


|| מה המטרה של 'צבאות השם'?
במלחמת  לנצח   – הוא  השם"  "צבאות  של  התפקיד 
היצר. ולכן, כאשר מצליחים להוסיף בלימוד התורה וקיום 
וקיימו  תורה  למדו  "טוען" שכבר  למרות שהיצר  המצוות, 
מצוות באופן המתאים – הרי בזה מתבטא הנצחון במלחמת 

היצר.

. . וכאשר עוסקים בכל האמור לעיל מתוך חיות, שמחה 
החברים  על  פועל  עצמו  הקיום  שאופן  ]עד  לבב  וטוב 
והחברות שרואים זאת[ – מחזקים את השורות של "צבאות 
לעסוק  יותר  בנקל  הרי   – חזק  "צבא"  ישנו  וכאשר  השם", 

בלימוד התורה וקיום המצוות.

ועל ידי זה מקרבים את יציאתם של בני ישראל מהגלות 
– כי כאשר כל ילד יהודי משתחרר מגלות היצר, כפי שזה 
מתבטא בהוספה בתורה ומצוות במעשה בפועל – הרי זה 
ממהר ומקרב את יציאתו מהגלות כפשוטו, ולא רק בנוגע 

לעצמו, אלא גם בנוגע לכללות עם ישראל.

וזוכים לזה במהרה בימינו – בביאת משיח צדקנו, שהוא 
"עכשיו",  "נאו",   – ישראל מהגלות  בני  כל  ומוציא את  בא 

בפועל ממש.

)התוועדויות תשמ"ב חלק ג' עמ' 1411(

|| מדוע דווקא מסגרת צבאית?
. . בבית הספר, ומוראה של מלכות ברחוב, מה שנותר הוא 
רק הפחד מן העונש, וגם פחד זה הוקטן בשנים האחרונות 

. .

יש לתקן את שורש הבעיה – שהוא החסרון ב"קבלת עול". 
חשבתי זמן רב, ומתוך מאמץ רב כיצד למצוא דרך להשפיע 
. . להתרגל לרעיון של התבטלות לפני מי שיש לו סמכות, 
בבית,  ואפילו  ברחוב,  הספר,  בבתי  הרווחת  לרוח  בניגוד 
ויתרו  הילדים,  עם  להתעסק  רוצים  שאינם  ההורים,  ששם 

על סמכותם והניחו את עבודת חינוך הילדים לידי אחרים.

מהלך  את  להחליף  היחידה  שהדרך  למסקנה,  הגעתי 
ומילוי  משמעת  של  מערכת  על-ידי  היא  הזה  המחשבה 
כזאת שהילדים עצמם  ומערכת  לה.  רגילים  פקודות שהם 

ימצאו אותה קרובה לרוחם.

נוצרה תכנית "צבאות השם", שהתברכה מיד  משום כך 
בדברים  שיעסקו  ילדים  על  בהשפעה  מרובה  בהצלחה 
מועילים, ושישפיעו על ילדים אחרים לחקות אותם )בהתאם 
לפתגם "ואהבת לרעך כמוך"(, באופן החדור ברוח האהבה 
וקבלת עול בפני המפקד-העליון של צבאות השם – השם 

אלוקי הצבאות.

אגב, זוהי גם הדרך לחנך ילדים שנולדו עם נטייה נפשית 
ללוחמה ולמאבקים, לכוון נטייה זו לאפיק הנכון.

)מכתב הרבי מלך המשיח בתרגום מאנגלית
מספר 'הרבי מדבר לילדי ישראל' תשנ"ב – מבוא(

|| מדוע חשוב להיות רשום ב'צבאות השם'?
כבר  נרשמו  בוודאי   – זה  בכנס  שנמצאים  הילדים  רוב 
נרשמו  לא  שעדיין  יחידים  אותם  ואפילו  השם".  ל"צבאות 
המתאים  באופן  הם  גם  התנהגו  בוודאי  השם",  ל"צבאות 
הוא,  ברוך  הקדוש  של  ילדיו  בהיותם  כי  השם",  ל"צבאות 
הרי הם בוודאי "חיילים" בצבאו של הקדוש ברוך הוא, ולכן, 
של  בארגון  חברים  בתור  להירשם  הם  גם  ישתדלו  בוודאי 
יתר חיות במילוי  יוסיף אצלם  זה  – שענין  "צבאות השם" 

שליחותו של הקדוש ברוך הוא.

אבל בנוגע לשאר הילדים שלא התאספו בכנס זה – צריכים 
אתם להשפיע ולפעול עליהם שגם הם יצטרפו לשורות של 

"צבאות השם".

)התוועדויות תשמ"ג חלק ד' עמ' 1955(

מלך  מהרבי  ברכה  ביקשו  ה"י,  חלה  אחד  ילד  כאשר   •
המשיח. הרבי שאל: "האם הילד רשום בצבאות ה'?" כמובן, 
ל"צבאות השם" בארץ הקודש,  שמיד מיהרו לרשום אותו 

והילד הבריא.

