצה בעזרת המפקדת,  נוספות של שינה,  ולאחר שעתיים 
ופעילויות מאתגרות עמו שיש רק באורו, אף אחד לא התפלא 

על שאגות הזעם והקרב, ובעצם-קריאות ההנאה:
"יום הפוך!!!!!!!"

וההמשך ידוע לכולם.......
כי לא היה ולא יהיה כמו יום הפוך באורו של משיח התשע"ז 

בעולםםם!!!!!

ועכשיו אני רוצה לשמוע את כולן:
יום הפוך, בחמש לוקחים ת'פוך
קורי שינה מתוחים על הפרצוף

המפקדות דופקות דופקות בלי רחמנות
החיילות צורחות צווחות באומללות:

תנו לישון, תנו לנו לישון!
אבללל.... 

באורו של משיח לא נותנים לישון
ואת ההמשך אני בטוחה שאתן כבר זוכרות לבד...



המפקדת חני פריימן הפלישה 
היא צעדה חרש חרש בשביליה האפלים של  כ"א תמוז תשע"ז:  מוצאי שבת קודש 
אולפנת בהר"ן גדרה, עת התאספו כל צוות אורו של משיח לאסיפה חשובה, ביניהם: 
גנרליות, מחטיות, ממשיות, צוות מטבח וכמובן כל המפקדות...  מכיוון שאף אחת לא 
רצתה להפסיד מעמד נשגב זה היא ניצלה את ההזדמנות, לאט, ובשקט הזדחלה לתוך 

חדר מאמאש להספיק להגניב כמה שיותר מידע.. לנטרל מצלמות היא כבר יודעת...!

השמועה
חסידים!!! שמעתם מה קרה?? נורא ואיום!!! הספרים!!!! אוי.. מה יהיה על ליובאוויטש?! 
הרבי ביקש למסור שיתפללו וימשיכו ללמוד במרץ והתמדה! זהו קיטרוג על כל הדור! 
הרבי והחסידים!... אחיי ורעיי המשיכו ללמוד! הפיצו למכריכם וידידכם: לא להיעצב 

אל ליבכם אלא להמשיך ללמוד!

העלמת המידע
יום שני כ"ג תמוז: בנות, מישהיא יודעת לאן נעלם הקלסרים? כל החומר? אייי.. איזה 
יום הפוך!! 'המחטית דבורה לאה, נא לבוא לקידמת הבמה', נשמע קולה של הממשית 
חני, ומיד הפנתה פניה לכיוון החיילות: 'חיילות, אנחנו עוד נדון בחומרה מה לעשות עם 

המצב, זה לא יעבור בשתיקה!' והחדר אוכל- כמרקחה...

המשפט
היכל בית המשפט הפך את עורו, מכל עבר נראים חסידים מתיישבים ולומדים, לומדים 

ומתפללים, מקוים ומייחלים בניצחון הרבי במשפט.. ה'זאל' של 770 עבר 
כמעט רשמית לבית המשפט!       

השיא במהלך המשפט היה, כשהושמעה ההקלטה של הרבנית חיה מושקא 
ובדבריה אמרה: "אבי- אדמו"ר הריי"צ ורכושו וכל הספריה- שייכים לכל 

החסידים"!

התגלית
יום שלישי, כ"ד תמוז: בחדר האוכל, מיד אחרי שכל החיילות יצאו מטעימת 
מתקרבת  לאה  דבורה  המחטית  נראית  לטיול,  האוטובוסים  לכיוון  בוקר 
אט אט לחברתה לתפקיד- המחטית קיילא ומראה לה דפים צופני סוד... 



