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חיילת של הרבי )אחת ויחידה;( 
את אלופה, את נותנת לרבי מה"מ שליט"א 

מתנה ליומולדת! 
לפני 118 שנה. י"א ניסן. חודש הגאולה. ביום 
שישי תרס"ב. בעיירה ניקולייב, לרבי לוי יצחק 

והרבנית חנה שניאורסון נולד בן במזל טוב:(
נקרא  והילד  המילה  ברית  נערכה  בניסן  ח"י  ביום 

בשם "מנחם מענדל" על שם האדמו"ר הצמח צדק. 
י"א ניסן מזל טוב לרבי? = מזל טוב לך!!

כן, את! את זו שרוצה לשמח את הרבי שליט"א במתנה..

באחת ההתוועדויות של הרבי, שנערכה לרגל יום הולדתו, התייחס הרבי בדיוק לנקודה 
זו, והבהיר:

מי שרוצה לשמח אותי במתנה לקראת יום הולדתי - שיבשר לי בשורות טובות, שהחל 
להוסיף בלימוד התורה או במעשים טובים.

הרבי מחכה למתנות שלנו!!

אפשר לראות את זה בסיפור מדהים ,מהמם שפשוט כל חיילת חייבת לקרוא אותו! 

מסופר על מר דוד צ'ייס, איש-עסקים אמיד מארה"ב )האדם שתרם להרחבת 770, 
חיוך  אליו  חייך  והרבי  הפינה  אבן  הנחת  במעמד  השתתף 

אחד  ונעשה  שליט"א  הרבי  אל  התקרב  הוא  ענק(. 
התומכים הגדולים! 

אל  התקרבותו  בתחילת  כי  סיפר,  אחת  פעם 
הרבי קיבל יום אחד מכתב  ובו הרבי כותב: "לא 
נהוג שאדם יבקש לעצמו מתנת יום-הולדת, 
אבל אני רוצה לנהוג בצורה יוצאת מן-הכלל, 
ממך  לבקש  המתקרב,  יום-הולדתי  ולקראת 
בקשה – שתניח תפילין בכל יום". הרבי הוסיף 
כי הוא מקווה שמר צ'ייס יסכים לקבל גם ממנו 

מתנה – זוג תפילין.



כמעט  שכבר  קלטתי  )ואח"כ  בבוקר  קמתי 

ערב(, היה שקט….

שקט מוזר.. לא שירים, לא - "אורו אורו להתעורר", לא שמעתי 

מהמפקדת "החיילת דריה קומי! אני חוזרת לכאן עוד 2 דקות 

יומן

מר צ'ייס מיהר להשיב, כי הוא מסכים בשמחה להעניק 
לרבי את המתנה המבוקשת, ובאשר לתפילין – הוא מבקש 

לא זוג אחד, אלא שלושה: אחד שיהיה בבית, אחד שיהיה עמו במסעותיו, 
ואחד ביאכטה, שבה הוא נוהג לשהות מדי פעם. הוא ציין כי הוא מאוד שמח לקבל 
מתנה מהרבי, אבל מכיוון שתפילין עולות כסף, והכסף הזה יחסר בפעולות אחרות 

של הרבי, לכן הוא מצרף את סכום הכסף )שלהערכתו( עולים שלושה זוגות תפילין.

כמו כן מסופר על יהודי שהגיע לרבי לפני י"א ניסן ואמר לרבי שהוא רוצה לתת צ'ק 
פתוח לכל מה שהרבי יגיד, בתור מתנה ליום הולדת של הרבי.

הרבי אמר לו, שאם הוא רוצה לתת מתנה, שיתן את הכסף עבור חלוקת מצה שמורה!

היהודי נדהם והסביר לרבי שהוא רוצה לעשות משהו גדול! השיב לו הרבי: אני מדבר 
על דבר גדול!

שכל יהודי יקבל מצה שמורה. 'לא', התעקש היהודי, 'אני מדבר על דבר גדול, בניין 
גדול, מוסד גדול, לבנות משהו ענק, כמתנה ליום הולדת', השיב לו הרבי מה"מ שליט"א: 
בניינים גדולים – יש בוויליאמסבורג, המתנה שאפשר להעניק לי – זה לתת 

לעוד יהודי מצה שמורה.

טויב הכל מובן, הכל ברור.. הרבי מחכה למתנה שלך, למעשה שלך! למעשה הטוב 
שיכריע ואל תשכחי לבשר על המתנה המדהימה שלך לרבי 

מה"מ שליט"א.

בהצלחה חיילת אלופה. ♥ ♥

חיילת



ואת מוכנה!"..... כלום, עדין שקט, לא הבנתי 

איפה אני?!?

וכשכל  וואסער  לנעגעל  ישר  קפצתי מהמיטה 

המים נשפכו עלי פתאום קלטתי- אני בבית!!!

אני לא מאמינה שאורו נגמר!! איך? מתי?

לבד  לשבת  מוזר  כך  כל  והרגשתי  לאכול  הלכתי 

בשולחן, ולא עם עוד 30 בנות…

התפילה שלי הייתה עם המון חיות, אבל לשיר עם עצמי היה ממש עצוב..

המחטי"ת   - שם  שאני  ודמיינתי  עיניים  עצמתי  פשוט  בקעמפ  בתפילות  נזכרתי 

מחזנת וכולן קופצות כשאומרות את ה"יחי", פתאום אני נזכרת בעצמי יושבת כשכולן 

עומדות… רגע למה אני יושבת?!?

אהה... נכון, לא תמיד התפילה שלי בקעמפ היתה בחיות, כמה חבל שלא ניצלתי מספיק.

עכשיו כשאני חושבת על זה גם לא תמיד צעקתי סיסמאות, או עמדתי במסדרים, 

וגם בפעילות לא תמיד השתתפתי.

כמה שהייתי רוצה לחזור לאורו... כמה חבל שלא מספיק ניצלתי.

לא  אני מסתכלת על היד שלי, על הצמיד שקיבלנו באורו )שאגב.. עדיין 

הורדתי אותו( והדמעות פשוט זולגות.. אורו שלי! אורו ע"ט!….

יש  "שנה הבאה   - אומרת  עצמי  "היי!!"  שמעתי את 

עוד אורו, אורו תש"פ!!"

יהיה  אורו הבא  והחלטתי,  ניגבתי את הדמעות 

מנוצל עד הסוף!!!

רבי תודה שבחרת בי להיות החיילת שלך!

מחכה לשנה הבאה -
דריה רטהאוז



כנגד 4 חיילות 
דיברה המפקדת: 

הן היו ארבע, מוכרות בקעמפ: 
אחת ילדה טובה, אחת מעשית, אחת מתמרדת 

ואחת חכמה.

בחדר האוכל:
אוכלת  בסבלנות,  מגיעה  עושה?  היא  מה  טובה  ילדה 

במתינות בלי בררנות ומודה בערנות.
מעשית מה היא עושה? מביאה מנה חמה, ממלאה 

בהגזמה, בודקת טעמה ומרגיעה תחושה הומה.
מתמרדת מה היא עושה? נכנסת בצרחה, מצוידת 

מסכה נגד הרחה, מתכוננת לבריחה.
חכמה מה היא עושה? מתיישבת בנחת, כספה בכיס מולה 

הצלחת, וכשהדלת נפתחת-מיד לקיוסק בורחת.