בעיות  עם  ילד  שהיה  נוסף  במקרה  זאת,  בעקבות   •
בריאות, פנה הרה"ח מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה ל'צבאות 

השם' שירשמו אותו, וגם כאן - הילד החלים באופן ניסי.

|| מה מיוחד בעליה בדרגה ב'צבאות השם'?
השם"  ב"צבאות  הרשום  לילד  ברכה  לבקשת  במענה   •
ונפגע בתאונה: "להעלותו בדרגא בצבאות השם ויתעלה גם 

בבריאות הגוף. אזכיר על הציון".

)שיחות קודש תשמ"א חלק ג' עמ' 828(

כשלא  שלו.  הדרגה  מה  הרבי  ידי  על  נשאל  אחד  ילד   •
ידע להשיב, אמר לו הרבי: "בצבאות השם יש דרגות, מקצין 
ועד אלוף. תשתדל ללמוד טוב ולהתנהג כראוי, עד שתגיע 

לדרגה הגבוהה ביותר, וכשתגיע לדרגת אלוף – תודיע לי"

)שיחות קודש תשמ"א חלק ג' עמ' 826(

|| הרבי התייחס למפגשים של 'צבאות השם'?
ראוי לאחד את כל המסוגלים להתאסף תכופות במסגרת 
של "קהל", קבוצה ב"צבאות השם", שעליהם נמנה כל יהודי 
עוד מקטנותו... לכבוש את העולם על-ידי "שימלא" אותו, 
יאיר העולם באור אמיתי, כך שייראה לכל אשר כל הארץ 

היא של הקב"ה.

)'תורת מנחם – אגרות-מלך' כרך א' עמ' 79(

 || היכן התיחס הרבי למדים בצבאות השם?
". .ולכן הסכמנו והצענו שיהיו עוד עניינים המאחדים את 
כולם יחד - בין אם זה יהיה ע"י לבוש באותו צבע או סיסמא 
באותו צבע וכיו"ב, כפי שכבר התפשט ממדינה למדינה. ."

)ליל י"א ניסן תשמ"א(

 • ילד אחד שהגיע עם הוריו מצרפת לרבי בשנת תשמ"א, 
קנה בקראון הייטס כובע של מפקד עם דרגה גבוהה בצבאות 
השם, בה בשעה שלא היה רשום ב'צבאות השם'. כשעמד 
לפני הרבי, שאל אותו הרבי איזו דרגה יש לו... כאשר ענה 
כובע  ואמר שכדי לחבוש  אליו  חייך  דרגה, הרבי  לו  שאין 

כזה – יש צורך במספר דרגות ונקודות...

)שיחות קודש תשמ"א חלק ג' עמ' 826(

|| מה הדגש שיש לשים בחינוך הילדים?
חינוך תינוקות של בית רבן צריך להיות באופן שהתינוקות 
נעשים חדורים לגמרי בתוך תוכם עם הענין והנקודה של 
מה  יהודי,  ילד  על  מבט  מעיפים  שכאשר  כך,  "משיח", 

רואים? - משיח! כל מציאותם היא "משיח" – הגילוי ד"אתה 
הראת גו' אין עוד מלבדו".

 )התוועדויות תשנ"ב חלק א' עמ' 148(

"צבאות  ]של  במלחמה  המיוחדת  והמשימה  המטרה 
והודעתם,  הכרזתם  עתה  שזה  כפי   – היא  בזמננו  השם"[ 
ובקול גדול – "ווי וואנט משיח נאו", שאנחנו רוצים שמשיח 

יבוא עכשיו תיכף ומיד.

זוהי המשימה המיוחדת של הדור והתקופה שלנו, ובפרט 
בשנה זו – להביא את משיח "נאו", תיכף ומיד,

"חיילים" חדשים,  ולכן מכניסים עכשיו ל"צבאות השם" 
צבא חדש – כדי למהר את קיום המשימה בפועל . .

)לקוטי שיחות חלק כ' עמ' 456, תרגום מאידיש(

היהודים  כל  של  האתערותא-דלתתא  ידי  על  ובמיוחד 
שמכריזים ומנגנים "ווי וואנט משיח נאו", ובפרט על ידי זה 

שילדים עושים זאת . . "הבל שאין בו חטא".

)משיחת ש"פ צו תשמ"א -
 בתרגום מאידיש שיחות קודש גאולה ומשיח, עמ' 99(

צבאות  הנוער  תנועת  של  לפעילות  הרבי  הגיב  איך   ||
השם בארץ הקודש?

• בחורף תשמ"א, שיגר הרבי 500$ באופן חד-פעמי, על 
של  שיחותיו  בעקבות  השם"  "צבאות  שבהקמת  הזריזות 

הרבי בסוכות ושמח"ת בנוגע ליסוד "צבאות השם".

• על מכתב הברכה של חיילי וחיילות צבאות השם מאיזור 
הצפון לקראת י"א ניסן תשמ"א, הואיל הרבי לענות:

הצפון  איזור  השם  צבאות  מחיילי/ה  ואחת  אחד  "לכל 
באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו. שלום וברכה

יד  בכתב  הוסיף  וכאן  וכו'  המכ'  קבלת  הנני  מאשר 
על  חן  ותשואות  המתנות'  על  חן  תשואות  חן  'ותשואות 
)ה' מקור  ואברכה  וכבר מילתי' אמורה בתוה"ק:  הברכות. 
הברכות( מברכיך, בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על 
העיקר. בברכה לחג פסח כשר ושמח" וכאן הוסיף בכתב יד 

"ולהיות חיל בכל". מ. שניאורסאהן.

