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מכירה את זה שאת יוצאת למבצעים?

מכירה את זה שאת אוזרת אומץ, לוקחת נשימה 

לא חשבת שאפשר  ופונה לאישה שהכי  עמוקה 

לשכנע אותה להדליק? ואז היא מתחממת: "לי את 

מציעה? אני מדליקה קבוע! מה את לא רואה?"

ואת כמובן חונקת בתוכך את ההסבר-שלא שמת 

לב, והאמת שהיא לא כל כך נראית בחיצונית לעת 

על  ומתחרטת  "סליחה"  בשקט  אומרת  עתה... 

הרגע שפנית אליה חשבת על זה פעם שזה ממש 

מדהים? אשה שהכי לא ראית כקשורה, מתבררת 

לפתע כמחוברת מאד.. העולם ממש מוכן לגאולה!

אבל למה באמת כל זה קרה? למה בכלל נפגשנו? 

התפקיד שלי במפגש איתה הוא לגלות לה שיש 

יכולה  שהיא  בה  להאמין  עצומה,  אחריות  לה 

ומסוגלת לא רק להדליק את עצמה אלא להשפיע 

על כל מי שהיא בקשר איתה

כך  מדליקה"  לא  שעוד  לחברה  זה  את  "תני 

הבאה  בפעם  ואולי  לשליחה!  אותה  תהפכי 

שתצאי למבצעים תגלי אותה גם לצידך?

חידה 
מצאי את הקשר לעניין החתונה..

את התשובות לחידה שולחים למס': 058-7709495 

המערכתדבר

דבר
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"וכפי שרואים בפועל, שעכשיו 
נעשה קל יותר להסביר ליהודי 
- אפילו כזה שלפני זה לא היתה 
לו בגלוי שייכות לכך - שנוסף 
מוטלת  האישית,  לעבודתו 
להיות  האחריות  גם  עליו 
)ממעלותיו  להשפיע  "שליח" 
וידיעותיו כו'( על אחרים, החל 
וידידיו וכל  מבני ביתו, חבריו 

מי שהוא יכול להגיע אליהם"

"

"

רמז
שיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב



תוקף יהודי הכי שוות בעולם!!!
)מי הצליחה לקרוא עם הקצב?...;(
איזה כיף להפגש על גבי העלון!

בטוחות שאתן ממשיכות להחיות 
התוקף  כל  עם  הסביבה  את 
שקיבלנו  האדירה  החיות  היהודי 

ב'אורו'!!!!!
בשבת  אתיכן  להיפגש  מחכות 

סיירת…
והרבה לפני על ע-ננים בדרך לבית 

המקדש נאו!!!
המפקדות שרה ורבקי

וטוב סיירת הכי שווה!!! כייף  כ"כ  היה  אלופות!!  פשוט  אוהבות מלאא המפקדות נחמי ואסתריחייך בזכותכן!!חסידות של הרבי ועושות הכלל כדי שהרבי איתכן בשבת סיירת! פשוט ישר כוח ענק!!!אתם 

שווה מגלות אלוקות האלופותדש"יםדש"יםמדור הכי  הסיירת  אתן  עליכם!  לא אין  זה  אם  גם  בקעמפ  שהיתה 
נראה;-(

הבאת התגעגענו לכולן!! שיהיה לכם הצלחה  היחידה-  השליחות  משיח צדקנו נאו ממש!בגמר 
אוהבות המפקדות רבקה ויהודיתושניפגש על העעעננים

סיירת עד מתי המתוקות!!!
מתגעגעות אליכן מאוד!!

שכל הכיתה  אנחנו בטוחות 

רואה שחזרתן מהקעמפ…

עושות  שאתן  עליכן  סומכות 

את מה שצריך הכי טוב שיש.

ונפגש עוד היום על עננים!!!!!!

אוהבות ומתגעגעות,

המפקדות מושקי ושיינא
חיילות  לכל 

הקעמפ היקרות!
היה  האוכל  אם 

טעים אז צוות מטבח 
האלופות אחראיות לזה..

אנחנו רוצות שבכל ביס בבית תיזכרו 

בנו!!

באהבה רומי, איטה 
ואליה

קלעמטיותתת האלופות שלנו!!!!!!!!
התגעגענו!!!!!!

עליכם,  לחשוב  מפסיקות  לא 
)כמו  ישנות עמוק  אפילו כשאנחנו 

שישנתם באורו(
אז שולחות לכם דש חם חם וקולע!
ו... אנחנו עוד ניפגששששששש!!!!!!

מושקא ומאשי

לללההביאא..להביא לימות משיח!!

מתגעגעות  שאתן-  אלופה  סיירת 

אליכן ברמות!

'לא תקין' שמשיח  ושתדעו שזה פשוט 

עוד לא בא אחרי הקעמפ העצום הזה

אמן שנפגש עכשיו על ה - ע נ נ י ם ם.

המפקדות חני ומושקי



כסלו:
א' כסלו - אסתר פערל פרידמן, עקשניות לגאולה!