המחטית קיילא מתגלגלת מצחוק! )נס שאף אחת מהחיילות לא נכחה במקום;(..( גילינו 
על  הגדולות  מאחיותיה  מכבר  לא  שמעה  אשר  מסוקרנת  חתולה  ה'פושעת'...!,  את 
ברגעי  בעצמה...  זאת  לבדוק  והחליטה  הממשיות,  בחדר  הקלעים  מאחורי  המסתתר 
הבריחה הצליחה לקחת איתה כמה דפים והם הגיעו היישר למחטיה עם טביעות רגליה 
של הפושעת... ובדפים נראו כמה חלקי משפט: 'בראש מורם', 'להיכנס לראש'... עוד דף 
בכתב יד: 'רק בראש מורם ננצח!' )כנראה של אחת הקצינות;(( ודף נוסף: רק באחדות 

ננצח! 'הניצחון על הגלות בידינו!!' 

דידן נצח
ה' טבת תשמ"ז ברחובות איסטרן פארקווי

לספריית  יחזרו  בעז"ה  הספרים  במשפט!!!!  ניצחנו  שלנו!!  הניצחון  נ-צ-ח!  ד-י-ד-ן 
למרות  חג!   לבשה  פארקווי  איסטרן  כל  ברחובות,  מורגשת  האדירה  השמחה  הרבי! 
הקור הגדול – מינוס חמש מעלות, ריקודי החסידים ברגליים מרקדים נראים בכל פינה.. 
לא ראה  בליובאוויטש,  ה' טבת  ושל מצווה! שמי שלא ראה שמחת  אש של שמחה 

שמחה מימיו!

אך הרבי מבקש לפרסם - הניצחון האמיתי הוא הלימוד בספרים!!!...                                         

חיילת אורו של משיח יקרה! קנית כבר ספר לה' טבת? מצוין!                                                                  
ועכשיו כמובן השתמשי בו, כי העיקר הוא השימוש בספר!             

וכך תעזרי לנצח במשפט האחרון! הבאת הגאולה בפועל ממש!

ו...כל חיילת מצטלמת עם הספר שאיתו לומדת ושולחת למערכת ממשיכים להילחם: 
alonoro5778@gmail.com תמונה, שם, סיירת, וגדוד, עד יום ראשון ה' שבט. 

בין השולחות תערך הגרלה על פרס מיוחד! שמות הזוכות יפורסמו אי"ה בהתוועדות 
הטלפונית בט' שבט והתמונות המוצלחות יפורסמו בעלון של חודש אדר.

משתמשת מהספר שקניתי לה' טבת
מצטלמת עם הספר 

שולחת למערכת ממשיכים להילחם
זוכה בהגרלה על פרס מיוחד

'כי חיילת אורו של משיח מכריעה לניצחון!'



המפקדת מושקא ב.
בווווווווום!!!!!

אמאלה נפלטה זעקה מפי נאוה.

מושקא  החובשת  אמרה  אש"  הפסקת  דורשת  "אני 
בקשיחות של גנרלית.

הטובה  היא  שדעתי  מיד  תגלו  קצת,  תחשבו  רק  "אם 
עיינה  עצימת  כדי  תוך  פרידה,  הממשית  אמרה  ביותר!" 
בניסיון לשכוח לרגע מתפקידה ולדמיין את עצמה גנרלית.

יותר  טיפה  תחשבו  "ואם  בצחוק.  פרצה  נחמי  הממשית 
תגלו באמת מי הצודקת..."

"אוקי. אם דעתי לא מתקבלת, אף אחת מן היושבות כאן 
לא תקבל בול צבעוני! ראו. הוזהרתן!" סיימה את נאומה 

והתיישבה הממשית חני הנכבדת במקומה.

זה היה במשרדי ממשיכים להילחם, חדר מס' 703, קומה 
9. השעון הראה על השעה 3:32 )כמובן לפנות בוקר(.

אך גם השעון הוא לא זה שיעצור את האסיפה הסוערת, 
בה השתתפו כמה אישים חסויים מצוות הקעמפ.

נושא עלון ממשיכים להילחם של חודשי  הדיון היה על 
טבת- שבט, ולבנתיים לא נראית הכרעה באופק.

כ"ד!