מ10,000  למעלה  רשימת  עם  ודו"ח  למכתב  במענה   •
תשמ"ז,  השבועות  חג  ערב  השם,  צבאות  וחיילות  חיילי 
הואיל הרבי לענות: "נתקבל והפלא ופלא ואזכעה"צ שיהיו 
ידי  על  שנכתבו  למילים  חץ  סימן  )הרבי  נאמנים"  חיילים 
הרב דוד נחשון:" "אני מבקש ברכה שיהיו חיילים נאמנים 

לכ"ק אדמו"ר שליט"א"(.

• במענה על דף משימות בענייני גאולה ומשיח, ערב כ"ז 
אדר תשנ"ב: "נת' ות"ח".

)לקט חלקי מעשרות מענות-קודש בכתב ובעל-פה(



להוביל את צבאות  שנים,   38 זכיתי, במשך 
השם בארץ הקודש. המענות והעידודים אותם 
אותנו  מחייבים  המשיח,  מלך  מהרבי  קיבלנו 

להמשיך בכל המרץ, כל העת.

אנחנו מסכמים כעת חודש שלם של פעילות 
שנת  את  פתחו  הסניפים  מאות  אינטסיבית. 

הפעילות בתנופה.

כפי שתראו בגליון המונח לפניכם, בצבאות 
תאוצה  צוברת  הפעילות  נחים.  לא  אכן  ה', 
ברמת התכנים ובאיכותם, גם כמות הסניפים 
ומספר הילדים הפעילים בהם, הולך וגדל ללא 

הרף.

אני קורא לכל אנ"ש: אנא, התגייסו למערכה 
או  מגוריכם  באזור  מועדון  פתיחת  ע"י   -
בחיזוק סניפים קיימים. נגרום כולנו נחת לרבי 
שליט"א מלך המשיח ונזכה לקבל פניו תיכף 

ומיד ממש.

מעל ארבע מאות סניפי צבאות השם 

בסערה  הארץ פתחו  ברחבי  הפזורים 

חודש  תחילת  עם  החורף,  עונת  את 
חשוון. 

6 תוכניות שונות מופעלות במעצמת 

מרתקים  בתכנים  עמוסות  סניפים, 

שיתנו לחיילים ולחיילות שעות איכות 

להם  ויקנו  בשבוע,  פעמיים  חסידיות, 

בצבאות  בתפקידם  להצלחה  כלים 
השם.

את הסניפים מובילים רכזים ורכזות 

שעות  המקדשים  ומסורים  נמרצים 
רבות למען פיתוח והצלחת הסניף.

בחודש  צבעו  ירוק-צהוב  צבעי 
צבאות  סניפי  מאות  את  האחרון 

השם ברחבי ארץ הקודש. 

קיבלו  וחיילות  חיילים  אלפי 
המדים  את  רבה  בהתרגשות 
החיילים  ילבשו  אותם  החדשים 

בו  בסניף,  מפגש  בכל  והחיילות 

יענדו את הצל"שים והסיכות שיקבלו 
על ביצוע המשימות.

מטרת המדים להזכיר לחייל בכל הזדמנות 

- הנני חייל בצבא ה', מטרתי להביא את 

הגאולה על ידי שהתגבר על היצר הרע. 

הרבי מלך המשיח הביע בהזדמנויות 

צ"ה  לחיילי  מיוחדת  חיבה  רבות 
שהופיעו עם מדים.

יחד עם המדים, קיבלו החיילים את התכנית החדשה!

בכל שבוע החיילים מקבלים בסניף 'פקודת יום' אותה 

הם יצטרכו לבצע במהלך השבוע הקרוב. 

לחייל שביצע את המשימה, מוענק צל"ש מיוחד 

המתלבש על כותפת המדים.

ייחודית  עשרה צלש"ים מעניקים לחייל סיכה 

של  הדרגות  במסלול  נקודות   20 של  ותוספת 

צבאות השם.

הגאולה  אלבום 
החם  המבצע   -
חיילי  את  שילווה 
צבאות  וחיילות 
במשך  השם 

חודשי החורף.

האלבום 
עוסק  המפואר 
גאולה  בענייני 
ומלווה  ומשיח 

התוכן  מרהיבות.  ותמונות  בציורים 

בסדר  ומעובד  פרקים,  לעשרים  מחולק 

מופתי המותאם לשפתם של הילדים.

המבצע מלווה בפרסים רבים יקרי ערך, 
כאשר בכל שבוע נערכת הגרלה 

בתוספת בונוסים מיוחדים.

את מעטפות המדבקות 
בסיום  הילדים  משיגים 
בסניף  המפגש 
או  ה'  צבאות 

בנקודות 
המכירה.

יוצא לאור על ידי
תנועת הנוער
צבאות השם

בארץ הקודש

כיכר מד"א, ת.ד. 1035 נצרת עילית
טלפון: 3628*

טלמסר צבאות השם: 079.923.4770
th5001770@gmail.com :משרד

מוקד הודעות ווטצאפ: 058.770.6462
פקס: 04.657.8485
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תוכנית 'בדרך תמים'
נפתחת <<

של  המיוחדת  התוכנית 
לתלמידי  השם  צבאות  סניפי 
כיתות ח' )ראה לקמן( נפתחת 

החודש ברחבי הארץ.