 במסדר:
חורזת  שבעומדות,  ראשונה  עושה?  היא  מה  טובה  ילדה 

סיסמאות, שרה עם תנועות, כמו מחליפה את המפקדות.
בתחילה היא משתתפת, צועקת מצטופפת ולשם  מעשית מה היא עושה? 

סיום על הארץ משתופפת.
במסדר  הורתה  לה  הסמג"דית  עושה?  היא  מה  מתמרדת 

להשתתף, ובגלל שזו פקודה היא עוד רגע תתעופף.
חכמה מה היא עושה? משתתפת בשירים, ברגעים 
מביימת  היא  ההרצאות  וכשמגיעות  המרגשים 

מיחושים.

בפעילות:
ילדה טובה מה היא עושה? נושאת עיניה לבמה, לא 
מפסידה שום מילה ובסיום הפעילות מרגישה תחושת 

עוגמה.



יציאת מצרים מהפכה עולמית

להעלות  עצמותיו  את  מבקש  הצדיק  יוסף 

לארץ ישראל הקדושה מכל הארצות

את  מעלים  והם  לבקשה  נענה  מהעם  חלק 

העצמות בקדושה ובטהרה 

את קורבן פסח יכולים להקריב רק הטהורים 

ולכן אלו שהעלו את עצמות יוסף הם נחשבים 

לטמאים. 

נגרע"?  "למה  למשה  בתלונה  באים  הם  וכך 

הם לא השלימו עם המציאות המרה.

ואכן הקב"ה נתן להם מצווה נוספת רק בגלל 

מי  שגם  שני  פסח   - אמיתית  התעקשות 

שהפסיד יוכל להקריב 

הרבי  עולמית.  מהפכה  בעולם  קורונה 

לכל  לפרסם  בשורה  מבקש  שליט"א 

קצוות תבל

חסידי חב"ד הופכים עולמות ומפרסמים 

על בואו של הרבי מלך המשיח בקרב 

האומות

את הגאולה אנחנו יכולים להביא, אנחנו 

הנביא,  כבר  התגלה  בו  האחרון  בדור 

אבל צריך להתעקש לזעוק ולדרוש ולא 

להשלים עם הגלות המרה 

הזעקה   את  רואה  הקב"ה  ואכן 

ההתעקשות שלנו! של החיילות שקמות, 

חסידות.  כמו  אוכלות  הולכות,  נושמות, 

ויביא לנו משיח עוד היום.

מרגישה חופרת? 
זה בסדר יש לזה בסיס בתורה.

רק כך נקבל גאולה.

חציה  נתונים.  מחשבת  עניינים,  מתקתקת  עושה?  היא  מה  מעשית 
בפעילות בפנים חציה באמצע תכנונים.

רגוע,  לא  העסק  סביבה  קבוע,  מאחרת  עושה?  היא  מה  מתמרדת 
בשבילה הכל גרוע, רוצה לחדר להגיע.

עם הסמג"דית מתיידדת, כך אל החדר  חכמה מה היא עושה? 
היא נודדת. כל זאת כמובן כי חופש היא שוחרת.

וישנה עוד אחת, החיילת החמישית. ההשערה היא 
כי בילתה בחדר חרישית.

וישנו עוד חשד, לא כל כך מופרך. 
אולי בכלל מדובר בך?:(



6:30 בבוקר בכל הקמפוס דממה, כולן במיטות משלימות שעות שינה,
אך רק בבניין של הלוגיסטן ההתנהלות שונה...

שעון מעורר ראשון החל לצפצף ומיד, שאר השעונים אחריו אחד ועוד אחד
אך ללוגסטיות זה לא משנה, הן ישנות -כאילו לא שומעות.

- הן  אחראיות מטבח וחדר אוכל מלכי וחני מגיעות ולא מאמינות   - 6:50
ישנות!!

ומיד מתחילות להעיר את הצוות ולשלוף את השמיכות. כך שבתוך 10 דקות 
הלוגיסטיות  ברירה  נותרה  לא 
אוכל  בחדר  ערות  מתייצבות 

והמטבח, העבודה מתחילה...
נערכים  בזריזות  השולחנות 

בקפידה



בזריזות  נעמדים  גדולים  סירים   3 ובמטבח   
ובזהירות, ומתחילות להכין את השוקו במהירות.

ניסיון אחר ניסיון, כישלון אחר כישלון... אך הלוגיסטיות לא 
מתייאשות, שהשוקו יצא מושלם - מוכרחות!!!

פחות.  לא..  טעים?!?  מממ  טועמות..  מערבבות..  חלב  ועוד  שוקולית  עוד 
שוב מוסיפות שוקולית כדי שיהיה מתוק - אך מלהיות טעים זה עדיין רחוק.

גם אם עדיין זה לא טעים יש עוד תקווה, נותרו עוד 20 דקות לטעימה.
וכך שוב ושוב- עד שחבילת הכוסות נגמרת כליל מכל הניסיונות.

ניסיון אחרון, ריכוז מוחלט אחת, שתיים, שלוש... יששש זה הצליח!!! 
החיילות   - בזמן  ובדיוק  ממלאות,  הכחולים  בקנקנים  השוקו  את  בזריזות 

נכנסות!!!

שעת צהריים הגיעה שוב למטבח, והפעם איזה מזל 
שאת האוכל מכין הטבח .

 - משנה  הטעם  כל  שאת  קטנה  אחת  טעות  אך 
המלח!! המלח נשכח!!!!

הלוגיסטיות נלחצות,  לא יודעות מה לעשות עוד 
רגע והחיילות מגיעות.

אך אחת מיד מגלה תושיה את המלח לוקחת 
ולאוכל מוסיפה.

עד   - מוסיפים  ושוב  ועוד,  מלח  עוד 
שלבסוף האוכל טעיםםם!!

)ובבקשה בלי תלונות כי האוכל נגמר 
בשניות ;(



קוראים לי חני ואני מתחת לשמיכה.

אפילו  נרדמו  כבר  כולם  להירדם..  מצליחה  לא  אני 
בקעמפ  ואני  זכיתי  לכאן..  נכנסת  לא  כבר  המגד"ית 

ובעיקר  רוקדת  אורו של משיח... כל היום הולכת, רצה, 
צורחת סיסמאות.. ועושה בלאגן בכיבוי אורות...

אבל עכשיו, שיש קצת שקט אני חושבת וחושבת.. 

והאמת קצת מבולבלת.. אני כבר שלושה ימים בקעמפ והם עברו תוך רגע.. 

זה ממש  )האמת  היא ערה??  לי המפקדת. למה  נראה  זה  אני שומעת צעדים.. אמאלה, 
מרגש אותי איך שהיא דואגת לנו..( 

הנה היא נכנסת.. כולם כאן כבר בשקט..

"חני, למה העיניים שלך פקוחות?! - נראה לי הגיע הזמן לישון..." 

"כן.. אבל אני לא מצליחה להירדם- אני לא מפסיקה לחשוב על זה שעוד מעט הקעמפ 
נגמר ואני בקושי מצליחה לנצל אותו"

זה  נס שאת חושבת על  ימים אבל איזה  "ואי חני איזה מתוקה את, עברו רק שלוש 
עכשיו, שתדעי שכל עוד אנחנו בקעמפ אנחנו יכולות לשנות להנות ולנצל אותו כמו 

שצריך, אבל אחרי זה לא יעזור שנתחרט לכן אני 
שמחה שאת חושבת על זה עכשיו.."