מבטיהם  את  הפנו  כולם  האוויר.  לחלל  זעקה  נפלטה 
לכיוון הזועקת והופתעו לגלות שזה לא אחרת מהממשית 
ההסתלקות  יום  זהו  טבת  "כ"ד  מסבירה:  כשהיא  נחמי, 
מייסד  התניא,  ספר  את  מחבר  הוא  הזקן!  האדמו"ר  של 
חסידות חב"ד, תמצית הקעמפ. אי אפשר שלא לעשות 

את העלון על נושא זה!!

ואווו נעשה מבצע שמי שלומדת את כל ספר התניא בע"פ 
תכנס להגרלה על ספר תניא!!"

מהרעיון  התלהבותה  את  להסתיר  מצליחה  לא  נחמי 
שהתבשל במוחה זה עתה. אך נראה שהשאר מתלהבות 

פחות...

דממה שררה בחדר. אולם לשניה אחת בלבד.

)ולא  השולחן  על  הועלו  וההצעות,  הדעות  הרעיונות, 
בצורה מסודרת(. 

ביסלי החל להתעופף באויר. כמויות ומים הושפרצו לכל 
הכיוונים. 

ריח מלחמה נמצא בשטח והפך להיות מוחשי.

לצפות מי ינצח, אי אפשר. הסוף לא נראה באופק.

לפתע, כאילו משום מקום, נשמע קולו של הרבי.

דממה. כולם היטו את אוזנם לשמוע את דבריו הקדושים.

הרבי   של  הקלטה  שהביאה  חני  הממשית  זאת  הייתה 
המדבר אודות חשיבותו של תאריך מיוחד.

"הוא ורק הוא" אמרה חני בניגון "יזכה להיות נושא העלון"

קולה של חני נשמע מרוגש, והיא ממשיכה כשקולה נחנק 
מבכי: "ה' טבת הוא החג שלנו כחסידים של הרבי! זהו החג 

שבהקשרו העידה הרבנית שהרבי שייך לחסידים! שאנחנו 
והרבי זהו דבר אחד!"

טישו הובא למקום. עין לא נשארה יבשה.

עכשיו, רק נאווה הייתה זאת שהעיזה לפתוח את הפה:

"אני חושבת שללא האוכל הבריא והמזין והטעים כמובן 
של הקעמפ, כלום לא היה יוצא" תוך כדי ביסוס דבריה: 

"הצבא צועד על קיבתו" 

מצרות"  תדעו  "שלא  מיד  הצטרפה  מושקא  החובשת 
רואים שהיא חווה מחדש את אותם ימים מרטיטים בהם 
היתה צריכה ליסוע באמצעו של לילה לבית רפואה עם 

חיילת פצועה..

הכל מתחיל מבריאות הגוף! ביום כ' טבת הסתלק הרמב"ם 
אין  בריאותינו!  על  כיצד לשמור  אותנו  זה שהנחה  והוא 

דבר מתאים מזה להיות נושא העלון.

העז  הרושם  אולם  צודקות,  נשמעות  טענותיהם  אומנם 
מתאריך ה' טבת עדיין נשאר.

חני חייכה חיוך של ניצחון, ונראה שהנושא חתום.

אלא שפתאום קרה משהו בלתי צפוי.

פסיעות מהירות נשמעו לעבר חדר 703. כולם עצרו את 
נשימתם. הדלת נפתחה באחת.

"עד לחדר 5 בקומה 1 שומעים אתכן!!" אמרה הגנרלית 
ליבי "אני מנסה לעשות איזה קומיקס לחיילות ואת לא 

נותנות לי דקה של שקט!!"

והמשיכה:  המשתתפות,  מבטי  את  סקרה  נעצרה,  היא 
את  עצמו  על  הרבי  קיבל  בו  יום  שבט,  י'  הוא  "הנושא 

הנשיאות" סיימה ויצאה מהחדר.