א' כסלו - דבורה ליפש, מגולה לגאולה!
ב' כסלו - תהילה קדוש, פרסומי ניסא!

ב' כסלו - שטערנא שרה בלזר, שמחת הגאולה!
ב' כסלו - גאיה נעמי בוהדנה, בית רבינו!

ג' כסלו - דבורה לאה בר, אהבת ישראל!
ג' כסלו - שיינא קורנט, גאולה ומשיח!

ד' כסלו - חנה רחל מזרחי, מגולה לגאולה!
ד' כסלו - חיה מושקא פרבר, כובשים באחדות!

ז' כסלו - ימימה בן נעים, נצחיות הנשיא!
ז' כסלו - רבקה גבאי, נושמות משיח!

ט' כסלו - תפארת רביבו, קולעות למטרה!
ט' כסלו - חיה מושקא כהן, מגולה לגאולה!

י' כסלו - שיינדל ליפשיץ, טועמות גאולה!
י' כסלו - חנה לזובסקי, שמחת הגאולה!

י'כסלו - חנה קרוגר, טוב גלוי!
י"א כסלו - תמר חיה לאה רוטנברג, גאולה ומשיח!

י"ב כסלו - מיכל סבן, עליה לגאולה!
י"ג כסלו - חיה מושקא גולדין, ממוצע מחבר!

י"ד כסלו - רבקה כהן, אהבת ישראל!
י"ד כסלו - חנה שכטר, השליחות היחידה!

ט"ו כסלו - רחל לאה ליפשיץ, פוקחות עיינים!
ט"ז כסלו - מושקא שניאורסון, תורה חדשה!

י"ז כסלו - גאולה לרנר, נושמות משיח!
י"ט כסלו - מעיין שאער, א' בגולה!

י"ט כסלו - חנה שיינא בן קיש, בית רבינו!
כ"א כסלו - חיה מושקא אקרמן, פוקחות עיינים!

מוסיפווווווווווווותתת!!!!  במלך  חיים  מכריזותת  המלך  יחי 
)עם התנועות כן?(

וואווווו עבר מלאאא זמן מהקעמפ האדיר הזהה )מקוות שאתן 
שורדות...(

בטח גם לכן יש את הרגעים האלה שפתאום יושבות וחושבות.. 
נזכרות ומתגעגעות.. למסדרים ולתפילות..

סדר ניגונים וארוחות.. טיולים וחוויות..ריקודים ופעילויות.. מלא אקשן וקפיצות.. )כן המפקדת חני 
ממשיכה לקפוץ בניסיון נואש להעיר את המפקדת השניה.. כי שרהלה תמיד ישנההה( ואולי אפילו 

מתחילות לבכות...
אבל חיילות מתוקות. זוכרות שישבנו ברעבעטיים האחרון, ישבנו ניגנו והחלטנו החלטות.

לרבי שליט"א מלך המשיח עד הסוף מתמסרות! בגאון מכריזות ולמלך חיים מוסיפות!
והתגלות הרגעע פועלות!!! יש לנו כוחות!!

קדימה חסידות זה תלוי בנו! הרבי שליט"א מחכה להכרזה האמיתית שלנו!!!
אוהבות מאוד ומתגעגעות עוד יותר, המפקדות שרהלה וחני

>> המשך מעמוד הקודם 

מדור
יומולדת



לאה  דבורה   - כסלו  כ"ב 
הצופה, בית נצחי!

כ"ה כסלו - שיינא קעניג, 
תוקף יהודי!

כ"ה כסלו - שטערנא שרה 
קטורזה, ממוצע מחבר!

כ"ו כסלו - תניא סויסה, מצב גאולה!
כ"ו כסלו - שיינא מנשה, יחי המלך!

כ"ז כסלו - רחליי סויסה, טועמות גאולה!
כ"ז כסלו - חיה מושקא קפלן, תורה חדשה!

כ"ח כסלו - ליבי גרינברג, מעל הטבע!
ל' כסלו - חני אלרואי, נרות להאיר!

טבת:
ב' טבת - אילנית גרמאנסקי, בית נצחי!

ג' טבת - חיה מושקא קופציק, בית נצחי!
ד' טבת - חיה מושקא מרנץ, המזל גובר!

ד' טבת - נחמה דינה הסופר, גאולה ומשיח!
ד' טבת - מלכי אברהם, נצחיות הנשיא!

ו' טבת - מיכל יהודית פרידמן, אתה בחרתנו!
ז' טבת - יהאל אבן חיים, פרסומי ניסא!

ז' טבת - חיה מושקא אהרונוביץ, פרסום הנבואה!
ח' טבת - חני מרזל, מחוברות למקור!
ט' טבת - עינב יצחקי, מגלות אלוקות!

י' טבת - רחלי דרור, א' בגולה!
י"א טבת - רבקה רומנו, מעל הטבע!

י"א טבת - מנוחה רחל פרידמן, יחי המלך!
י"ב טבת - שרה אסדו, פרסומי ניסא!