ממחר  תכלס,  צודקת!  כך  כל  את  המפקדת  "ואי 
הוא  רגע  שכל  בתודעה  לחיות  פשוט  יכולה  אני 
לא  עוד  הקעמפ  כי  לתקן  אפשר  ועוד  משמעותי 

נגמר" 

"שכל  אומר  שהרבי  כמו  ככה.  ממש  זה  "נכון, 
יכולים להוסיף במצוות  זמן משך הגלות" אנחנו 
ובמעשים טובים ושתבוא הגאולה יהיה לזה כבר 

ערך שונה לכן חשוב שנעשה את זה עכשיו"

"המפקדת פשוט תודה! הרגעת אותי..  בטוח אצליח 
להירדם עכשיו"

"חלומות חסידיים"



תחזיקו חזק.

זו  דמיון,  לא  זה 
המציאות.

על  יושבת  אני  לילה, 

הספה ורואה סרטונים מהבית- מהודו.

מתכננת  בארץ,  ואני  ונושם  חי  חב"ד  הבית 

את היום הבא שלי.

*סטופ*

הקורונה כאן.

שגרירות,  ויזות,  טיסות,  דרכונים,  טלפונים, 

מצות, יין בכמויות, אריזות, עטיפות, מסמכים, 

ושוב טלפונים.

ובעצם השמיים נסגרים מעלינו.

אם זה לא היום אז אף פעם.

אז טסים.

לא מחר לא עוד שבוע. היום.

אוספת את ספרי הלימוד ומכניסה למזוודה. 

נפרדת מחברות לא ברור לכמה זמן. 

ולפני שהספקתי לחשוב אני כבר בהודו, ליד 

קופים, פרות וגמלים..

פתאום העולם הזה שהיה 

מאליו  מובן  כך  כל 

פחות  כבר 

חשבנו  מובן. 

ר  מ ו ח ה ש

אמת  הוא 

ת  ו ח נ ה ו

אמת  הם  העולם 

לאמיתה. 

ואז באה הקורונה קטנה 

ומסירה  גדולה,  אבל 

את הקליפה של העלם 

והסתר. העולם מתחיל לדבר בשפה חדשה. 

בבית חב"ד השיח שסובב הוא עולם חדש.

סוף העולם. סוף הגלות.

יש כאן מטייל ששאל: "אם מישהו היה אומר 

לכם לפני חצי שנה שיש קרונה וכולם בהסגר 

הייתם מאמינים?" 

כולם ענו שלא.

הרבי כבר הכין אותנו למציאות חדשה

הקב"ה  של  אלוקית  התגלות  זו  העולם  סוף 

כאן למול כולם.

הרבי יודע ולנו נותר להאמין.

שזה יבוא ואנחנו נגיד "ידענו, חיכינו, וציפינו כל 

היום"

חיילות זה אמיתי 
אין עוד רגעים בגלות..

בהודו כבר לא חושבים שאנחנו משוגעים.
לא  שהכל  מבינים  כבר  כולם 

צפוי.
אבל אנחנו יודעים 
כי הרבי בפתח.
ואנחנו נתעקש

נפגש  ובמהרה 
כזה  ענן  על 

חמוד ;(



חיילות גדוד אחל מה שלומכן?

מזכירה לכן קצת מהחוויות שלנו בקעמפ;(

בכניסה לקמפוס  שוכן החדר אוכל של הגדוד הכי 
רועש!! )גדוד אח"ל, גדוד אח"ל עוד לא אכל;((

והן שוכנות בפנימיה הכי רחוקה. 

והמתוקות  החסידיות  החיילות  את  יש  קומה  בכל 
שרוצות להתקשר לרבי!!

ומגיעות  מקום  לכל  רצות  ישר  רחוקות  שהן  מרוב 
ראשונות!

למסדר בוקר באולם ספורט!

לתפילות בכיתה ליד האודיטוריום.

פעילויות עם הפארביסעניות חיה ודינה!

מסדר ערב במגרש הגדול )למרות העייפות, ולמרות 
הכח:  בכל   צועקות  הרגליים(  על  לעמוד  כח  שאין 
"גדוד אחל משיחי כי הרבי שליטא חי גדוד 

קטן כוחות גדולים כולנו נגאליםםם"

לעשות לכם כיבוי  מתגעגעת 
אורות הסמגדית;(

חיילות גדוד מת"ן האלופות!!!!! 
כל כך הרבה דברים עברנו בתקופה 

האחרונה..
השורות  את  קוראות  שאתן  מקוות 

האלו כבר עמוק בגאולה!
מת"ן=מסירות נפש! 

הרצון  את  מוסרות  שאתן  מאמינות 
כמו חיילות חסידיות אמיתיות -

בלימוד  מוסיפות  בבית,  עוזרות 
על  ומקפידות  חסידית,  ובהנהגה 

תפילה בחיות כמו בקעמפ):
ומקוות  מאוד  אליכן  מתגעגעות 

להיפגש איתכן בבית המקדש!
הסמג"דיות שרה גלנט וחני פריימן.

לך חיילת ע/אקשנית בשליחות!!

של הכיף,  ולהזכר.. ברגעים  לגלגל אחורה  קצת  חייב  חודשים מהקעמפ  אחרי כמה 

השמחה והרבי שחיינו בקעמפ!!

אמנם כבר שעת כיבוי אורות, ואצלי אין כ"כ פשרות ;( )את כבר יודעת. זה לא נעים, לא 

לי ולא לך...( אבל אני מאפשרת לך רגע להיכנס לתוך השמיכה, לעשות את עצמך ישנה 

)הנשימות נראות של שינה?...( ושניה אחרי שאצא מהחדר לצאת מהמיטה  ולכנס את 

החברות לחשיבה מאומצת )אני שומעת לחשושים, אז קצת יותר בשקט( איך ממשיכים 

את הקעמפ ואת החיות האדירה שחדרה בנו גם כשהקעמפ נראה רק הדבר של 

הקיץ הבא. )לפעמים אפילו מרגעים קטנים אבל משמעותיים( 

אז חיילת תותחית שבזכותה היה קעמפ אדיר! מוסרת לך דש רותח )נחשי לבד ממי( 

עם חיוך ענק כי "אין מי שתצחק במקומי בד"שיה".. ומחכה כבר שנפגש על הענן שמוביל 

ישר לבית המקדש עם 770 מחובר אליו ממש נאווו!!!



גדוד שמש האלופות!!! 
מרגש לרשום לכן דש אחרי חצי שנה מהקעמפ

בטח הצלחתן להמשיך את החיות מאורו לאורך 
הלאה.  גם  תמשיכו  ובעז"ה  שחלף  הזמן  כל 
לעשות  פעילות  ומחפשות  בבית  כשאתן  ועכשיו 
עם אחים שלכם תזכרו בכל מה שהיה בקעמפ 
ותעשו מיני קעמפ בבית כולל מסדר, תפילה, חד"א 
וכמובן פעילות מאתגרת כמו שיש רק באורו )אל 

תשכחו גם טיול לילי- בין הסלון למטבח(

הסיסמא  את  תשכחו  אל  צדיקות  חיילות  וזהו 
האגדית שלנו- 

"שמש מתוך שמחה שמש לגאולה שמש אני א/
עקשן פלללם".. 

מתוך  להתעקש  האחרון  הזמן  זה  זהו  אז 
שמחה ובכל הכח לגאולה האמיתית נאוו!! 

בדרך  הענן  על  הרגע  עוד  נפגש  עליכן!  סומכת 
לביהמ"ק!!!