התוועדויות בסניפים <<
במסגרת מועדון ניצוץ משיח 
צייט',  'חסידישע  תוכנית  של 
על  התוועדות  החודש  תיערך 
יקבלו  בה  בסניפים.  האש 
ייחודית  משימה  החיילים 
לסניף, והמצטיינים יזכו לפרס 

אישי ומיוחד.

כינוסי חנוכה <<
בחג  יערך  היסטורי  ראלי 
החנוכה שיאחד את כל חלקי 

הארץ.

בסניפים  יעבור  הראלי 
הקודש  בארץ  המרכזיים 
וצפויים בו תוכניות מפתיעות 

ובלעדיות. פרטים בקרוב.

שבת צבאות השם לבנות <<
בשבת חנוכה יתאספו אלפי 
לשבת  השם  צבאות  חיילות 
תוכניות  ומרוממת.  מאחדת 
את  ילוו  ומקוריות  מרתקות 
החיילות מיום שישי בצהריים 
ועד לבאנקעט הענק במוצאי 

שבת.

הגידול  בעקבות  השנה, 

השבת  הנרשמות,  במספר 

שונים!  קמופסים  ב2  תערך 

לצעירות ולבוגרות בנפרד.

ימי הכשרה למפקדים <<
בסניפי  מפקדים  עשרות 

במסע  להשתתף  צפויים  צ"ה 

מקיף  קורס  שיהווה  מיוחד, 

בהפעלת  להכשרה  ומזורז 

הסניפים.

בקמפוס  יתקיים  הקורס 

בסיום  יומיים  למשך  מפואר 

חג חנוכה.

שבת צבאות השם
- הבוגרים <<

לחיילים  מרענן:  חידוש 

השנה  תערך  ז'-ח'  מכיתות 

להם  ומיוחדת  מגבשת  שבת 

בסיום חג החנוכה בש"פ ויגש.

התוועדויות  יתקיימו  בשבת 

ייחודית  תוכנית  מיוחדות, 

לכיתה ז' ופאנל מרתק שיכין 

את תלמידי כיתות ח' לקראת 

הכניסה לתומכי תמימים.

מבצע ה' טבת <<
של  לאור  ההוצאה  באגף 

בימים  נערכים  השם  צבאות 

הספרים  חג  לקראת  אלו 

הנחות  טבת.  ה'  הבהיר  ביום 

השם,  צבאות  ספרי  על  ענק 

וספרים חדשים שכעת יורדים 

לבית הדפוס.

תכנית
הדרגות

הוצאה לאור

אז מה מצפה
לנו בחודש הבא?

מרכז
הכשרה 
והדרכה

יחד עם מגזין במחנה צ"ה בחודש תשרי, קיבלה 

אתגרי  משחק   - מיוחדת  הפתעה  משפחה  כל 

המעביר את תכני הדרגות בצ"ה בצורה חוויתית.

המשחק שסחף את הילדים כלל לוח ענק וכלי משחק. בתחילת 

החודש נערכה הגרלה בין כל המשתתפים.

עיתון  מפרסם  חודש  מידי 
במה  על  השם'  צבאות  'במחנה 
החיילים  שמות  את  מכובדת 
בחודש  דרגא  שעלו  והחיילות 

האחרון.

משפחה  כל  החודש  בסיום 
מקבלת מכתב מיוחד עם סיכום 
ילדיהם  צברו  אותם  הנקודות 

במסלול הדרגות.

מ-50  למעלה  עלו  זה  בחודש 
הדרגות  בסולם  וחיילות  חיילים 

לנח"ר הרבי מלך המשיח!

•• ערב רכזים
עשרות  חב"ד  בכפר  התכנסו  החודש  בתחילת 
רכזי הסניפים. אברכים מסורים העמלים במשך 
הסניפים,  של  השוטף  בתפעול  כולה  השנה 

ובהעברת התוכניות של צבאות השם .

בפני  הוצגו  בערב 
החידושים  הרכזים 
שיתקיימו  והשדרוגים 
יחד  בסניפים,  השנה 
עם דיונים משותפים.

ולבסוף משא מרכזי 
הרב  מאת  ומאלף 

אסף חנוך פרומר.

•• שבת 
למפקדות

מיוחדת  שבת 
לכל  בצפת  נערכה 
צבאות  מפקדות 
השבת  השם.  
בתכני  עמוסה  הייתה 
והדרכה  הכשרה 
צבאות  סניפי  של 
השם, החדורים ברוח 
המיוחדת  השליחות 

שהוטלה עליהם.

ההכשרה  במרכז 
כך  על  עומלים 
יקבלו  שהמפקדות 
חסידיים  כלים 

לליווי  ומקצועים 
בסניפים.  החיילות 
אכן  רבה  וההצלחה 

מעידה על כך.

•• חוברות 
הדרכה

ההכשרה  מרכז 
של  וההדרכה 
צבאות השם מספק 
והמפקדים  לרכזים 
מערכי  עם  חוברות 
מלאים,  פעילות 
והטמעת  להעברת 

התכנים.