כולם הנהנו עם ראשם בהכנעה. הרעיונות נגנזו. החיוך של 
חני נמחק מפניה. תחושת אבל אפפה את כולם.

שנכנסה  בעקבות  וזאת  אחרת.  יצאו  הם  זה  מחדר  אך 
לחדר המנהלת רחלי זקס ואמרה בקולה המרגיע, ובנאום 
חוצב להבות: "כל תאריך חשוב. כל חג - מיוחד. לכל חג 
העבודה המיוחדת שלו. אי אפשר לוותר על שום תאריך. 

את נושא העלון גם אני לא יכולה לשנות.

אבל בואו ונגיד לחיים וניקח מכל חג
את העבודה הייחודית שלו.

לו,  מחכים  שנים  אלפי  שזה  לחג  כבר  שנזכה   לחיים! 
חג הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



למדור דשים היקר!
דש רותח ומחמם לימי 

הקור של חודש כסליו
את  לדשדש  המשך 
בדשים  החיילות  לב 

מדושדשים
אוהבים אותך!

דיש ודש

מאד!  אליכם  התגעגענו  הגאולתיות!   השמחניות  לכל 
ומיד  תכף  שנפגש  מחכות  מתגעגעות!  עדיין  ואנחנו 
בגאולה! אוהבות המשפיע דבורי הלפרן והסמגדית מושקי 

גליזר )למי שלא הבין סיירת שמחת הגאולה( 

שימחיות גאולתיות שלנו (-:(-: 
סיירת  מהשבת  נפגשנו...  לא  זמן  כמה  וואו... 

התותחית שלנו !!! 
אז איך היה בשבת סיירת??? תודו שהיה כייף:(
הטובה  ההחלטה  את  עשית  שכבר  בטוחות 
הכיתה  את  מפציצה  ושאת  שלך,  הצ'ק  של 
במסרים גאולתיים! עד שלא יהיה לרבי ברירה 

אלא להתגלות כבר !!! בזכותך !!!  
המפקדות  ומתגעגעות  .,  מלאאאא  אוהבות 

ליאורה וקנין ומושקא בקרמן.

מ-ז-ל-ט-ו-ב!!!
לכלה שלנו המגדית  חיה קעניג המסורה!!!

שיהיה בניין עדי עד על יסודי התומ"צ!..
כל הברכות!! מכל גדוד א' המתרגשות

10 9 8 7 7 0 דור שביעיי!!! 
(שבעצם דור ראשון..( 

סיירת פצצתית! כמו תמיד, הייתם תותחיות 
לחזור  היה  כייף   איזה  ג!!!!!  גדוד  בשבת 
שלנו  הבא  )במפגש  טיים,  ברעבע  לרגעים! 
יהיה הרבהה עדשים! בשפע של הגאולה!( 
אליכן  מתגעגעות  האווירה!  הסיסמאות 
סביבה!  את  הופכות  שאתם  בטוחות  המון! 

מאך דא אורו! 
אוהבות! המפקדות רבקי וחני

סיירת קבלת מלכות תותחיות שלנו!!!
סומכות  הצלחות,  המון  המון  לכן  מוסרות 

עליכן שתהפכו את העולם!!
וכמובן-בביטול לאחד, בקבלת המלכות של 
האמיתית  לגאולה  תביאו  שליט"א,  הרבי 

והשלימה!!!
יחי המלך!!

אוהבות מאד- המפקדות חני ונחמי 

השליחות  לחיילות  חם  דש 
וחסיה  ארי  בן  שלי  המסורות!! 

פריימן!:( 
לעשות  שבת  בכל  שמקפידות 
פסוקים עם הילדים בגן משחקים,
משיח  של  'אורו'  את  ומביאות 
תוצף  היא  שגם  תבור  לכפר  עד 

באור!!:(
 12 של  המפקדת  לכן!  מצדיעה 

הפסוקים;(..

ראליות אלופות שלנו!!
נהננו איתכן המוווון בשבת גדוד וכבר מתגעגעות..