המגדית שיינא;(

חיילות החטיבה הכי בעולםםם
מה שלומכן???

למה לכתוב אם אפשר לדבר איתכן פנים 

בפנים?! הרי כולנו כבר בירושלים הבנויה..

אין לי ספק שבתקופה המוזרה שהייתה 

הרי  כי  בעצמכן  )אתן  ניהלתן  פסח  לפני 

קעמפ   - בבית  מחייב(  זה  גדול  להיות 

היום  כל  לעשות  אפשר  מה  הרי  כי  קטן, 

חוץ מסדר יום מתוקתק כמו של אורו..  ועוד 

יותר אין לי ספק שבזכות זה אנחנו עכשיו 

בגאולה…

בשורה  שעות  כמה  עוד  ניפגש  אז 

ראשונה )הפעם זה לא רק בת או שתיים 

מכל סיירת( לתפילת מנחה )הפעם החזן 

זה הרבי:(( אוהבת אתכן ומחכה לראות 

אתכן בחתונת הגאולה שלי..

המחטית חיוש

דשים מעוד צוות שמתגעגע:(

כאן המפקדות חיהלה גרשוביץ ושרה סיירת וכתתו חרבותם לאיתים-
שוחטמן.

שגם  והאמת  שהתגעגתם  שעוד שמענו  מבינות  שאתם  מקוות  קשה מעט השם של הסיירת שלנו הולך להיות אנחנו.  לנו  היה  שבקעמפ  נכון  אז מציאותי..  ובמסדרים..  בסיסמאות  רטאהוז איתו  לדריה  לומר  רצינו  מהעלון תתעודדו.   עוד  כאן  שמחכה  דש  הזה שזהו  בעלון  שרק  מכיוון  אבל  את הגעגועים.נכתב  היומן חיילת אז אשרו לנו להפיץ הראשון. 
בקיצור סיירת אלופה נפגשים עוד רגע 

בגאולה.

סיירת אתה בחרתנו זה אנחנוווו הרבי שלנו 

ואוהב אותנווו נתעקש עד דלא ידעע עד שלא נראה 

כאן גאולה.. ומנוחה..

כותבות לכן כאן גאולה ומנוחי המפקדות השליחות

מרוסיה ומהודוווווו.

דבר ראשון שתדעו שבהודו אין קרונה אז מי שרוצה שתבוא יש 

טיסות דרך רוסיה.. סתם...סתם..

מקוות שאתם זוכרת שאם החדר מבולגן לא הגעתם לרמה של 

מושקי גלייזר, ואם שטפתם רצפה לא עשיתם את זה יותר טוב 

מחיה קורן, ואם קמתם מוקדם זה לא היה לפני מיכל פרידמן. ואם 

סיפרתם סיפור זה לא היה מעניין כמו של מושקא אליאסי. ואם 

חייכתם המון זה לא בכמות של מושקא לוטקין. 

קיצער חסידות תמשיכו להרגיש שבחרו בכם.

נפגשים על עננים עוד היום.

מתגעגעות מממש ממש מממש ממממש יחי המלך המשיח



המלצה: רצוי לקרוא עם עוד חברה בצורה של דיאלוג

-קו אוטובוס לירושלים-

ציפורה: יאווו הבטחתי למשפיעה שלי שאני אחלק 770 כרטיסי משיח לכבוד 70 שנה 

לנשיאות. מה אני אעשה? אולי אני אחלק לאישה פה לידי? אבל אני לא מכירה אותה..

נאווה: )מתעוררת בבהלה( וואי מי זו הילדה הזו? למה היא תוקעת בי מבטים?

ציפורה: אני חייבת לעשות את זה. אבל איך? אני לא מעזה לפנות אליה.

נאווה: טוב זה כבר לא מציאותי, היא תוקעת בי מבטים כבר רבע שעה אני לא יכולה 

לישון ככה, אנסה לעבור מקום…

ציפורה: מה קורה לי?! מה קורה לי?! אני חייבת. זו ההזדמנות שלי! ציפורה את חיילת 

של הרבי, את כבר 5 שנים באורו, את אחראית הפסקה חסידית בביה"ס, כולן מחזיקות 

ממך- את יכולה ואת חייבת!

נאווה: טוב, אין מקומות פנויים. היא נראית אחת שצריכה עזרה , אבל אם היא לא פונה 

אלי אין לי איך לעזור לה.

משמאלך,  המפקדת  מימינך,  המשפיעה  ויכולה!!  מסוגלת  את  ציפורה  אוקי,  ציפורה: 

המשפחה מאחורייך, כל עם ישראל למולך תומכים בך, את מסוגלת!!!

מרגישה  אני  מוגזם  ממש  כבר  זה  זהו,  נאווה: 

שהיא במצוקה. וואו, נראה לי אני עוד רגע יורדת 

ועושה עליה ברגל לירושלים, המבטים שלה ממש 

מציקים, מה עושים??

שלוש  שתיים  אחת  זה...  את  עושה  אני  ציפורה: 

ארבע ו…

אממממ סליחה??

אלי  פונה  היא  סוף  סוף  )חושבת לעצמה(  נאווה: 

עכשיו אני יראה לה את הכישורים שלי. "כן ילדה 

במה אוכל לעזור?"

מסע מטלטל

בקו האוטובוס

מלחמה פנימית,

האם ללכת על האמת



ציפורה: אממ מה השעה?

נאווה:  "השעה 4:44 בצהריים ו44 שניות" 

ציפורה: "תודה" - תגידי מה נראלך שאת עושה? עד שכבר ניגשת אליה?? למה לא 

הצעת לה כרטיס משיח??

נאווה: אני לא מאמינה אני אישה כל כך חכמה וזה מה שהיא שואלת אותי בסוף? מה 

השעה?? אני בטוחה שזה לא מה שהיא רצתה!

ציפורה: טוב, אני אנסה שוב - "ממממ סליחה" 

נאווה: "כן מה את צריכה ילדה? שאני יסגור לך אולי את התיק, לזה התכוונת? אין בעיה 

אני אלופה בלסגור תיקים! הנה... רק רגע… זה לא נסגר משהו מפריע…

אעאע!! זה.. זה תמונה של הרבי מליובאוויטש!?! אני לא מאמינה!!"

ציפורה: "אמממ כן…"

נאווה: "וואו אני רואה שיש לך הרבה כאלו"

ציפורה: "כן..770.."

נאווה: "אולי אפשר אחד?" 

חיילות של הרבי מה"מ שליט"א - מספיק להתבייש! העולם מוכן ורוצה לקבל את מה שיש 
לנו לומר!

הרבי כבר הסביר- שלנו נותר רק לפרסם ולהודיע לכל מי שביכולתנו שהגאולה מגיעה! ושהרבי 

מלך המשיח שליט"א התגלה.

למילות  זמן  שאין  בוער  כך  כל  עכשיו  המצב 

נימוס.. 

לנו  שקשה  בסיטואציות  נוכחות  לפעמים  כולנו 

ואנחנו מתביישות. 

אך הגיע הזמן לחשוב בפעם השניה, ולהבין-

שדי לחשוב רק על עצמנו! 

העולם מוכן ומחכה! 

אזז קדימה, רוצי והודיעי לחברות, לשכנות, 

ולכל מי שבא בהישג ידך! :(

 



קראי לפי הפיסוק:
* אין, מצב אבוד!!

* אין מצב! אבוד!!

* אין מצב אבוד !!!