'במחנה  עיתון  לאור  יוצא  חודש,  כמידי 

הותיק  החבד"י  העיתון  השם'  צבאות 

מהרבי  וברכות  למענות  שזכה  לילדים, 
מלך המשיח.

פעמיים  קבוע,  באופן  יוצא  העיתון 
בחודש. 

מגזין  חודש  כל  בתחילת 

עמודי  ב-68  עמוס  מהודר, 

שלל  עם  מרתקים,  תוכן 

על  האהובים  המדורים 
ומותאם  הילדים  כל 

לכל הגילאים. 

גליון  יוצא  החודש  של  השני  ובחציו 

מקוצר - אף הוא מרתק במיוחד...

יוצא  אנ"ש,  לילדי  לעיתון  בנוסף 
המופץ  ישראל,  לילדי  שבועי  גליון 

במועדוני צ"ה ובבתי חב"ד רבים.

הפתיעו  לאור  ההוצאה  במערכת 
החודש במראה חדש ומרענן לעיתון 
עם  שבועיים.  עמודים   2 בו  ונוספו 

שלל מדורים חדשים ומרתקים. 

81 תוכניות.

מגזין הוידיאו החודשי של חיילי צבאות השם - 'הראלי'. 

חינוך  מאנשי  רבים  שבחים  לקצור  שזכתה  תוכנית 
מנחם  ר'  בהנחיית  דבר.  כשם  נודעה  וכבר  ומשפיעים 

שרון ור' פולע קורקוס.

מלאה  תוכנית  עם  דיסק  החיילים  קיבלו  החודש  גם 
המסרים  את  מעבירים  הקבועים  המדורים  ומרתקת, 

בצורה חוויתית וחודרת. 

הדרמה  פרקי  הגילאים,  בכל  לגעת  מצליח  הדיסק 
לבוגרים ומדור הג'וניור לגיל הרך.



בשביל להבין איך יוצרים כזה ספר, אנחנו צריכים לחזור 
אחורה לפני כמעט שנה. צוות ההיגוי של תוכניות צבאות השם 
התכנס במפקדה השוכנת בנצרת עילית, כדי לדון מהו הנושא 

השנתי שילווה את צבאות השם בשנה הקרובה - תשע"ט?

המשפיעים  הנוכחים,  כל  דעות…  חילוקי  היו  שלא  האמת 
החם  הנושא  זה  ומשיח.  גאולה  ברורות:  קבעו  והמחנכים, 
והבוער, אותו הרבי מלך המשיח דורש שנלמד ונחיה בתקופה 
של רגע לפני הגאולה. הלימוד בזה הוא גם הדרך הישרה הקלה 

והמהירה כדי לזרז את ביאת המשיח.

כדי להוריד זאת לשפת הילדים, הוחלט לפעול בכל הכיוונים, 
אלבום מדבקות, הפעילות בסניפים, וגולת הכותרת - הספר.

יודעי דבר מספרים כי זה הספר הראשון בעולם שלוקח את 
כל מושגי הגאולה ומעביר אותם בשפה פשוטה וברורה לילדים. 
נותנים  והמשובחת  וההדפסה הצבעונית  עיניים  מאירי  ציורים 

לספר מראה מפואר שיוצק בתוכו תוכן מרתק ומאלף.

להפקה  שאחראי  מי  מרגליות,  צבי  פנחס  הרב  עם  בשיחה 
המדוברת, הוא מספר שלב אחרי שלב איך מוציאים לאור  ספר 

כזה מהפכני:

של  והמשפיעים  הרבנים  את  להושיב  הוא  הראשון  "השלב 
וועדת ההיגוי כדי להחליט איזה מסרים צריכים להיכנס לספר? 
תורת הגאולה היא רחבה ועמוקה מאוד, וכאשר רוצים להגיש 
עליהם  העקרוניים  הקווים  את  לקבוע  הכל  לפני  צריך  לילד, 

יושתת התוכן של הספר".

ספר  בכל  ספרים,  לשני  הגאולה  נושא  את  לחלק  הוחלט 
יופיעו כמה שערים שבתוכם ישתלבו הפרקים. באופן שיסביר 
שלב אחרי שלב, למה הגאולה הוא נושא כל כך עיקרי וחשוב 

ביהדות? מה תפקידו של משיח? איך אפשר לקרב את הגאולה? 
מה יקרה בגאולה? מה התהליך לגאולה? איפה אנחנו נמצאים 

בכל הסיפור הזה?

את עבודת הכתיבה עשה הרב מתתיהו יהודה לוינסון. הוא 
תורת  המדרשים,  הגמרא,  מהתורה,  החל  הספרים,  מכל  ליקט 
וכמובן שיחות הרבי מלך המשיח שעוסקים בנושא.  החסידות 
לדלות  קשה,  המלאכה  ועבודת  בנושא  מלאים  ממש  הספרים 

ולברור, לעבד ולכתוב.

העצומה,  ההשקעה  את  מיד  מבין  לתוצאה,  שנחשף  מי 
מסודרת  בכתיבה  מופיעים  בחסידות,  עמוקים  הכי  הנושאים 
ומרתקת, בשילוב סיפורים ומשלים. קטעי עיון, קטעי הידעת, 

דף סיכום ועוד.