בעז"ה נפגש עוד היום על עננים. הענן הראשון הוא שלנו!
שלא  עליכם  שישמור  לוהט  דש  לכם  קחו  ובנתיים, 

תתקררו ח"ו מהסביבה..
ותמשיכו להלחם עד ההתגלות השלימה של הרבי מה"מ!

סומכות עליכן!  כי ראלי יש אחד יחיד ומיוחד!
אוהבות ומתגעגעות, המפקדות חני ומירי.
*היה ממש כיף לפגוש אתכן בשבת צ"ה!

לסיירת תפילה בחיות 
לראות  רוצה  אליכם  מתגעגעת 
אתכן עוד היום בגאולה השלימה 

עם הרבי מלך המשיח! 
ואל תשכחו את הסיסמא 

"תפילה בחיות חיילת זה כל פשוט 
מתוך סידור מילה במילה ואי איזה 

תפילה לה לה או לה לה " 
אוהבת חנה רות ארוסי

מלב אוהב רותח ומתגעגע שיגרו לכאן חיילות ומפקדות ד"שים לוהטים לאחיותיהן למלחמה.
גם אתן יכולות לשלוח דשים אחת לשניה ולמפקדות.. 

סמסו את הד"ש למספר 050-7701551 וציינו למדור ד"שים.

המפקדת שקד נואמה



אני חסידה נעים להכיר
חיילת מהקעמפ שגרה בעיר

בואו הצטרפו אלי בצעד מהיר
לי  הדרך  שאת  משפיעה  אחר  לחיפוש 

תאיר

יצאתי למסע בין שבילים ופרחים
אולי היא נמצאת בגבהי ההרים

והנה ממרחק שומעים את קולה
על סלע עומדת וכולם מריעות למולה

אכן! זו המשפיעה המובחרת!
רוצה אותה ולא אחרת!!

אך לא, כמה חבל
אין לה זמן, ביש מזל

אצא לחפש לי משפיעה אחרת,
מי היא זו המשפיעה המובחרת?

והנה בינות לענפי העצים
רואה אחת עם שפע פרחים

מלטפת אחד ולשני מקשיבה
בטח לה יש זמן והיא כל כך חביבה

תוכל לשמש לי גם חברה טובה
אכן! זו המשפיעה המובחרת!

רוצה אותה ולא אחרת!!

אך לא, כמה חבל
חסידות היא לא יודעת, ביש מזל
אצא לחפש לי משפיעה אחרת,

מי היא זו המשפיעה המובחרת?

והנה ממרחק, בקצה השביל
יושבת מישהי מכורבלת במעיל

מתוך ספר 'דבר מלכות' היא לומדת
נראה שטוב לה והיא לא ממהרת

אכן! זו המשפיעה המובחרת!
רוצה אותה ולא אחרת!!

אך לא, כמה חבל
לא נעים לי ממנה, ביש מזל

אצא לחפש לי משפיעה אחרת,
מי היא זו המשפיעה המובחרת?

כך חיפשתי וחיפשתי
בין השבילים והפרחים טיילתי

שאלה קשה יש לי ומורכבת
מי היא המשפיעה המובחרת???

עד שמצאתי גברת מבוגרת
והיא שאלה אותי 'למה את מהורהרת?'

שטחתי בפניה את מסעי
נראה.. אולי היא תבוא לעזרתי?!
חייכה הגברת חיוך גדול ואמרה:

איזו חיילת חדורה!!
את בקשת הרבי רוצה לעשות במהרה!!

אך דבר חשוב שכחת לקחת בחשבון..
משפיעה היא גם בן אדם זה דבר ראשון

היא צריכה להיות חסידית ומתאימה
ושלך יהיה נוח לדבר איתה

אך יחד עם זאת נשים לב ולא נתבלבל
עם המשפיעה  הדיבור  לראות האם  צריך 

פועל
להתייעץ, להתקדם ולהחליט החלטות

להשתפר  לרצות  הוא  הבסיסי  והדבר 
ולהשתנות...