ב' ניסן - יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הרש"ב
י' ניסן - יום הסתלקות מרים הנביאה

י"א ניסן -יום ההולדת של הרבי מלך המשיח שליט"א
י"ג ניסן - יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק

י"ד ניסן - יום הילולת הרמב"ם
ט"ו ניסן - פסח

י"ח ניסן - יום הולדת של רבי לוי יצחק שניאורסון,
אביו של הרבי

כ"ח ניסן - "עשו כל אשר ביכולתכם"
י"ח אייר - הילולת רשב"י - לג בעומר

אפשר  תמיד   - "אבוד"  מצב  אין  שני:  פסח  של  "ענינו 
לתקן ולהשלים.

 אפילו מי שהיה טמא, מי שהיה בדרך רחוקה, ואפילו - 
"לכם", שהדבר היה ברצון, על אף הכל אפשר לתקן"



אילו היינו קמות לטעימה
ולא היה נשאר מאפינס שחור

דיינו

אילו היה נשאר מאפינס שחור
טוב  מקום  תופסות  היינו  ולא 

במסדר
דיינו

טוב  מקום  תופסות  היינו  אילו 
במסדר

ולא עמדנו בקצב של הפארביסן
דיינו

אילו עמדנו בקצב של הפארביסן 
ולא קיבלנו יחי בתפילה

דיינו

אילו קיבלנו בתפילה יחי
ולא היה קרח במכונה

דיינו

אילו היה קרח במכונה
והקיוסק לא היה פתוח

דיינו

אילו הקיוסק היה פתוח
והחברות לא היו איתנו באוטובוס

דיינו

אילו כל החברות ביחד באוטובוס
ולא הצלחנו להיות צרודות

דיינו

אילו הצלחנו להיות צרודות
ולא המצאנו סיסמאות חדשות

דיינו

אילו המצאנו סיסמאות חדשות
ולא הייתה איתנו בכיר בג'יפ

דיינו

אילו הייתה איתנו איתנו בג'יפ
ולא הצלחנו להוציא ממנה חיוך

דיינו

אילו הצלחנו להוציא מהבכיר חיוך
ולא זכינו בטיול לילי

דיינו

אילו זכינו בטיול לילי
והסמחטי"ת לא באה לכבות אורות

דיינו

אילו הסמחט"ית באה לכבות אורות
ואנחנו נרדמנו כמו בובות

דיינו

אילו לא נרדמנו כמו בובות
ולטעימה לא היינו קמות

דיינו

אילו קמנו לטעימה…



ומיוחדת.  מתוקה  ילדה  היתה  היא 
חום  שיער  חומות,  שקד  עיני  שתי 
לחיים  הכתפיים,  באורך  מתולתל 
שמנמנות ורודות, ופה קטן ומתוק. כולן 
המשתנים  רוחה  מצבי  אותה.  הכירו 
היו שם דבר בשכונה הקטנה בה היא 
חיה. צחוקה המתגלגל היווה משב רוח 
תופסת  הייתה  כשהיא  אבל  מרענן, 
רצינות, כולם השתדלו לתפוס מרחק. 
הכינוי  אבל  לה,  היו  כינויים  הרבה 

הנפוץ ביותר היה 'בעלת החלומות'.

ומיוחסת,  ידועה  ממשפחה  חלק  היא 
שנים  מתוך  עשרה  האחת  הבת 
מבין  האהובה  ואחיות,  אחים  עשר 
מיוחדת  לילה  כתונת  אפילו  האחים 

קרובות  לעיתים  קיבלה.  היא 
היתה אוספת את אחיה סביבה 
כיד  העתיד  על  להם  ומספרת 

הדמיון הטובה עליה. גם חברותיה בגן 

והגננות הכירו אותה כ'בעלת החלומות' 
והכינוי המשיך לדבוק בה לאורך שנות 
וגם לאחר  והתיכון  בית הספר היסודי 

מכן.

חלומות רבים היו לה ל'בעלת החלומות' 
הגננת,  של  העוזרת  מלהיות  החל 
אמא של שבת, לשמש תפקיד ראשי 
ועד  הספר  בבית  הסידור  במסיבת 
את  במקומה  שיעשה  רובוט  להמציא 
שיעורי הבית ולא רק.. למרבה הפלא 
ותימהון הסובבים אותה רוב חלומותיה 

התגשמו. 

היתה  החלומות'  כש'בעלת  אחד  יום 
גדולה למדי אספה את אחיה ואחיותיה 
צעצוע  מיקרופון  לקחה  סביבה, 
והכריזה בקול את רשימת החלומות 
אני  "ראשית-  שלה.  המסורתית 
תהיה  ש'  שהמורה  רוצה  ממש 

תחליטו אתן:(



שנית-  הבאה.  בשנה  שלי  המחנכת 
להיות תפקיד ראשי בפסטי, לאמן שני 
ריקודים ולשיר סולו בשלושה שירים. 
שלישית- למצוא כבר חתן לדודה של 
אמא. ורביעית - "שקט השתרר בסלון, 
בגרונה  כחכחה  החלומות'  'בעלת 
הפצצה  את  והטילה  ושלוש  פעמיים 
באחיה  אחזה  תדהמה  האוויר.  לחלל 
ברגע  החלומות',  'בעלת  של  ואחיותיה 
דיונים  החלו  הסלון  את  עזבה  שהיא 
היא  רצינית??  "היא  בנושא-  סוערים 
בקעמפ  בתפקידים  לשמש  רוצה 
הגדול  אחיה  אמר  משיח!!"  של  אורו 
"נו מילא, מפקדת היא תצליח להיות.. 
אמרה  ופעילימודים??"  בכיר??  אבל 
שתהנה  אותה..  "עזבו  האחיות  אחת 
לחלום.. נראה לה שכל כך קל להתקבל 

לצוות באורו.." אמר אח אחר.

תחנונים  תפילות,  הרבה  עם  וכמובן 
החלומות'  'בעלת  הצליחה  ובקשות 
לשמש כמפקדת בקעמפ אורו של 

כבכיר!!  גם  כולם  ולהפתעת  משיח. 

"זהו.." אמרו לה כל מכריה "היית בכיר, 
פעילימודים"  להיות  סיכוי  לך  אין 
'בעלת החלומות' היתה על סף יאוש עד 
שבוקר בהיר אחד היא קמה ממיטתה 
בשמחה, נטלה ידיים בזריזות והזעיקה 
את כל אחיה לסלון. כל כולה התרגשות 
עם  "נרדמתי  להם  וסיפרה  פתחה 
שאני  ומדכאות  עצובות  מחשבות 
בקעמפ  פעילימודים  להיות  אוכל  לא 
נרדמתי מתוך בכי ועם דמעות בעיניים 
ואז חלמתי שמגיעה דמות לבושה לבן, 
וחסודה,  רחמנית  כך  כל  נראתה  היא 
הדמעות  את  בעדינות  לי  נגבה  היא 
ואמרה לי- 'חנה! חנה!! למה תבכי בתי? 
הלא כבר נאמר "אין דבר אבוד!" קומי 
וה'  הגנרליות  אל  פני  ליבך.  חזקי  נא, 
יהיה בעזרך!! אל תראי ואל תחתי כי ה' 
עמך!' ונעלמה.. אני לא מאמינהה!! יש 

לי סיכוי כנגד כל הסיכויים!!!"

