
 ד"בס

 יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 !ממליכות. מתבטלות. מחוברות

 :ה קרית גת מגיש"סניף צ



 ?את יודעת מה הפירוש של המילה קורונה, חיילת

 ! ולא סתם הנגיף הזה נקרא כך, זה הפירוש כןכן ! קורונה זה כתר

בתור חיילות של הרבי אנחנו יודעות שכל דבר שקורה בעולם הוא 

ה רוצה להראות לנו שגם העולם מוכן  "הקב. בהשגחה פרטית

לשים לו את  ! את המלך' להמליך'נשאר לנו רק !!! לקבלת פני משיח

 !הכתר על הראש

 ???אז איך ממליכים אותו, אנחנו יודעות שהרבי הוא מלך המשיח

לקיים את ההוראות  . כדי להמליך את הרבי אנחנו צריכות להתבטל אליו

מייד כשקמת בבוקר ! וזה מתבטא בדברים הקטנים ביותר. שלו

?  נטלת ידיים בלי לקום מהמיטה! המלכת? אמרת מודה אני בכוונה

עזרת לאמא בכל מה שביקשה  ! המלכת? התפללת שחרית! המלכת

/  ספל וקערה/ וואסער נעגאלהכנת ! המלכת? למרות שהיה קשה

 !המלכת? נטלה או איך שלא תקראי לזה

 !!!  בך ההמלכה תלויה??? אז מוכנה

בזכות   והכל, להגאלבניסן נגאלו אבותינו ובניסן עתידים ! ואל תשכחי

זה בכח שלך להוציא את עם ישראל מהגלות ולחגוג את  !! הנשים

סומכות עליך שתשלימי את המשימה על !!!! פסח בבית המקדש

 !!הצד הטוב ביותר

 מאודדדמתגעגעות 

 המפקדות והקצינות



 ?גם את בבידוד

 !!כולנו בבידוד

אז כל אחת מביתה תתאחד עם  

בבית   טובכל חיילת תלמד את השיר טוב 

ואחרי החופש נחזור כולנו  ( ;בבידוד)

ונשיר   והשטורעםלפעילות בשיא החיות 

את השיר ביחד במסדר עוצמתי וענק  

שיחיש את ההתגלות של הרבי תיכף ומיד 

 !!!ממש

כדי שתדעי מה המנגינה צירפנו לך אותה  

 . במייל

 

 

 

 

 

 

 

 
 .סמוי. חושך וערפל

 העולם בתרדמה שרוי
 ואחרון, דור שביעי

 נסיונותיש לגבור על 
 להאיר חשכת גלות באור

 בלי חברות, בבית לבדי
 להיות' רוצה אני בצבא ה

 מתקשרת אל הראש
 גם בבית מאירות

 גאולה למטה ממשיכות
 חיילת בטוחה

 המשימה רק בידיי
 להפוך עולם ולהביא כאן גאולה

 ההסתר, למרות הקושי
 נתאמץ ולא נשכח

 נדרש, משיח להביא לכאן
 חיילת בטוחה

 זה התפקיד וזה הזמן
 את הרבי להמליך
 באמונה תמימה

 למרות הקושי ההסתר
 נתאמץ ולא נשכח

 משיח להביא לכאן נדרש
 וכשתושלם המשימה

 הגאולה כבר על מפתן
 בגאווה הרבי בך יביט

 חיילת של סניף קרית גת
 !השלמת המשימה! את

 !!בזכותך העם כולו נגאל



 שיר מסדר
 רגע של רצינות
 מתבוננת בכנות

 למולי מבט המלך
 חודר בוחן, אוהב

 ?איה אני? מה איתי
 ?היכן מונח הוא רצוני

 האם להתגלות משיח
 עומדת כבר הכן

 מליבי פורצת ההבטחה
 רעבע רוצה אני להיות כולי שלך

 חיילת בביטול בכל הכוחות
 עד לגאולה שלימה  

 אפעל בלי הנחות
 אלמד השיחות  

 כך אדע איך לחיות
 בדיוק בשבילי הרי  

 ניתנו ההנחיות
 בלבוש בתפילה וסביב לשעון

 את מלך המשיח מייצגת בגאון
 כן זכיתי אני להיות ביחידה עלית

 מאמינה שכל מילה אמת
 מדויקת בתכלית
 ימות משיח כאן  
 עולם כבר מתוקן

 הרבי חי וקיים אין ספק
 אפרסם לכל

 אכריז אקרא בקול 
 א כבר דופק"הנה הרבי שליט

 יחד ראשונות
 בנות נאמנות

 כבר מוכנות בסניף קרית גת
 
 

 המנון הסניפים
 כן אני שייכת למעצמה

 עלי האחריות שלי המשימה
 דרגה אחר דרגה

 כחיילת חדורה
 את העולם הופכת מאירה

 היעד כבר נתון
 ברורה המטרה

 ה כובש בסערה"צ
 דרך ארץ ותפילה, בצניעות

 באחדות נביא הגאולה
 ה חיות ומתקשרות"צ

 !לרצון הרבי מלך המשיח מתמסרות
 פעמיים בשבוע  

 בלי להתייאש
 !!נמשיך להתעקש

 בידי יש את הכח  
 זו הזכות שלי

 להתקדם ולא לנוח  
 גאולה כאן להביא
 הרבי מאמין בי  

 ועלי סומך
 מביט אלי ומחייך

 !!בלי להתייאש, סניף קרית גת
 !!נמשיך להתעקש



 :הוראות למשחק תופסת קורונה

רץ בבית ומנסה לתפוס את   -בוחרים ילד אחד שהוא הקורונה1.