י"ד טבת - אסתי גבעוני, בית נצחי!
י"ד טבת - שטערני ריבק, קולעות למטרה!

ט"ו טבת - חיה מושקא נוימן, עקשניות לגאולה!

ט"ז טבת - תמר חנה גורדו, המזל גובר!
ט"ז טבת - דבורה לאה סימן טוב, ונהפוך הוא!

ט"ז טבת - רחלי רון, תוקף יהודי!
ט"ז טבת - חי'ה מושקא מרגליות, גאולה ומשיח!

י"ז טבת - חנה פייגא פאליי, תורה חדשה!
י"ז טבת - סימא לאה חביב, בית נצחי!

י"ז טבת - דבורה וילישאנסקי, תוקף יהודי!
י"ט טבת - דבורה לאה אנטורג, מעל הטבע!
י"ט טבת - שיינא בתיה משה, ונהפוך הוא!

י"ט טבת - קיילי שיינין, פוקחות עיינים!
י"ט טבת - רבקי בורוכוב, עליה לגאולה!

כ' טבת - תרצה צדוק, עקשניות לגאולה!
כ"א טבת - ברכה חזנוב ונהפוך הוא!

כ"א טבת - שטערנא שרה יזהר, כובשים באחדות!
כ"א טבת - חיה מושקא בן קיש, עליה לגאולה!

כ"ב טבת - רוזה קליינמן, אהבת ישראל!
כ"ב טבת - רחלי קולטון, עד מתי!

מגולה  מיכאלשוילי,  הודיה  שרה   - טבת  כ"ב 
לגאולה!

כ"ד טבת - שהם הררי, טוב גלוי!
כ"ד טבת - אורה נועם נצחיות הנשיא!

בר,  רבקה   - טבת  כ"ז 
השליחות היחידה!

כ"ח טבת - שיינא רוזנפלד, 
וכתתו חרבותם!

חיהלה   - טבת  כ"ט 
גולדפרב, בית רבינו!

ברוצקי,  חנה   - טבת  כ"ט 
עליה לגאולה!



לכל חיילות אורו של משיח,
מי שמכירה אותי ומי שלא.

אני יושבת פה ב -770 ורוצה לומר לכן מספר מילים, כי בזכותכן הגעתי לפה.
אז מה זה להיות אצל הרבי?

אורו של משיח זה הקעמפ הכי טוב בעולם נכון? תכפילו את זה פי 10 , פי 100 , פי 
1000. לא זה לא מה שאתן מדמיינות, זה הרבה מעבר. פה זה בית רבינו והבית 

של כל אחת.
כל אחת עד כדי כך שפשוט רואים איך הרבי אוהב אותך.

ל -770  מחוץ  שלי בפלז'ה,  והתיק  שהייתי פה השארתי את המזוודה  ביום השני 
כי הייתי צריכה לעבור מדירה שהייתי בה לאותם יומיים לדירה של "אחות". נכנסתי 

לתפילת מנחה, אני חוזרת ואז בנות ספרו לי שגנבו לי את התיק.
הייתי מבולבלת פשוט לא ידעתי מה זה אומר אני נמצאת אצל הרבי וזה מה שקורה?
בסוף התיק חזר. בחורים רדפו אחי הגנב, המשטרה התערבה בענין וכן התיק חזר!

פשוט ראיתי מול העיניים איך הרבי מזמין אותי וגם דואג לי שיהיה לי הכי טוב!
ב -770 מרגישים שהצפיפות באה מאחדות. זה שהרבי חי וקיים מרגישים בפשטות.

יש לי אחריות ואשתדל לבצע אותה כמו שצריך!
בכנס פתיחה של תשרי בקשו ממנו להחליט החלטה טובה שתלווה אותנו כל התשרי.

אני החלטתי כל יום לפני שחרית ומנחה לומר פרק מ"א מתוך התניא.
כל מה שלמדנו "כעומד לפני המלך" בטעימת בוקר היה מתוך פרק מ"א ואני משתדלת 

להשקיע בזה.
חילות שתדעו להגיע לרבי זה הכל.

מי שלא עשתה את זה לא יודעת מה זה.
אבל יש לכן נציגה שזה כאילו אתן בעצמכן טסתן לרבי. אני זכיתי להיות אותה אחת.

זהו זה חילות אורו של משיח. הרבי צריך להתגלות.
רוצה להפגש איתכן עוד היום על העננים,

קיילי שיינין

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

יומנה לש חיילת



על  היום  במהלך  ביותר  האהוב  הזמן  כי  ספק  אין 
החיילות בקעמפ הוא כמובן כיבוי אורות.

של  ותשובות  שאלות  בין  השוואה  מוצגת  בפניכן 
סמג"דית לשל חיילת.