אבא 
שנה,  משישים  למעלה  לפני  יורק.  ניו   .770
עומדים הכובעים האפורים-שחורים ומועכים 
אחד את השני כתוצאה מצפיפות אדירה. מה 
קורה עם ראשי החסידים שמתחתם לא כדאי 
הכובעים  שכל  הוא  שברור  מה  אבל  לדעת.. 
והפירמידות  שמתחתם  החסידים  כולל 
שסביבם מרוגשים עד עמקי נשמתם ובשקט 
כזה שאפשר לחתוך בסכין )אבל לא חד פעמי( 
מאמר.  אומר  הרבי  בדריכות.  מקשיבים  הם 

לרגע הזה הם חיכו המון. 

במאמר הזה, במאמר הראשון )!!(, בוחר הרבי 
מלך המשיח לספר לנו סיפור...

ביחוד  נסע  מהר"ש  אדמו"ר  קדושת  "...כבוד 
אברך  עם  שם  ונפגש  לפאריז,  מקוהרארט 
אחד ואמר לו: "יונגערמאן ]אברך[ יין נסך איז 
מטמטם המח והלב, זיי א איד" ]תהיה יהודי[.

והלך האברך לביתו, ולא שקט עד שבא לכבוד 
בתשובה  חזר  המהר"ש,  אדמו"ר  קדושת 

ויצאה ממנו משפחת יראים וחרדים.

אדמו"ר  קדושת  כבוד   שאצל  ידוע  אשר 
שגם  עד  במאד,  יקר  הזמן  היה  המהר"ש 
ובזמנים  בקיצור,  היה  החסידות  אמירת 
בבוקר  השמינית  בשעה  הנה  ידועים 
זאת  ובכל  תפילה,  אחרי  כבר  היה 
משך  שם  ושהה  נסיעה  נסע 
זמן בשביל אברך כו'!!...

ישנם כמה סיפורים מכבוד קדושת מורי  ...כן 
וחמי אדמו"ר אודות השתדלותו לעשות טובה 
ואילו איש פרטי, ברוחניות או בגשמיות. והניח 
את עצמו על זה, לא רק הגשמיות שלו כי אם 
גם הרוחניות שלו, אף שזה שהיה מטיב עמו 
 – של  בסוג  כלל  היה  שלא  בלבד  זו  לא  הנה 
שלא  שהיה  אלא   – ומצוות'  בתורה  'חברך 

בערכו כלל!!"

את  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  שלנו,  הרבי 
כל  כך  על  ויעידו  בשבילינו!  מוסר  כולו  כל 
החסידים,  איתנו,  שהרבי  שעות  אלפי  אותם 
מאמרים  תפילות,  התוועדויות,  היחידויות, 
ושיחות, חלוקת דולרים שעות על גבי שעות, 
כדי  זה  כל  שלמים!!!  לילות  ברכה  של  כוס 
שעוד יהודי יעשה מצווה, שעוד חיילת בצבא 
שאני  ובשמחה!  שלה  במשימה  תצליח  שלו 
פרט  כל  נוגע  לרבי  משיח!!  על  חותר  יחשוב 
הלבוש  החסידית,  התפילה  שלי!!!  בחיים 
המכבד, צורת הדיבור להורים, למורות ולאחים 

הקטנים, כל פרט גשמי ורוחני בחיים שלי!!

כן! עכשיו! ערב י"א שבט ה'תשע"ח זה הזמן 
לרבי  שלי  האהבה  את  ולעורר  להתעורר 

בחזרה...!

של  ווידיאו  יותר  בלראות  לרבי,  בכתיבה  אם 
כל המשפחה?(  )אולי במוצאי שבת עם  הרבי 
או פשוט בהתבוננות בתמונה של הרבי, לפני 
השינה או סתם באמצע היום. ואולי בהחלטה 

טובה לחיזוק הקשר שלי עם הרבי, עם אבא.