דבר  יש  אתם..  לי  תגידו  ]נו, 
אבוד?!?![



*11:00 בבוקר*

טו...  בוקר  אחחחח...  אני: 

מאמינה,  לא  אני  מה????!! 
השעה 11?? 

ריקייי מה יהיה? הבטחת לקום 
היום מוקדם כדי לסיים את כל 
התפילה ,פלוס חומש,תהילים, 
לא  אני  אני..  רמב"ם,   תניא, 

מאמינה! פשוט מעצבן.!

אין  בסדר,  הכל  תרגעי  טוב  עצמי: 

תספיקי  את  ללחץ,  להכנס  מה  לך 
גם  תתקבל  שלך  התפילה  להתפלל, 
תתארגני  מהר,  עכשיו  עכשיו,קומי 

ותלכי להתפלל, קדימה. אין זמן.

*11:45*

אני: אין אין,  איזה יום מרגיז, מה קורה 

לי היום?

ועד  נורמאלי,  בגד  שום  מצאתי  לא 
שמצאתי, התלבשתי, הלכתי לשתות 
שכחתי  ו...  התפילה,  לפני  משהו 
ברכות  אמרתי  אז  השחר!  ברכות 
נשפך  הכל  לאכול  וכשבאתי  השחר 

לי על הבגדים ו…...

עצמי: ריקי!!! 

אני: מההההההה?!

שלוש  עמוק,  תנשמי  ריקי!  עצמי: 

שוב,  תכניסי  אוויר,  תוציאי  נשימות, 
נכון  רע,  מרגישה  שאת  מבינה  אני 
קמת מאוחר ואת מרגישה שהשתבש 
אם  רגועה,  תהיי  אבל  היום,  כל  לך 
תראי  את  עכשיו  להתפלל  תתחילי 
שתצליחי לגמור הכל תוך חצי שעה, 
את  עצמך,  על  תתאפסי  קדימה 

מסוגלת

,אלך  יקום  פשוט  אני  טוב,  טוב  אני: 

זה??  מה  אחחח!!!  ו..  להתפלל 
ככה  שלו  הנעליים  את  זרק  מי 
 ?? מוישייייייייייי...  הבית??  באמצע 
כמובן,  עונים.  לא  שיינאאאאא….?? 

כל אחד שקוע בעצמו..



טוב אני פשוט אתחיל להתפלל לפני 
שיעבור הזמן.

*12:30*

אני:  נראה לי זו התפילה הכי קשה 
שנה  החצי  במשך  שהתפללתי 
בא  אחר  מישהו  רגע  ,כל  האחרונה 
ובכלל  מרוכזת,  הייתי  ולא  להפריע, 
בטח כל החברות שלי כב... החברות 

שלי!!! 

לגמריי!!   שכחתי  מאמינה!!  לא  אני 
קבענו ליסוע היום לכותל- יום אחרון 
זה  אחרי  יישר  פסח!!  חופשת  של 
עבודות,  מבחנים,  ללימודים,  חוזרים 

וואי ושכחתי להדליק את הפלאפון.

לנו  יש   ??12:30 מה??  השעה,   מה 
אוטובוס ב1 וחצי!! 

יש לי שעה להתארגן , אוף זה אבוד 
אני לא אספיק!! 

לא  ממש  זה  תרגעי  ריקי,  עצמי: 

אבוד!! אם תרצי את תספיקי אין לך 
מה לדאוג, שעה זה הרבה זמן

את  תמצאי  אוכל,  תיק,  מהר  תכיני 
ותלכי  השיער  את  תאספי  הרב-קו 

מהר לתחנה, בטוח תספיקי!

לחץ,  בלי  נרגעת,  אני  טוב,  טוב  אני: 

לא  שאני  מקווה  להתארגן..  אלך 
אפספס.

*13:26*

אני: ביי אמא ביי אבא יצאתיייי... 

כמעט  לחץץץ  איזה  לחץ  איזה  וואי 
אמר  שמוישי  נס  הרב-קו  לי  נאבד 
שאני  נס  יותר  ועוד  שלו  בנעל  שזה 
זה מאחורי הספה  זאת שזרקתי את 
הייתי  לא  אחרת  אחר...  מישהו  ולא 

מוצאת את זה לעולם!

חייבת  האוטובוס!!!  דקות   4 עוד 
לרוץץץץ....

בלחץ,  תהיי  אל  רק  ריקי  דיי  עצמי: 

הכל יהיה טוב, את תספיקי, תתקשרי 
ממנה  תבקשי  מקסימום  לחני, 
דקה,  חצי  לך  לחכות  לנהג  שתאמר 

אין לך מה לדאוג

אני: אין לי מה לדאוג?? זו ההזדמנות 

שחוזרים  לפני  לצאת  האחרונה 
ללימודים! אין סיכוי שאני מפספסת! 

אני  מפוקסת  אהיה  אני  אם  טוב,   -
אספיק, אני אספיק, אני אספ... 



האוטובוס??  זה  זה??  מה  אעע? 
לאאאא חכו ליייי!!! 

חני??  תעני..   תעני  מהר,  חני,  אוקי 
התחנה  ליד  אני  דחוףף  שומעת? 
תעצרי  בבקשה  דקה,  חצי  ממש 
לא  זה  אה,  מה?!  האוטובוס,  את 
אותי?  רואה  את  אה,  האוטובוס? 
אוקיי, הנה אני רואה אותך.. פווו איזו 

הקלה טוב אני באה, ביי

היי חני וואו לא תאמיני איזה יום.... 

*15:00*

וואי הכותל, איזה מקום קדוש, כמה 
זמן לא הייתי פה! אתפלל מנחה, אולי 
שלא  החת"ת  את  לומר  כאן  אספיק 

הספקתי בבוקר..

*15:30*

גמרתי, ב"ה הספקתי הכל. איזה כייף 
מה  בעצם..  הקלה,  עכשיו  להרגיש 

קרה לי היום?? 

הכל התחיל שקמתי מאוחר.. וכל היום 
שלי התהפך..  אבל.. מעניין, בכל זאת 
הספקתי הכל, אולי קצת לא בנוח או 

לא בכייף אבל הספקתי. מעניין. 

היי.. יש פה מודעה , מה זה? 

"י"ד אייר, פסח שני -אין מצב אבוד- 
לא  כשהכל  מרגיש  כשיהודי  גם 
לזכור  ,עליו  מסתדר  לא  או  הולך 
שאין מצב אבוד, כל עוד הנר דולק, 

אפשר לתקן"

מתאים  בדיוק  זה!  חזק  איזה  וואו! 
כל  את  לי  מסדר  גם  וזה  עכשיו..  לי 

התמונה בראש.

בכל היום הזה קרו לי דברים מעצבנים, 
ויכולתי להתייאש  לא כפי שתכננתי 

ולהחליט להתעצבן ולוותר,

אבל החלטתי להתגבר ולא להתייאש, 
ולמרות  הקושי  למרות  להמשיך 

העצבים. 

והנה, אני בכותל, אחרי תפילה, חת"ת, 
רגועה. והכל יסתדר לבסוף. 

אפילו שהיה קצת פיקשושים בדרך 
- אבל בסוף הצלחתי! וזה רק מלמד 

אותי להבא. 

אין  הכל.באמת  מבינה  אני  עכשיו 
מצב אבוד!!! 

כל אחת, בכל זמן, ובכל מצב!

תמיד אפשר לתקן.

היי.. מה זה? קוראים לי? טוב אני ירוץ 
מהר, שלא יברחו לי ..