המשימה שלכן? לזהות באיזו בכיר מדובר בכל פעם. 
בהצלחה:(

סמג"דית: חיילת, למה את לא במיטה?
החיילת הצדיקה: "הסמג"דית, אני צריכה עוד לגמור 
מנחה,  של  הקרבנות  את  ולהגיד  שחרית  להתפלל 
הספקתי  ולא  מהר  מידי  מתפללת  המח"טית  כי 
להתפלל ב"עבודה" כמו שאני רגילה וגם אני צריכה 
לגמור להגיד חומש ותניא ויום יום וספר המצוות כי 
החוברת של החת"ת רמב"ם נמצאת אצל המפקדת 
בחדר וזה גזל שינה לדפוק שם ואיך שכחתי שצריך 

להתפלל ערבית וגם להגיד קריאת שמע.
מתאים  ולא  הבוקר  עד  בערך  לי  יקח  ביחד  זה  כל 
להתפלל במיטה, אז אני יושבת כאן ליד השולחן כי 

אין לי ברירה!!"
אה  עלי!  לעבוד  די  מירי  "טוב  המרחפת:  החיילת 
סליחהה!!  אופסס  הסמג"דית?  באמת  זה  אמאלה 
יואו לא שמתי לב!! מה, למה אני לא במיטה?? מה 
כבר כיבוי אורות?? יואוווו לא שמתי לבבבב אבל אני 
וואי  יואווו מה אני עושה??  לא התקלחתי עדייןןן!!!! 
שאני  ביקשה  שלי  שאמא  שכחתי  אני  והסמג"דית 
אתקשר אליה כל יוםם וגם בכלל אני צריכה לעשות 

כביסה!! וואייי"
החיילת הבלאגניסטית: "למה אני לא במיטה? כי 
אם אני אהיה במיטה כל הקומה תרדם מיד אחרי ולא 
יהיה אקשןןןןןן!!!! ובאתי לקעמפ רק בשביל זההה!!!!!"

סמג"דית: יש לך חמש דקות להיות במיטה. ברור?
אני  אבל  הסמג"דית,  "כן  המתחשבנת:  החיילת 
מכאן,  רחוקה  הכי  בפנימיה  לאחותי  ללכת  צריכה 
ואז לבדוק אם כבר התייבשו הגרביים שתליתי בחלון 
בשביל מחר וגם להתקלח וגם לאכול מנה חמה כי 

אני ממש רעבה כי לא היה אוכל טעים בארוחת בוקר 
וגם אני צריכה לפתור סודוקו בשביל התחרות של 
החדר שלנו וכל זה עניין של שעה לפחות, אז אני לא 

אספיק. מצטערת"
החיילת הדיפלומטית: "אין בעיה אני רק רצה רגע 
ולשאול  לחדר השני, הולכת לקחת קרח מהמכונה 
את המפקדת אם יש לה זמן באמת לשחנ"ש היום 
ותוך חמש דקות אני במיטה בעזרת ה', אפילו פחות".

וכשהחיילת שואלת:
"אפשר שניה להתקשר לבית?" )החרדתית(

הלובי,  של  האוויר  את  רגע  לנשום  הולכת  רק  "אני 
בסדר?" )החולה(

"איפה המפקדת שלנו?" )שומרת הראש(
"איפה הסמג"דית השניה?" )המתעניינת(

"מתי קמים מחר?" )המתוקתקת(
"כמה זמן לקח לך ללמוד להיות רצינית?" )המתקילה(

"אפשר שיחת משמעת?" )הנועזת(
יש רק תשובה אחת: "חכי לי בחוץ".

לילה בפיג'מה



זה התחיל לפני 16 שנים בעיר הקודש 
צפת.

החדר הקטן הפך כולו לאולם אירועים 
נהנתה  הקטנה  הושענא  ורחל  גדול 
משמלתה  ולהנות  במראה  מלהסתכל 
לו  שהתגשם  ילדות  חלום  הפורחת. 

בקעמפ אורו של משיח.
הרך  הדשא  על  יושבות  חיילות  מאות 
ופרצת  מלחמת  ובדממה,  בניחותא 

עומדת להיפתח והמתח מורגש.
בסלון  יושבות  והפעילימודים  הקצינות 
ומעליהם  הקעמפ  של  המיוחד  הכלות 
יושבות המתסרקות והמאפרות ודואגות 
שהם יצאו הכי כלות שאפשר:( הבוקסה 

מנגנת ניגונים שקטים והנה זה בא!!
מסלון  יוצאות  והפעילימודים  הקצינות 
שהכינו  הלבן  השביל  עבר  אל  הכלות 

מבעוד מועד הגנרליות.
הם נעמדות על הבמה והחופה מתחילה, 
ללא  לפתע  באוויר,  ניכרת  התרגשות 
נשמעת  קריאה  מוקדמת  התרעה  כל 
כאן  ופרצת"  "מלחמת 
רועשת  מנגינה  מתחילה 
וקצבית המקפיצה את לב 
החיילות היושבות במקום 
)כבר לא יושבות..( הרעש 