מומלץ בחום

לשים ניגון שקט ברקע 

ו... להיכנס לרבי טיים



המפקדת חני קופציק

ליובאוויטש. 
חדרו של האדמו"ר המהר"ש.

המילים נמחקות, הקדושה מדברת. 
עוצמה מחשמלת באוויר.

ממשיך לחכות, האמונה בוערת, לא 
ניתן התחושה להעביר.

עומד חסיד בחדר, רטט בו עובר, 
תיכף יגיע תורו.

ואז יכנס על פי סדר עם רגש שגובר, 
אל חדרו של רבו ומורו.

ימים של עמל, של טורח הדרך- כליל 
מתבטלים, נמחקים..

כסף שקמל, מאמץ שלא בערך, 
כשניצב מול איש האלוקים.

מהיחידות יוצא עם הוראה שניתנה, 
ציווי שקיבל לבצע.

בכל מאודו רוצה, אך ההוראה הקטנה מורכבת 
לביצוע...

מאמר אחד-עליו לחזור ולשנן
ובמאמר שני-400 פעם להתבונן!!

אם יחזור לביתו, שם נמצאת משפחתו, וודאי תוסח 
דעתו.

ובמאמר עליו לשקוע, כאילו אין בלתו-רק המאמר 
יהיה במחשבתו.

עולה בראשו של חסיד רעיון, המחשבות הן ניסיון, 
הסחות הדעת הן דמיון.

לכן קם חסיד ממקומו, ועוזב את הארץ, למקום אחר..
שם בבית מלון, חוזר בכל המרץ, בידר ששוכר.

את המשימה השלים, כחסיד מסור-וכשיוצא מהחדר-
רואה רק מילים, התוכן בו חדור, כך סיפר...

נחלת הר חב"ד. שנת תשע"ח.
פתאום הוצף המקום בדמויות.

מתרוצצות, פוסעות פסיעות זריזות.
בידיהן חבילות ארוזות
והן מטפסות נחושות.

תכנית מיוחדת מצפה להן.
כדי להספיק את כל הדברים החשובים-

להזדרז מוטל עליהן.
מדרגה אחת אחרונה ו...

ברוכות הבאות לשבת גדוד ג ה-ת-ש-
ע-ז-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-! )**(

צוות בכיר ומפקדות בחיוך המתינו )--(
לאווירה המוכרת והאהובה מיד נכנסנו.

עם המסדר, מעמד ההתחיילות,
התפילות בחיות, ובעצם-כל פעילות..!

בלילה היתה לנו הפתעה נוספת-
עם הסמגדית של גדוד ד-התוועדות סוחפת!!!!)^^(

ממש עשו לנו הכנה לאורו של שנה הבאה...;-(
וכמובן איך אפשר בלי אוכל מושקע)##(

וסדר ניגונים כשהשמש שקעה...
אבל הכי כיף-היה במוצש!!

היה מסדר כמו באורו ממש!! אפילו נציגות מסיירת 
דבר מלכות היו לנו.. )@@(

וגם מערכונים שהמפקדות והבכיר הציגו מולנו..
איזה כשרונות גילינו!!:-(

וחשוב יותר מכל:
מהשבת יצאנו לפעול!!

ובעיקר-בעיקר מונחות!!
מונחות וגם רואות!!

כמו החסיד שהתמיד בלי להתייאש-
למדנו כולנו להתעקש!!

ומולנו-הרי אף אחד לא יכול..
תראו איך הרעבע כבר בא לגאול!!

*כמה הערות חשובות לצורך ההבנה הרציפה:
)**( התשע"ז בכוונה.. כי היינו גדוד ג בשנת ע"ז ולא 

בע"ח.. לכל מי ששאלה את עצמה בשבת או לפני 
שניה..

)--( כולל הבכיר, כן ..
)^^( הסמג"דית מושקי גודי!!!!