 .הילדים

 "קורונה לא תגיע לפה: "שאר הילדים בורחים ושרים2.

במידה ובקורונה תופסת מישהו הוא נכנס לבידוד מתחת  3.

 .לשולחן

בלי לזוז  14מטר לידו סופר עד  2כל מי שהיה בתווך של 4.

 .ממקומו

 .מגיעים השוטרים ושמים אותו בחדר -אם זז5.

 .איש 10אפשר להוסיף שחקנים עד 6.

לא יודע מה 
אני -אתכם 

מרחתי דם  
על 

,  המשקופים
במצרים זה 

 .עבד

I

עם קצב האכילה בבית אני פוחדת להיות  
 .נשאיתמשאית מאשר 

העוזרת התקשרה ואמרה  
שהיא עברה לעבוד מהבית  
היא תתקשר אלי ותיתן לי 

 .הוראות

כשאני לא 
מליח להירדם  

אני סופר 
אנשים  
 בבידוד

אתרים  רשימת  פירסמהרשות הטבע והגנים 
 :לטיול בחגמומלצים 
 הר הכלים

 מערת החטפים
 מעלה העצבים

 עין מה לעשות 
 הסלון ירבת'ח

לכל המתלוננים על טעמי 
השווארמה והפלאפל  

אל , בתקופה האחרונה
זה בגלל שהעובדים , דאגה

הטעם . שוטפים ידיים
 המקורי יחזור בקרוב



 כולנו ישראל ורק רבקי כהן

 כולנו עצלות רק הודיה עוזרי

 כולנו תופים רק חני בס

 (ם) אלגריסיכולנו חיטים רק מעין 

 כולנו כלות רק אבישג חתן

 כולנו מלכים רק נועה מלכה

 כולנו סביון רק מושקא אורן

 כולנו קשות רק מושקי רוך

 

בה את רוקדת את , שלחי לנו הסרטה שלך
המנון הסניפים חיילות שרשומות למועדון  

רקדו את ההמנון ביחד עם  –הסניפים 
 !המדים

-את ההסרטה שלחי למייל  -
chani50584410@gmail.com 



 עמוד התורה

* 

 משימות

* 

 אתגרים

* 

שיחה 

 בהפתעה

* 

 סיפורים

* 

 אורחים

* 

פינת  

 הגאולה

* 

 הגרלה יומית

 



 ...בעין המצלמה





בטוחה שאתן מנצלות את  
.  החופש לדברים טובים

  ה"ובעז!!! מתגעגעת אליכם
שניפגש כבר עכשיו על עננים  

לא כברירת מחדל בגלל  )

 (;הטיסות 

 

    מקוה?מה שלומכם
שכיף לכן בחופש         

!     כמה שיותר תהנו
. אוהבת אתכם מאוד

תמשיכו להיות   

חיילות טובות ניפגש עכשיו 
מ      "עם הרבי מה ק"בביהמ

!!א"שליט

 



   רושמות

חברות וקרובי  , אחים, שכנים
 משפחה לאות בספר תורה

   מדווחות

,  שם s.m.sהמבצע בבמוקד 
 .שם משפחה וכמה ילדים רשמת

   זוכות

 !!*בהגרלות שוות במיוחד
  מאותתות

ה איתות אחרון לקבלת  "לקב
 !פני משיח

 תתאותמ
 !האיתות האחרון של הגלות

  ?תורה בספר לאות רושמים איך
  מצורף) קישור לשלוח ניתן.1

 עצמם שההורים לאתר (במייל
   .יירשמו

  בו להדפסה קובץ במייל מצורף.2
  הילד של פרטים לבקש אפשר
  החופש ואחרי הכסף את ממנו לקחת

   .מפקדות /לקצינות להעביר
  שאפשר חומר גם מצורף ,בנוסף
  .לרשום רוצה שאת למי לשלוח
  הראש את שתפתחי עלייך סומכות
  לרשום יצירתיות דרכים על ותחשבי
  ישראל שילדי אומר הרבי .ילדים
  ,כולו ישראל עם על להגן יכולים

  מודעות תלי !שתפעלי זו ואת
  ווצאפ ,הודעות שלחי ,בבניינים

   .מכירה שאת מי עם ודברי

הפרסים יתפרסמו במהלך *
 החופשה

:  מוקד המבצע
0587885268 I 