ודגלי  ברחובות  משוטטים  וההמולה 
הצוות  באוויר,  מונפים  ענקיים  משיח 
הבכיר גם הוא הצטרף לאווירה והתחיל 
לרקוד עם הכלות ועם כל החיילות עד 

ש.....
ראשה  על  באחת  נשפכה  מים  כוס 
של הפעילימודים רחל הושענא, "איזה 
כייף היה בחתונה" היא אומרת תוך כדי 
ודינה  חיה  בזכותה,  שלא  התעוררות 

הסתובבו באחת, כייף?? תהו במוחם..
מאות חיילות יושבות במגרש על רצפת 
ימים  שכמה  )כנראה  הנוחה  האספלט 
לפני קצצו את הדשא שם.. לכו תדעו..( 
מנסה,  ושוב  להשתיק,  מנסה  והבכיר 
התעכבו  מחו"ל  שהובאו  הקצינות 
יש  שתמיד  )איפה  ברומא  בטיסה 
עיכובים( ולא הגיעו.. הוחלט לבטל לעת 
למועד  ולהעבירה  המלחמה  את  עתה 
)הדגשה  הקעמפ  במהלך  יותר  מאוחר 
קטנה - במשך שבועיים שלמים לא היו 
חזרו  והקצינות  לארץ  מאיטליה  טיסות 

במפח נפש לארץ מוצאם, 
המלחמתי  שהציוד  ומכיוון 
הייתה  לא  איתם  היה 
מלחמת ופרצת אלא משהו 
האיפור  דומה..:((  שקצת 

מה שהיה אמור להיות ולא קרה על
החתונה של הפעילימודיםהחתונה של הפעילימודים



נשכח בחדר, וכדי ללכת להביא אותו היה 

צריך לצאת מהאולם ספורט למול עיניי 

המתסרקת  עליו..  וויתרו  ולכן  החיילות, 

נתקעה בפקק תנועה איפשהו )תחליטו 

גם  קליטה  לה  היה  לא  כי  איפה..  לבד 

היא תקועה(  עידכנה איפה  לא  היא  אז 

לפתע  להתחיל..  אמורה  והחתונה 

לבושות  שלושה  שרק  כולם  לב  שמו 

בשמלות הכלה ועוד שתי שמלות מונחות 

שתיים  שחסרות  השולחן  על  לתומן 

מהפעילימודים: בתאל ורחלי.. )איך לא?!( 

אופציה  הייתה  לא  להם  לקרוא  לצאת 

במהירות!!  מחליפות  שתי  נצרך  והיה 

הגנרליות חני ושרה התנדבו מיד לתפקיד 

)נחשו מי הייתה מי( והצליחו ליצור חיקוי 

ישנו  שכמובן  ורחלי  בתאל  של  מוצלח 

פללללםםםם  במיטתם..  שעה  באותה 

החופה מסתיימת ומתחילים לרקוד, חיה 

כמעט שצעקה "מלחמת ופרצת" בטעות 

אך דריכת הרגל של דינה הזכירה שאין 

הריקודים  זאת..  לעשות 

נעמדות  כולם  מתחילים, 

הבוקסא  ו...  הרגליים  על 

עושים?  מה  צומיי  רוצה 

מה עושים? בניסטי נזכרה 

שלאמא שלה בגן )אמא של חנה בניסטי 

גננת בגדרה אם לא ידעתן עד היום( יש 

כל מיני שאריות ממסיבת חנוכה, וכמובן 

כובעים  מיני  כל  לקעמפ  הגיעו  מיד 

המוזיקה(  )במקום  מוזרות  ושרשראות 

ננעלו בחדר הפעילימודים  הדגלי משיח 

חדורות  חיילות  אז  לצאת  הצליחו  ולא 

ככה  התנועה'..  'לשם  בכובעים  ניפנפו 

ודינה את קורות היום לרחל  סיפרו חיה 

הושענא..

היו  לא  יותר  מתוכננות  הייתם  "אם 

קורות פשלות" אמרה רחל הושענא ולא 

האמינה בעצמה לכך..

של  ערה  התפלספות  שמעו  הן  לפתע 

"זה בדיוק המשל על  בניסטי עם בתאל 

חתונת הגאולה" אמרה בתאל לבניסטי.. 

"אם לא תקומי עכשיו, הרבי ימצא אותך 

בתאל  בניסטי,  החזירה  פיג'מה"  עם 

חנה  האם  ותהתה  עצמה  על  הביטה 

שהיא  לב  שמה  שלא  בכך  מפוקסת 

נרדמה עם בגדים.. בכולופן 

זה  ופשלות  אורו,  זה  אורו 

לפעילימודים  וגם  פשלות, 

במיוחד  לא?  לישון,  מותר 

אם יש מי שמחליף אותן..:(



למפקדת מושקי היקרה!