)##( אבל הפעם באמת, לא כמו באורו.... 
)@@( כי איך אפשר בלי?? 



מערכת ממשיכים להילחם נברה בארכיוני אורו של משיח ומצאה שם 
תמונות ישנות נושנות מהזמן בו צוות אורו של משיח ע"ז היו חיילות... 

מה השאלה הראשונה שעולה לך כשאת רואה את התמונה?
1. מה קרה לחולצה הנצחית של המח"טית קיילא? 

2. אההה.... אז גם לחיילות יש עתיד מח"טי?
3. איפה המח"טית דבורה לאה?????? 

למה למפקדת רבקי זילברמן יש כתר על הראש?
1. כי זה מתאים לה לחולצה.

2. מה השאלה בכלל?? כי היא המלכה!!!!
3. כי מאז ועד היום הפלוגה שלה מנצחת.

למה המפקדת דבורה לובשת גלימה אדומה?
1. כי זה הצבע של הפלוגה.

2. כי זה הצבע האהוב עליה.
3. כי הירוקה בכביסה.

מה מיוחד במפקדת רחלי הורביץ?
1. שמכיתה א' היא באורו )תראו בתמונה!!(

2. שהיא נמצאת באוטובוס.
3. שהחיוך שלה נשאר אותו דבר.

מה מוזר בתמונה הזאת?
1. שהסמג"דית רבקי פש מחייכת.

2. שרואים רק חלק מהפנים של המפקדת שטערני גינזבורג.
3. שהאוכל של אורו נשאר אותו דבר מאז ועד היום...



א' טבת, בסי גת- אות בספר התורה
ב' טבת, חנה אלישביץ- בנינו הערבים

ב' טבת, שרה ענבל גוברמן- בנינו הערבים
ג' טבת, רבקה ערד- ראלי

ד' טבת, חני לדרמן- דבר מלכות
ו' טבת, דבורה לאה שלום- פוקחות עיניים

ז' טבת, איידי ברדה- פרסום משיח
ט' טבת, עינב יצחקי- ראלי
י' טבת, רחלי דרור- צדקה

י"א טבת, מנוחה רחל פרידמן
י"א טבת, חיה מושקא נחשון- תפילה בחיות
י"א טבת, חיה מושקא סטודניץ- משפיעה

י"ב טבת, חני פוקסמן- גאולה ומשיח
י"ג טבת, חיה מושקא חביב- כתיבה לרבי

י"ד טבת, בת שבע אילה יפה-
ט"ו טבת, אסתר בינונסקי- משפיעה

ט"ז טבת, חיה מושקא מרגליות- קבלת עול
ט"ז טבת, רחלי רון-אות בספר התורה

יז טבת, דבורה ווילשאנסקי- פרק של הרבי
י״ט טבת, חיה מושקא סטולרו- שליחות

י"ט טבת, קיילי שיינין- גאומ"ש
כ"א טבת, חיה מושקא בן קיש-ספר המצוות

כ"ב טבת, נחמה דינה לוטאטי- קבלת עול
כ"ב טבת, שרי מיכאלשוילי- שמחת הגאולה

כ"ב טבת, רבקה ברגר- כתיבה לרבי
כ"ד טבת, שהם הררי- אהבת ישראל
כ"ד טבת , טליה יראל- תפילה בחיות

כ"ו טבת, מיטל חן עקיבא- צדקה
כ"ז טבת , רבקה בר- אות בספר התורה

כ"ח טבת, מנוחה רחל משען- קבלת המלכות
כ"ט טבת, חנה זלטא ברוצקי- ראלי

כ"ט טבת, סטערנא מיכאלשוילי- מתופפות לגאולה

הקיוסקאית עטי ליפש

ברכת מזל טוב חמה למגדית חיה קעניג לרגל בואה בקשרי השידוכין!
יה"ר שיהא הבנין בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוות לנח"ר הרבי שליט"א מלך המשיח!