"היו ספרים רבים שלימדו נושאים מסויימים, אם זה בסיפור, 
לילדים  שיתן  אחד  ספר  אבל  צורות.  מיני  בכל  או  בקומיקס 
עוד  זה   - ומשיח  גאולה  נושאי  כל  על  וברורה  מקיפה  תמונה 

לא היה!!"

לספר נלווה ציורים מרהיבים של הצייר המוכשר רפי דרוק. 
ובכל פרק נבחר ציור שייטיב להמחיש את הנושא הנלמד בפרק.

שלבים  כמה  תיארתי  לא  התפעלות,  אחוז  אני  הזה  בשלב 
ומסוכות עוברים כדי להגיע לתוצאה המושלמת. אני מציין זאת 
בפני הרב מרגליות והוא בוחר שלא להתפעל… "המאמץ הגדול 
של כל מי שהיה שותף למלאכה, שווה בכפל כפליים כשיודעים 

מי ילמד בספר ומה הלימוד שלו יפעל…" .

תכני הספר יועילו מאוד גם למוסרי שיעורים בבתי חב"ד. הן 
ללימוד משותף ברמת מתחילים והן כעזר להכנת שיעור מקיף 

מסודר ומרתק בנושאי הגאולה.

את הספר ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות.
הפצה ראשית: חיש הפצת המעיינות. )מחיר מיוחד לבתי חב"ד(.

ללא  הוא  הסניפים  אגף  של  הכותרת  גולת 
ביותר  והפעיל  הגדול  האגף  המועדונים.  ספק 

בצבאות השם.

יחד עם השלוחים בשטח מגיעים לאלפי ילדי 
שבועית  בפעילות  חלק  לקחת  שזוכים  ישראל 
וחוויתית. השנה ב"ה הצטרפו עשרות  יהודית 

סניפים חדשים.

ארגז  מקבל  הסניף  מפעיל  חודש  בכל 
מפגשים  לשני  הדרכה  חוברת  טוב:  בכל  מלא 
ממתקים,  מפגש,  לכל  יצירה  חומרי  שבועיים, 
פרסים, תוכנית משימות ודרגות מיוחדת, עלון 

שבועי ועוד ועוד.

התוכנית  בזכות  כי  מעידים  רבים  שלוחים 
הם מצליחים לסחוף לסניף ילדים רבים ולצקת 
שעות של תוכן יהודי בצורה חוויתית ומרתקת.

בכל  דירה,  בבנית  התוכנית  עוסקת  השנה 
חשון  בחודש  בדירה.  נוסף  חלק  בונים  חודש 
עסקו הילדים בשלב הראשון, בניית היסודות, 
העולם  עליהם  היסודות  מהם  גילו  הם  כך 

עומד? ומדוע היסודות כל כך חשובים?

הסיפורים המרתקים, ערכת יצירה מהודרת, 
משחקי חברה ועוד, מעניקים יחד חוויה וכיף 

ערכיים.

מועדוני
צבאות השם



< תוכנית הסניפים: שעות הפעילות בסניף 
מעניקים לחיילים שעות של תוכן חסידי מעבר 
שהכל  בסניפים  הייחודיות  הלימודים.  לשעות 
המזכירה  כזו  ומגבשת,  חוויתית  בצורה  נעשה 

לחייל את תפקידו בצבא ה'.

יצירה  בהכנת  מתנסים  גם  לחודש  אחת 
מרהיבה ומושקעת.

סניפים  בעשרות  צייט:  חסידשע   >
לכיתות  ומושקעת  ייחודית  תוכנית  מתקיימת 

ד'-ז' - חסידישע צייט.

בסוגיות  החיילים  מתעמיקים  בתוכנית 
בסוף  הגאולה.   - החדש  הספר  מתוך  הגאולה 
לימוד כל פרק מסכמים עם דף עבודה מאתגר.

חוברת  קיבל  חייל  כל  השנה!  חדש   >
מופיע  בחוברת  הביתה.  מיוחדת  שעשועונים 
בסניף  הנלמד  התוכן  של  חוויתי  סיכום 

ושעשועונים רבים, יחד עם משימה לביצוע.

בנוסף, במפקדת צבאות השם דואגים לתגמל 
'מועדון  באמצעות  המתמידים,  החיילים  את 
יקרי  ופרסים  משימות  המעניק  משיח'  ניצוץ 

ערך רבים.

סניפי הבנים



< עונת החורף נפתחה בסערה בסניפים לחיילות 
שבסניפי  רבות  שנים  ידוע  כבר  זה  השם.  צבאות 

הבנות ניכרת ההשקעה רבה.

וחצי של פעילויות  כולל שעה  כל מפגש בסניף 
חינוכיות  והפעלות  דיונים  משחקים,  מאתגרות, 
וערכיות שמחדירות בחיילות התקשרות לרבי מלך 

המשיח.

מעבר לארגז החודשי ששולחת המפקדה הראשית, 
עמוס בחומרי פעילות ואביזרים מיוחדים שהופכים 
והמפקדות  הרכזות  במיוחד,  למהנה  מפגש  כל 

המסורות משקיעות הרבה מעבר:

מבצעים עונתיים, התוועדויות, הופעות, טיולים, 
פעילות חוץ, מבצע נש"ק, כנסים ועוד המון יוזמות 
החיילות  בו  צבאי  לבסיס  הסניף  את  שהופכות 
המשימה:  לביצוע  והכוחות  הפקודות  את  מקבלות 

הבאת הגאולה!