מאז תשרי, עדיין לא הספקנו לדבר. צלצלתי אלייך הרבה פעמים, אך כנראה מרוב כל העיסוקים 

שלך במבצעים ובענייני גאומ"ש קול הצלצול של הטלפון לא הגיע לאוזנייך. לאחר כמה ניסיונות שעלו 

ללא הצלחה, הבנתי שהכל בהשגחה פרטית... העניין שאני רוצה לדבר איתך עליו הוא חשוב 

מאוד, וכנראה שבמכתב אוכל לבטא את רגשותיי בצורה יותר מובנת ואמיתית. כמובן שאשמח 

אם תחזירי לי גם את תשובה במכתב וכמה שיותר מהר.

אז ככה.. את בטח זוכרת מה דיברנו בלילה האחרון של הקעמפ, ישבנו ביחד על הדשא מתחת 

לפנימייה. סיפרתי לך עד כמה נהניתי בקעמפ השנה מכל החוויות והאתגרים, הפעילויות והטיולים 

ובעיקר איך שנהניתי מהתוכן של הקעמפ- העקשנות  מיוחד ממש.  ואיך שכל פרט היה  שהיו, 

ושם החלטתי שמהקעמפ  וההתמסרות החזקה להתעקש להביא הגאולה- א/עקשן קעמפ! 

הזה אני יוצאת אחרת לגמרי, אני יוצאת מכאן 'עקשנית' שהולכת להביא את הגאולה!!

יצאתי מהקעמפ בתחושה של עקשנית, שמסתערת להביא את התגלות הרבי מה"מ שליט"א 

וממש ניסיתי להכניס את זה בכל היום: בלימודים, בתפילות, באהבת ישראל ובאמת הצלחתי. 

במשך השבועיים שאחרי הקעמפ הייתי בעולם אחר לגמרי, כל היום שלי היה סביב ההתעקשות 

להביא משיח זה באמת היה מיוחד..

אבל אחרי זה החיות וההתלהבות ירדו לאט.. החברות, המשפחה, הלימודים, האווירה, טוב.. 

את בטח מבינה אותי.. ההתמסרות, הלהט, וההתעקשות שהיו לי בקעמפ נמצאים כבר רחוק 

ממני.

לי בקעמפ?? אני רוצה להיות עקשנית! אבל  המפקדת! איך אוכל לחזור להתמסרות שהיתה 

איך??

אני בטוחה שיש לך מה לומר לי, מחכה למכתב ממך, אוהבת ומתגעגעת, חני

בין מפקדת לחיילת



לחיילת העקשנית- חני!
כמה כיף לקבל ממך מכתב, באמת שהרבה זמן לא דיברנו. פשוט יש לי בעיה בטלפון, מקווה שהיא תתוקן 

בהקדם.
עד כמה את חדורה בעקשנות. כן! כן! עצם זה שאת רוצה להיות עקשנית זה מראה עד כמה את עקשנית שכל נושא המכתב שלך מדבר על הרצון והחשק להיות עקשנית אמיתית שמביאה משיח!.. זה פשוט מדהים אני אשתף אותך בתחושה שלי, באותו רגע שקראתי את המכתב עברה בי צמרמורת, והתרגשתי מכך 

אמיתית!
להסביר לך" אמר האב במבט מושפל, "אבל זה המנהג וכך נעשה!"הסביר לו שהיום י"ז בתמוז והיום לא אוכלים ארוחת בוקר! "אבל למה?" שאל הבן בתמיהה. "הלוואי שיכולתי ממשיך בעבודה ולא מגיש את האוכל. לאחר כמה רגעים ראה אביו שהבן מחכה לארוחת הבוקר, ואביו באחד הימים- היה זה יום י"ז בתמוז- קמו השניים כהרגלם לעבודה. בזמן ארוחת הבוקר ראה הבן שאביו לחיזוק הכושר הגופני, כדי שיוכלו להמשיך בעבודה הקשה והבלתי פוסקת.בשוק להסקה ולשאר צרכי הבית. בגלל עבודתם הקשה, היו השניים אוכלים שלוש ארוחות דשנות וריבות בזכרונו. לאותו איכר היה בן שבכל בוקר הם היו קמים מוקדם, ויוצאים ליערות הסמוכים לחטוב עצים ולמכרם מסופר על איכר יהודי שחי בכפר נידח. לאיכר לא היה שום מושג וידע ביהדות חוץ ממנהגים מסוימים שנחקקו 

בהגיע ארוחת צהריים הבן כבר לא שאל אם אוכלים.
את קולו וצעק "היום זה לא אתמול! היום יהיה אוכל!" ואז קם הבן והמשיכו שניהם בעבודה ובארוחותוהאפשרויות- אך לשווא! ואז הבין האב שהבן לא רוצה לקום שמא גם היום לא יהיה אוכל. האב הריםיום, ניסה האבא להעיר את בנו אך אין קול ואין עונה האבא ניסה בכל הדרכיםכשהגיעו הביתה בלילה, נשכב הבן על מיטתו ונרדם בתחושה מיוסרת ומעצבנת. בשעת בוקר מוקדמת, כבכל 