ניסן:
ב' ניסן - רבקה אברמד, מחוברות למקור!

ג' ניסן - מושקי גלייזר, אתה בחרתנו!

ה' ניסן - רעות אליהו, השליחות היחידה!

ז' ניסן - שטערנא שרה הנדל, ונהפוך הוא!

ח' ניסן - חיה מושקא קלי, נרות להאיר!

ט"ו ניסן - מנוחה רחל אליצור, בית נצחי!

ט"ו ניסן - שטערנא שרה עבאד, פרסום הנבואה!

ט"ז ניסן - רבקה הסופר, נצחיות הנשיא!

ט"ז ניסן - חיה מושקא אלמלם, קולעות למטרה!

י"א ניסן - מושקי ברגר, פוקחות עיינים!

כובשים  גלנט,  אסתר  חיה   - ניסן  י"ב 

באחדות!

חנה מור יוסף,   - י"ב ניסן 

נושמות משיח!

י"ד ניסן - רבקה פאליי, פוקחות עיינים!

י"ד ניסן - חני כהן, תקופה חדשה!

י"ז ניסן - חנה פנונו, אתה בחרתנו!

י"ז ניסן - אור אנדו, מגלות אלוקות!

י"ז ניסן - מוסיא ולישאנסקי, וכתתו חרבותם!

י"ח ניסן - אפרת חדד, נושמות משיח!

כ' ניסן - חיה מושקא אליאס, מחוברות למקור!

כ' ניסן - הילה מלכי, מצב גאולה!

כ"ב ניסן - יעלי לבייב, פוקחות עיינים!

כ"ב ניסן - רחלי ראשל מנשה, עקשניות לגאולה!

כ"ב ניסן - דבורי הולצברג, תוקף יהודי!

כ"ב ניסן - שירה דמארי, פרסום הנבואה!

כ"ג ניסן - רבקה פיזם, מעל הטבע!

כ"ג ניסן - חנה ברנס, שמחת הגאולה!

כ"ג ניסן - שרהלה אורן, תקופה חדשה!

כ"ד ניסן - חנה מיידנצ'יק, מעל הטבע!

כ"ד ניסן - רבקה שיף, טועמות גאולה!

כ"ד ניסן - שילה בן לוי, מגלות אלוקות!

כ"ה ניסן - חנה מינה ויצמן, יחי המלך!

כ"ו ניסן - הודיה תרין תמסית, מצב גאולה!

כ"ו ניסן - שיינא שמולביץ, מגולה לגאולה!

כ"ו ניסן - שרה חנה אטדגי, וכתתו חרבותם!

כ"ז ניסן - דבורה עטל גנדל, עקשניות לגאולה!



כ"ח ניסן - חיה מושקא קיסין, קולעות למטרה!

כ"ח ניסן - ברכה קהניאל, בית רבינו!

ל' ניסן - הדסה גרוזמן, נצחיות הנשיא!

ל' ניסן - שולמית מיידנציק, נצחיות הנשיא!

ל' ניסן - חיה מושקא כהן, קולעות למטרה!

אייר:
א' אייר - דינה רוזנבאום, להביא לימות המשיח!

ב' אייר - דבורה לאה ברנס, נצחיות הנשיא!

ב' אייר - יהודית ניימרק, תקופה חדשה!

ד' אייר - רוזה נחשון, מעל הטבע!

ה' אייר - נועה גדסי, עד מתי!

ו' אייר - לאה גולדברג, טוב גלוי!

קמנצקי,  בתיה   - אייר  ח' 

שמחת הגאולה!

לואי,  הודיה   - אייר  ט' 

ת  ו ח ק ו פ

עיינים!

ט' אייר - תפארת קבקוב, עקשניות לגאולה!

ט"ז אייר - חיה מושקא דוד, להביא לימות המשיח!

ט"ז אייר - תמר אורי שרה וולפין, כובשים באחדות!

ט"ז אייר - מוריה חנה בנטוזה, השליחות היחידה!

ט"ז אייר - רבקה גלוזמן, פרסום הנבואה!

י"א אייר - רבקה מנשה, מחוברות למקור!

י"א אייר - מוסי למברג, מעל הטבע!

י"ב אייר - שירה מעטוף, תורה חדשה!

י"ג אייר - שירה רוטשילד, עד מתי!

י"ד אייר - איילה לוי עקשניות לגאולה!

י"ז אייר - חיה מושקא פרידמן, אהבת ישראל!

י"ח אייר - חנה פיזם, נצחיות הנשיא!

י"ח אייר - הודיה ורטמן, גאולה ומשיח!

כ"א אייר - מרים דהן, תקופה חדשה!

כ"ב אייר - חיה מושקא עקיבא, בית נצחי!

כ"ב אייר - לאה אהרוני, מגלות אלוקות!

כ"ד אייר - שירה פקסון, ממוצע מחבר!

כ"ה אייר - שיינא זילברמן, מגולה לגאולה!

כ"ה אייר - רבקה קמל, פרסום הנבואה!

כ"ו אייר - נועה עמרם, להביא לימות המשיח!

כ"ו אייר - ניצן אגיב, נושמות משיח!

כ"ח אייר - רות סבג, המזל גובר!

כ"ח אייר - חנה קפלן, ממוצע מחבר!



זה התחיל כמו עוד בוקר רגיל והמשיך כיום 

מבאס- התבטל לנו המפגש סיירת  בגלל 

הקורונה וממש משעמם לי…. כבר עברתי 

על כל השלוחות בטלמסר של הבית ספר, 

עוד  איזו  צ"ה.  של  הטלמסר  כל  על  וגם 

טלמסר יש?! תוהה לעצמה מושקי מרוב 

טלמסר  בעוד  נזכרה  היא  ואז  שעמום... 

שאף פעם  לא התקשרה עליו, הטלמסר 

של  הטלמסר  חני,  הגדולה  אחותה  של 

התיכון!!

למה  הבינה  ולא  לטלמסר  חייגה  מושקי 

התיכון  של  הטלמסר  של  רקע  המנגינת 

זה תקיעת שופר שהחרישה את אוזנה… 

הערפל  זה  מה  חשוך,  קצת  נהייה  לפתע 

היה שמיים  לפני דקה  שהגיע פתאום?? 

בהירים ושמש זורחת… מושקי לא הבינה 

מכיוון  שומעת  היא  פתאום  קורה,  מה 

רבקי-החברה  של  הקול  את  המרפסת 

הטובה שלה מהסיירת בקעמפ:

שהכנו  התוף  את  תביאי  רוצי  "מושקי 

בקעמפ ותעלי לענן, כל הסיירת מחכה 

לך"!! 

קורה אבל עשתה  הבינה מה  לא  מושקי 

מה שרבקי אמרה לה. 

למרפסת  שלה  התוף  עם  יצאה  היא 

ולרגע חשבה שהיא מדמיינת, היא ראתה 

כל  ישבו  הענן  ועל  במרפסת  בהיר  ענן 

הסיירת והמפקדות, ובבת אחת היא קלטה 

שהגאולה הגיעה!!!.

להחליף  רצה  אני  לי..  תחכו  דקה  "רק 

להגיד,  מושקי  רצתה   - חגיגיים"  לבגדים 

המריא  והענן  מאוחר  מדי  היה  זה  אבל 

במהירות מטורפת.