מפקדת  ז'-ח',  מכיתות  לחיילות  הנבחרת:   >
צבאות השם הפיקה תוכנית ייחודית ומוקפדת כיאה 

לחיילות הבוגרות.

לכל מפגש בסניף מערך פעילות מעורר מחשבה 
במהלך  צ"ה.  לחיילות  החשובים  בנושאים  ודיון 
השנה החיילות עוברות הכשרה שמעניקה להן כלים 
חסידיים ומקצועיים לשמש בהמשך כמפקדות בצ"ה.

הכוללת  כרטיסיה  החיילות  ממלאות  חודש  בכל 
יתקיים  השנה  סיום  ולקראת  אתגריות  משימות 

הטיול הגדול למצטיינות.

בכל  החודש,  כבר  נפתח  השנתי  המבצע   >
חודש ממלאות החיילות כרטיסיה הכוללת משימות 
אתגריות ולקראת סיום השנה יתקיים הטיול הגדול 

למצטיינות.

סניפי הבנות
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הר"ר אוריה קובלקין

הר"ר אילן טאבוך

הר"ר אליהו בן דוד

הר"ר אליהו קעניג

הר"ר אליסף אייפערט

הר"ר אלירן שמר

הר"ר אלכסנדר קגנוביץ'

הר"ר אלרם בנהרוש

הר"ר אסף דפנה

הר"ר ארנון אמזל

הר"ר בצלאל דורון

הר"ר ברוך לפשיץ

הר"ר ברוך נוטיק

הר"ר דביר איציק

הר"ר דוד פרוס

הר"ר הלל כהן

הר"ר הרב חיים ריבקין

הר"ר הרשי מיידנצ'יק

הר"ר חזי בן ארי

הר"ר חי רוטנברג

הר"ר חיים מאיר מפעי

הר"ר יהושע אלישביץ

הר"ר יובל כהן

הר"ר יוסי ווישנפסקי

הר"ר יוסף דוד הלל

הר"ר יוסף ידגר

הר"ר יוסף יצחק לבקיבקר

הר"ר יוסקה רוזנברג

הר"ר יותם קליין

הר"ר יענקי ציקוואשווילי

הר"ר יעקב הלל

הר"ר יעקב סעדה

הר"ר יעקב סעדה

הר"ר ישראל ארבוב

הר"ר ישראל קלינמן

הר"ר לוי אושקי

הר"ר לוי טננבוים

הר"ר מאיר רוזנבלט

הר"ר מוטי מרום

הר"ר מוטי קמינקר

הר"ר מוישי סנדרוי

הר"ר מוישי פיזם

הר"ר מנחם בגין

הר"ר מנחם בן מעש

הר"ר מני שחר

הר"ר מענדי אייזנבך

הר"ר מענדי דורון

הר"ר מענדי מטוסוב

הר"ר ניצן כהן

הר"ר ניצן כהן

הר"ר ניר מויאל

הר"ר עומרי כורך

הר"ר פיני קירשנזפט

הר"ר פנחס פיזם

הר"ר צביקי מרגליות

הר"ר צפריר אנוש

הר"ר שי אלג'אני

הר"ר שלום מישלובין

הר"ר שלמה כץ

הר"ר שמואל הלפרין

הר"ר שמוליק זלמנוב

הר"ר שמריהו בוטמן

הר"ר שניאור ארבוב

הר"ר שניאור גולדמיץ

הר"ר שניאור פרסיקו

הת' יוסף סגל

הת' מנחם מענדל בן אור

הת' נריה תם

הת' שלמה חיים שפריצין

הת' שמואל גנדל

הת' שניאור אנקווה

הת' שניאור גרינוולד

א. גודס

א. דרור

א. חכשור

א. יוגדייב

א. יראל

א. מטר

א. מימון

א. סדן

ב. פיין

ב. ש. נוטיק

ג. אקרמן

ג. כהן

ג. מימון

ג. פרחי

ג. פרלשטיין

ד. אנוש

ד. אקסלרוד

ד. אקרמן

ד. וספי

ד. ל. דיין

ד. ל. רחימי

ד. ל. שניאורסון

ד. סיבוני

ד. צ'רניקוב

ה. אלי

ה. אליאס

ה. שמח

ז. שמחוני

ח. אוחנה

ח. ברקוביץ

ח. גינזבורג

ח. דינרי

ח. הלל

ח. וישצקי

ח. ונונו

ח. ל. גמליאל

ח. לוי

ח. מ חדאד

ח. מ. קאזטשקאוו

ח. מ. קמל

ח. סגל

ח. עובדיה

ח. פינטל

ח. פקסון

ח. פריימן

ח. ציון

ח. ציטרון

ח. קעניג

ח. שופט

ח. שרעבי

ט. רוזנברג

ט. שמש

י. מיפעי

ל. אופן

ל. טוויג

מ. אלגזי

מ. אלרואי

מ. בליניצקי

מ. בקרמן

מ. גביש

מ. גודי

מ. גליס

מ. גרוזמן

מ. דוידזון

מ. דונין

מ. הכהן

מ. הענדל

מ. וינר

מ. ויצמן

מ. טאלער

מ. טביב

מ. כץ

מ. לוי

מ. ליפש

מ. נביאי

מ. נוטיק

מ. סגל

מ. פרצובסקי

מ. קופצ'יק

מ. קורנט

מ. קלדרון

מ. קעניג

מ. רוזנברג

מ. שושן