העריבות כהרגלם.
והתוססת שהייתה לך בקעמפ למשך כל ואיך באמת מתעקשים?... נכון. את צודקת. הרבה יותר קשה להתמסר למטרה כשנמצאים בבית מאשר הצלחתי להתמסר למטרה- לא נורא. היום זהו יום חדש! היום אתעקש!!את מבינה חני?! היום זה לא אתמול! אנחנו צריכות להבין שגם אם אתמול לא הצלחתי להתעקש, גם אם לא  הדבר מלכות- השיחות בהם הרי מה"מ שליט"א דורש מאיתנו להביא את הגאולה בפועל ממש, זה יחזיר השנה כולה. איך?- לפי דעתי, לפחות פעם בשבוע תלמדי את סיום השיחה של כ"ח ניסן, פשוט ללמוד את שיחות בקעמפ. אבל את יכולה להמשיך לשמור את האווירה הבוערת 

אותך למצב של עקשנית אמיתית ולאווירה של גאולה ומשיח.
וברצון שלנו וגם ממש חשוב להיזכר בקעמפ, באווירה, בחיות ובלהט. אפשר לשמוע את ההמנונים של הקעמפ, אפשר  וכך תיזכרי בקעמפ  וללמוד קצת  ואפילו לפתוח את חוברת הלימוד  לראות תמונות והסרטות, 

להביא כבר את ההתגלות בפועל ממש!
אז בהצלחה. המפקדת מושקי



חודשיתסריקה
הפארביסנית חנה בניסטי - ר"ח כסלו :

החיילת שרה כהן- ב' כסלו:

אם  כסלו!  ר"ח  כמו  אין  להפנים:  צריכות  אתן  בחדר הפעילימודים בקעמפ אורו של משיח התשע"ט!!נחגג שבועיים ללא הפסקה. איפה?חשבתן שזה סך הכל יום אחד בשנה אז תדעו שטעיתן! אצלינו הוא חיילות! 
ככה זה היה: בשעות הקטנות של הלילה אחרי תוכנית ערב מיוחדת שלא היתה 
כמוה ושינה חפוזה בישיבה על כסאות האודיטוריום היינו פותחות את דלת חדר 

הפארביסן פוצחות בריקודים מסחררים לקול שירי הקעמפ וגם אחרי שהסתחררנו 
והצטרדנו המשכנו להתוועד עד אור הבוקר, אז כבר רצנו לטעימת בוקר ומסדר 
בחיות ובשמחה. כך חוגגים את ר"ח כסלו- היום בו אנו חוגגות את זה שיש לנו 
רבי- היום בו יצא הרבי מה"מ לקהל החסידים אחרי תקופת העלם והסתר, וממשיך 
אנחנו בטוחות שהרבי יתגלה תיכף ומיד בגאולה האמיתית והשלימה!להיות איתנו לעולמי עד. אפילו שגם אנחנו נמצאות בתקופה של 'העלם והסתר' 

אחרי הכנס פתיחה לחידון שנערך רציתי כבר לקבל את החוברת המיוחדת 

שהיו  החוברות  אך  במיוחד!  מרתקת  בצורה  לחידון  החומר  כל  סוכם  בה 

באדיטוריום נגמרו, מיד רצה הפארביסנית דינה לחדר כדי להביא עוד ארגזי חוברות 

לחלוקה בינתיים אנחנו חיכינו בקוצר רוח כבר לקבל את החוברות, ומכל הכיוונים 

נשמעו תלונות "נו איפה החוברות? נמאס לחכות עד שהם יגיעו!" אף חיילת לא הלכה 

בשנייה  חוברות.  נוסף של  מלאי  עם  תחזור  וחיכו שדינה  עמדו  כולם  לשום מקום 

שהארגז הגיע, כל החיילות מהר הצטופפו סביבו בהתרגשות וברגע שקיבלתי לידיי 

את החוברת פשוט התחלתי ללמוד בלי להפסיק לרגע! ואז שמעתי את המפקדת שלי 

אומרת למפקדת השנייה שהיא ראתה את השמחה שהיתה על הפנים של החיילות 

ברגע שהגיעו החוברות וזה ממש הזכיר לה סרט שהיא ראתה מב' כסלו תשמ"ח.. איזה 

שמחה היתה אז ב 770 ברגע שהספרים הגיעו בפועל לאחר משפט הספרים. בקיצור: 

היום הכי מיוחד בחודש כסלו זה יום שמחת החסידים על הלימוד בספרים!



החובשת רבקי- י' כסלו:

החובשת רבקי- י"ד כסלו:

חדר אוכל- י"ט כסלו :

השולחנות  בין  עוברות  הגנרליות  בלילה.  אחד 
הארוכים ובודקות האם ישנם חיילות שלא שותפות לריקודים 

המתקיימים במרכז חדר האוכל, הרמקולים משמיעים בעוז את שירי 
הקעמפ ולצלילם רוקדות במעגלים סוערים חיילות הקעמפ ביחד עם 
הצוות שיצא מגדרם. האווירה סוערת! אדים לוהטים אופפים את חדר 
האוכל, אך רגע על מה המהומה? פתאום צנחה לידי חיילת מגדוד מת"ן 
שהואילה בטובה לענות לי )לריצפה( "היה קטרוג על אדמו"ר הזקן על כך 
שהפיץ חסידות, כתוצאה מכך, נאסר אדמוה"ז בבית כלא רוסי.. והיום 
בוטל הקטרוג בשמיים ואדמוה"ז השתחרר! הבנת למה כולם שמחים?!"