סיירות  של  עננים  הרבה  ראתה  היא 

מהקעמפ ופתאום גם ראתה את הענן של 

להם  שיש  לגלות  )והופתעה  בכיר  הצוות 

גם בגדים חגיגיים מעבר לחולצות הקעמפ 

הקבועות( 

מושקי לא דמיינה שהגאולה תבוא כל כך 

מהר - ובמפתיע, הן הגיעו!! 

הנה היא רואה את 770 וביהמ"ק מחוברים 

בדיוק כמו שהיא למדה בקעמפ.

היא זיהתה את כל העזרות, הרי היא למדה 

זמן  קצת  ממש  עוד  הן  בחידון..   עליהם 

תגיד   מה  חשבה  לא  עדיין  והיא  נוחתות 

דולרים?!  בחלוקת  אותו  שתפגוש  לרבי 

את  לראות  רצתה  ממש  היא  אחד  מצד 

איך  שני  ...ומצד  פנים  מול  פנים  הרבי 

תעמוד לפניו כך סתם?? ופתאום עלה לה 

רעיון מצוין היא תגיד לרבי שבגלות היא 

שימשה כחיילת בצ"ה!!. 

בטנה קצת קירקרה ומיד היא נזכרה מחכה 

במיוחד,  ומשביעה  טעימה  סעודה  לה 

סעודת שור הבר ולוויתן. הענן נחת ,מושקי 

ושאר החיילות לא חיכו אף רגע נוסף ומיד 

הענק  למסדר  הסיירת  כל  ביחד  רצו  הן 

והצדיעו מול הרבי שליט"א מלך המשיח!!

עיניה  בחייה,  מרגש  הכי  הרגע  היה  זה   

אושר  של  אבל   - בדמעות  התמלאו 

ושמחה!!.

ואז הגיע החיוך האוהב של הרבי! החיוך 

שאומר תודה! תודה על הבאת הגאולה!



 על זה פעם, כמה זמן את משקיעה בהכנות לקראת 

אורו

קודם כל חצי שנה מראש את מוודאה שאכן כל ה 

  שלך יודעות על הקעמפ. 

ארבעה חודשים וחצי לפני הקעמפ את פותחת    כדי 

להעלות תמונות וזכרונות מהקעמפ הקודם.

שלושה חודשים וחצי לפני הקעמפ את וה   ממציאות סיסמאות )לכל שם קבוצה אפשרי - כי 

אי אפשר לדעת איזו קבוצה תהיו(

הכי גדולה - כדי שהכל יכנס בה )כולל הנגעל וואסר( שלושה חודשים לפני את כבר הולכת לחפש את ה

. חודשיים לפני הקעמפ את וה    כבר מסכמות באיזו  כל אחת בחדר 

חודש לפני את בודקת כל שעה אם  כבר רשמה אותך לקעמפ.

שבועיים לפני את מודדת את כל   שבארון כדי לוודא שכולם צנועים )ולא גבהת יותר מדי 

בזמן האחרון(

השנה( שבוע לפני את בודקת שיש לך סיכות לשיער בכל הצבעים )אי אפשר לדעת מה תיהיה צבע ה

ארבעה ימים לפני את בודקת על   נגד הצטרדות ) זה הולך לקרות הרבה בקעמפ(

שלושה ימים לפני את מספרת לכל חברה/שכנה/וקרובת משפחה שאת נוסעת לאורו )ושלא יתגעגעו יותר 

) מדי 

יומיים לפני עוברת שוב ושוב על ה  שאכן לא שכחת להכניס כלום ל   )כולל     לקיוסק(

יום לפני את לא מפסיקה ל את שירי הקעמפ בכל רחבי ה

 לפני את ערה ולא מצליחה ל  מהתרגשות.

כמה  לפני את כבר לבושה אחרי    ומחכה ליד ה   עם ה להגיעו של הרגע המיוחל בו תצאי 

לדרך - לעבר הקעמפ!

( את מעבירה לעצמך סרט בראש של הקעמפ הכי שווה שהולך  כמה דקות לפני הגיעך לקמפוס )כבר ב 

להיות לך השנה.

כשאת מגיעה - ההתרגשות בשיאה , כעת את בקעמפ אורו של משיח!! 

עצרת פעם רגע לחשוב כמה מחשבה, מרץ והכנות את עושה לפני הקעמפ?...לא מעט…
ורגע?... מה עם הגאולה? הגאולה בפתח! את מוכנה?

כמה מחשבה, מעשים והכנות השקעת בגאולה?
חיילת אלופה! זה הזמן שלך, הרגעים האחרונים של הגלות!
תנצלי אותם הכי טוב שאפשר כדי להגיע לגאולה מוכנה!
כי ברגע הבא ניהיה כבר בענן ולא תתאפשר עוד הכנה!



שאלות:
1. מה המאכל שהיה הכי הרבה בארוחת ערב? )רמז: ממרח פחמימה(

2. מה קיבלה חיילת שאמרה תהילים בשבת מברכים? )גדוד קב"ע, מתנצלות 
שלא קיבלתן.. הפעילימודים(

3. הקעמפ הכי שווה בעולם _______
4. איפה היה פסטי "מובטחות"?

5. הגדוד הצעיר בקעמפ ______
6. מח"טית= מפקדת ______

7. המשפחה הכי מיוחדת, שווה, מרתקת ומעניינת בקעמפ ________
8. מה היה לגדוד אח"ל ומת"ן במקביל לקרב על המקדש?

9. מה גרם לפעילימודים לקפוץ בבוקר?
10. איזה בכיר מהצוות נהייתה כלה?
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בקעמפ שלנו יש חמישה גדודים, בכל גדוד מגדית אחת ו-2 
סמגדיות. מתחתיהן יש 5 מפקדות לכל מפקדת 10 חיילות 

כמה חיילות וצוות יש בסה"כ ?



איזה גוון מקבלים שמחברים את הצבעים של 
חולצת הפעילימודים?

א. שחור
ב. לבן
ג. חום

ד. אדום

מתי הוקם קעמפ בנות של אורו של משיח?
א. ה'תשנ"ד
ב. ה'תשנ"ו
ג. ה'תש"ס

את כל הפתרונות לשלוח למייל הקעמפ: 
oro5779yechi@gmail.com עם שם ושם 

משפחה, סיירת וגדוד. )לכתוב בנושא המייל-פתרונות 
לשעשועונים( כל פתרון נכון יכניס אותך להגרלה על 

פרס אחר מפרסי אקשן קעמפ השווים:(

נסי לזהות מהיכן נלקח חלק זה?



היה היה קעמפ אורו של משיח לפני המון המון שנים..
היה זה קעמפ קסום וחלומי..

בקעמפ הזה היה נחל בשטח וקיאקים בכל יום
בקעמפ הזה אף פעם לא היה תור בקיוסק. 

בקעמפ הזה בשעת לימוד כל הסיירת נכחה ולמדה בלהט.
בקעמפ הזה היה מגנום בקיוסק!

והכי חשוב- בקעמפ הזה היה מבצע של הפעלימודים! אך בשונה מכל הקעמפים 
שאנחנו מכירות המבצע היה אמיתי לגמרי!

החיילות קיבלו במהלך היום צל"שים.
ומי שאספה מאה צלשים במשך כל הקעמפ זכתה בכרטיס טיסה לרבי שליט"א 

מה"מ ללא הגרלה!
אאחח איזה קעמפ חלומי!

לפנייך תיעוד נדיר מקעמפ זה-
נראה אותך מוצאת בתמונה את כל 10 הצל"שים המוחבאים