מ. שפרינגר

מ. תור

מו. קיז'נר

נ. ברסון

נ. דאהן

נ. דרור לבנון

נ. וירט

נ. מישולובין

ס. מיידנצ'יק

ס. פרץ

ס. ציטרון

ע. ברקוביץ

ע. יגודייב

ע. לביאד

ע. קורקוס

צ. דיאמנט

צ. רובין

ק. בבלי

ק. הורביץ

ק. טל

ר. אופניימר

ר. אלון

ר. ברוק

ר. גולדברג

ר. דונין

ר. הורביץ

ר. הרשקוביץ

ר. זילברמן

ר. חנוכה

ר. טל

ר. לוי

ר. מזרחי

ר. מרגליות

ר. פש

ר. ציטרון

ר. קאליפא

ר. רוזנבלט

ר. רון

ש. אדרעי

ש. אקסלרוד

ש. ברוך

ש. גינזבורג

ש. דייטש

ש. הענדל

ש. טל

ש. יראל

ש. נואמה

ש. סדן

ש. סילברמן

ש. ערנטרוי

ש. פרידמן

ש. ר. פרידמן

ש. רוזנבלט

ש. שוחטמן

ש. שמולביץ

ש. שמחוני

ש. שרגא

ת. וויניג

ת. שיף

חיפה   

חריש 

טבריה 

יבניאל     

יד בנימין 

יהוד 

יסוד המעלה   

יפו 

יצהר   

יקנעם   

ירושלים, ארמון הנציב 

ירושלים, גילה     

ירושלים, הר חומה 

ירושלים, נחלאות 

ירושלים, סנהדריה 

ירושלים, קטמון 

ירושלים, קרית היובל    

ירושלים, קרית הלאום 

ירושלים, הר נוף   

ירושלים, רמת שלמה 

ירושלים, שיכון חב"ד    

כוכב יאיר 

כליל 

כפר גדעון 

כפר חב"ד     

כפר חב"ד ב' 

כפר סבא  

כפר סיטרין   

כפר תבור 

כרמיאל 

לוד      

מבשרת ציון  

מגדל העמק     

מזכרת בתיה 

מנחמיה 

מסלול 

מעלה אפריים 

נהורה 

נהריה   

נחושה 

נחליאל  

ניר ישראל 

ניצן 

נס ציונה 

נצרת עילית     

נריה 

נשר 

נתיבות   

נתניה     

נתניה, עין התכלת  

עדי עד 

עין איילה 

עכו 

עמנואל   

עפולה    

עץ אפרים 

ערד    

עתלית   

פקיעין החדשה  

פתח תקווה, הדר גנים      

פתח תקווה, מרכז   

צופים 

צפת      

צפת, נוף כנרת 

צפת, עיר העתיקה  

צרופה 

קוממיות 

קסטל 

קצרין  

קרית אונו 

קרית אתא      

קרית גת      

קרית מלאכי   

קרית מלאכי, נחלת הר חב"ד     

קרית שמואל      

ראש העין 

ראש פינה   

ראשון לציון       

ראשון לציון, מזרח 

ראשון לציון, מערב 

ראשון לציון, מרכז 

רחובות      

רמות מאיר 

רמת גן     

רמת גן, השיקמה 

רעננה 

שילה  

שלומי 

שערי תקווה 

תל אביב, מרכז    

תל אביב, נווה עופר 

תל אביב, נווה צדק 

תל אביב, נווה שרת 

תל אביב, נופי ים 

תל אביב, רמת אביב     

תל ציון     

 מועדון צ"ה  • בנות  • בנים 

חסידישע צייט  • בדרך תמים  • הנבחרת 

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

ב"ה

אביטל 

אדם    

אופקים    

אופקים, השקמה  

אור יהודה       

אור יהודה, נווה רבין  

אורות 

אילת   

איתמר 

אלעד  

אלעד    

אלקנה 

אשדוד  

אשקלון  

באר גנים 

באר שבע      

באר שבע, נחל עשן  

באר שבע, שכונה א' 

בית אלעזרי 

בית דגן  

בית יהושוע 

בית נקופה 

בית שאן   

בית שמש     

ביתר עילית, גבעה א'     

ביתר עילית, גבעה ב'    

בני ברק     

בני ברק, פרדס כץ 

בני ברק, שיכון ה' 

ברקת   

בת ים    

גבעת ניל"י 

גבעת שמואל 

גבעתי 

גדרה 

גבעת כח 

גמזו 

הוד השרון 

הסוללים 

הרצליה     

הרצליה פיתוח 

זיתן 

זכרון יעקוב 

חדרה    

חולון  

הסניפים
ה'תשע"ט

מפת

406
סניפים

2
מפגשים 
בשבוע

154
 ערים

וישובים

1
משימה אחת: 
הבאת הגאולה!

6
 תוכניות

סניפים שונות