בעמידה  החיילות  על  עבר  מעייף  פניהם בוקר  על  קפחה  השמש  מרצפותיי.  על  מה"מ והם חיכו לרגע מנוחה. ואז הגיע מפנה- הגנרלית חני, הכריזה הצדעה רצופה  לרבי  הצדיעו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  החיילות,  כל  ומייד  שהיא לרמטכ"ל  הרגישה  חיילת  כל  הזה  וברגע  מוחלטת.  בהתבטלות  יום זה אמר הרבי "היום הזה קשר אותי עם החסידים"! הקשר הזה ביננו לבין הרבי התחיל בי"ד כסלו! היום בו הרבי התחתן עם גם קרני השמש לא יכלו להפריע לחיילות לעמוד במסדר כמו שצריך. קשורה אליו ומוכנה להתמסר אליו לגמרי ולבצע את רצונו בכל מצב! ואז שליט"א  ומאז אנו קשורות לרבי מה"מ והרבי קשור אלינו ופועל עלינו.הרבנית. על 

יודעות? החיילות הפצועות שהגיעו אלי  אתם 
יום  הוא  כסלו  שי'  האמצעי  אדמו"ר  כמו  הם 
הגאולה שלו. מה הקשר? אדמו"ר הצ"צ אמר 
את  האמצעי  לאדמו"ר  חותכים  היו  שאם 
יוצא ממנו דם אלא חסידות. גם  היד לא היה 
להביא  עקשנות  אלא  דם  יצא  לא  לחיילות, 
משיח! תכלס חיילות, שנזכה באמת להיות כמו 

אדמו"ר האמצעי.



גדוד אח"ל הצדיקות!!
תנסי רגע להיזכר בחתונה שהיית בה לאחרונה.. תחשבי 
מה  לראות  ננסה  בואי  מתחתנת..  יום  שבאותו  הכלה  על 
עמד לפני היום הגדול הזה, כמה הכנות היו כדי להגיע ליום 
כל  ואת  התלבטויות..  תפירות,  תיקונים,  קניות,  הזה-  המיוחד 
ההכנות והסידורים החשובים, עושים בהתרגשות גדולה עם המון מרץ, 

זה תקופה כל כך עיקרית, חשובה ומהנה..
עכשיו נתאר לנו שאותה כלה מהוללת פשוט מאוד- קצת שוכחת שהיא כלה!! את 
ההכנות שהיא עושה )אם היא בכלל עושה( זה בלי הרבה חשק.. את הסידורים 
הכי מהנים היא רק מחפשת לדחות.. ולהכנות הכי חשובות היא פשוט שולחת 

את אחותה הקטנה..
אולי אפשר להגיד שהכלה צודקת?? זה באמת מעייף ומעצבן לעשות כל היום 

הכנות..
לא! אנחנו יודעות שהכלה הזו טועה! היא פשוט לא זוכרת למה היא עושה את כל 
ההכנות, לאיזה מטרה.. כשהיא תיזכר במטרה שלה היא תתנער מהמצב שהיא 

נמצאת בו ותתחיל לעשות את ההכנות שנשארו עם כל החיות וההתלהבות!
הולכת להתרחש-  לה  חיכינו  בגאולה, החתונה שכולנו  רגע-  עוד  חיילות! ממש 
אבל  בעיצומן,  ממש  ההכנות  הגאולה!  חתונת  והקב"ה-  ישראל  כנסת  חתונת 

לפעמים גם אנחנו מתנהגות כמו אותה כלה..
ברגע  שלנו..  המטרה  ומה  מיוחד,  מצב  באיזה  נמצאות,  אנחנו  איפה  שוכחות 
שנזכור על מה ולמה כל ההכנות שלנו ולאן הם מובילות כל ההכנות לחתונה 

אנחנו  מיוחד  זמן  באיזה  ברגע שנבין  והתלהבות,  חיות  יותר  הרבה  עם  יהיו 
נמצאות, רגעים שכל הבריאה כולה חכתה לה כבר אלפי שנים..

שהמטרה נמצאת מול העיינים שלי- משיח!!.
בשביל המטרה הזו צריך להתכונן!

איך?
זה יכול להיות בכל כיוון אפשרי, בין אם זה קריאת קטע גאולה 

ומשיח לפני השינה ובין אם זה עזרה בבית עם הקטנים..
אז חיילות יקרות עוד לפני שתספיקו להגיד 'מזל- טוב' נזכה כבר 

לרקוד יחד בחתונת הגאולה תיכף ומיד ממש!

להפינה לשאח"






