
מסכמים
חודשיים
בצבאות השם

מסכמים
חודשיים
בצבאות השם

426
סניפים

2
 מפגשים
בשבוע

12,000
 חיילים וחיילות

בסניפים

240
עולים
בדרגא

160,000
עלוני במחנה 
לילדי ישראל

5
שבתות 
צבאות 

השם

1,200,000
מדבקות חולקו 
באלבום התפילה

גליון סיכום מיוחד
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 תנועת הנוער
 צבאות השם
בארץ הקודש

ב"ה



משפחת 
גנרלים

Th770.co.il058-770-6462
*3628

מצטרפים עכשיו לתכנית המשפחתית
יש משפחות

ויש משפחות...

הרב דוד נחשון

יו"ר תנועת הנוער צבאות השם וניידות 
חב"ד בארץ הקודש

בכמות  אינטנסיבים  פעילות  חודשי  מסכמים  אנחנו 
ובאיכות, מאות סניפים פתחו את שנת הפעילות בתנופה.

 71 לפתיחת  בקריאה  יצאנו  האחרון  השלוחים  מכינוס 
סניפים חדשים, ואכן, רבים וטובים הצטרפו ב"ה למשימה, 
כל אלה אשר לא הספיקו, עתה הזמן להצטרף למשימה 

ולפתוח סניפים חדשים.

ובקביעות ה"מאמרים"  בפרט בהמצאנו בשנת השבעים, 
מעלת  את  המשיח  מלך  הרבי  מבאר  תש"פ,  שנת  של 
השם "צבאות השם", זכות גדולה לכולנו להיות שותפים 
ולהכריע את הכף לגאולה האמיתית והשלימה עם הרבי 

מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

ַהָּים  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  "ְּכֶׁשִּנְגָלה 
]ַהְיָלִדים[  ֵהם  סּוף(  ַים  )ִּבְקִריַעת 
ֵא-ִלי  ֶזה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּתִחָּלה",  ִהִּכירּוהּו 

ְוַאְנֵוהּו".

ֶׁשֵהִביאּו  ָהִראׁשֹוִנים  ָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי 
ַהָּפסּוק  ּכֹוֵלל  ַהָּים",  "ִׁשיַרת  ַלֲאִמיַרת 
"ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך", ּוְבַׁשַּבת ִׁשיָרה 
ִעָּקר  ַּגם  ִמְתַחֵּדׁש  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל 
ְּתִחָּלה"  "ִהִּכירּוהּו  ֵהם  ֶׁשַהְיָלִדים  ֶזה 

ְוֵהִביאּו ַלֲאִמיַרת ִׁשיַרת ַהָּים "ְּתִחָּלה",

ְוָנכֹון  ַהַּמְתִאים  ָּדָבר  ֶזה  ֲהֵרי  ְוָלֵכן, 
ָנה ַהָּבָאה ִלְבנֹות "ִמְּקָדׁש  ֶׁשַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשָ
)ה'( ְמַעט" – ִּתְהֶיה ִהְׁשַּתְּדלּות ְמֻיֶחֶדת 
ֶׁשֲאֶׁשר ַהְיָלִדים ְוַהְיָלדֹות, ָּבִנים ּוָבנֹות, 

ִיְּטלּו ְּבָכְך ֵחֶלק ִעָּקִרי.

ִעם  "ְּתִחָּלה"  ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ְיֵדי  ְוַעל 
הֹוֵריֶהם,  ֵאֶצל  ַּגם  ִיְתַוֵּסף   – ַהְיָלִדים 
ְיֵדי  ַעל  ֵּכיַצד  ְּבמּוָחׁש  ֶׁשרֹוִאים  ְּכִפי 
ַּגם  ּתֹוֶסֶפת  ֶיְׁשָנּה  ַהְיָלִדים  ִהְתַּפֲעלּות 

ְּבִהְתַּפֲעלּות ַההֹוִרים.

ַעל ִּפי ִהְתַוֲעֻדּיֹות תשמ"ז ֵחֶלק ב' עמ' 448-9-450

יוֹצֵא לָאוֹר עַל יְֵדי
ֵם בְֶּאֶרץ ַהקֶֹּדׁש ּתְנוַּעת ַהנַֹּער צִבְאוֹת ַהּשׁ

 
ִּים: ְָׂרִדים ָראׁשִי ִמש

נוף הגליל, כיכר מד"א ת.ד. 1035
טלפון: 3628*

טלמסר צבאות השם: 079.923.4770

יו"ר: הרב דוד נחשון
מנהל: הרב לוי נחשון

 אגף סניפי הבנים: הרב יוסף יצחק בן ציון,
הרב שלמה דיקשטיין

אגף סניפי הבנות: הגב' רחל זקס, הגב' ליבא קלפמן, הגב' אפרת תם
אגף מועדוני צ"ה: הגב' רחל שוורץ

תוכנית הראלי: ר' מנחם שרון, ר' פולע קורקוס
 מפקדת צ"ה: הרב מנחם מענדל שטיינר, ר' אייל דוייב,

ר' מנחם מענדל ליפש
מנהל פרויקטים: ר' דניאל הושיאר



רבבת חיילים וחיילות 
בכינוסי חנוכה

במפקדת תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש מסכמים בהצלחה את 
המשיח,  מלך  הרבי  הוראת  פי  על  התקיימו,  החג  במהלך  החנוכה.  ימי 
כינוסי חנוכה בכל רחבי הארץ. בסך הכינוסים השתתפו כרבבת חיילים 
וחיילות. לצורך כך אף הופק הצגת מחזמר מיוחדת שהסתובבה בכנסים 

המרכזיים. הנה תמונות נבחרות מכינוסי הענק

אלפים השתתפו 
במבצע 'חנוכה חסידי' 

המשפחות  קיבלו  החנוכה  חג  לקראת 
החג.  ימי  לכל  מיוחדות  משימות  לוח 
חסידיות,  הנהגות  כללו  המשימות 

יציאה למבצעים, לימוד יומי ועוד.

כך  על  קיבלו  בטלמסר  המדווחים 
האישי  הדרגות  למסלול  נקודות 

והשתתפו בהגרלת ענק

חברי 
הסניפים 
בשיירת 
הטנקים

נפלאות  יוזמות  נערכו  רבים  בסניפים 
חנוכה  למבצע  משותפת  יציאה  של 

בקניונים, בתי אבות וכדו'

סניפים אחדים אף זכו להצטרף לשיירת 
את  ולהאיר  חב"ד  ניידות  של  הטנקים 

העולם באור הגאולה. 

חנוכה שלא ישכח...
הרב מני שחר, מנהל צבאות 

השם סניף רחובות

במסדר  נרגשים  עמדו  החיילים  עשרות 
החיילים  הטנקים…  הגיעו  והנה  מיוחד, 
עלו בהתרגשות ולשעה קלה הפכו להיות 

טנקיסטים.

זה קרה אחרי מבצע מלהיב שערכנו בין 
להצטרף  נבחרו  המצטיינים  החיילים, 
נעמדנו  קודם,  חצי שעה  האור.  לשיירת 
צבאות  במדי  לבושים  כולם  בו  למסדר 
יוצאים  יחידה,  בגאוות  מלאים  השם, 

בשליחות הרבי מלך המשיח.

מאות  התאספו  מכן,  לאחר  ימים  כמה 
פי  על  ראלי.   - לכנס  וחיילות  חיילים 
הוראת הרבי לערוך כינוסי ילדים בימים 

אלה.

הייתה  ההשקעה  מרותקים.  היו  הילדים 
ניכרת, בתפאורה, האורות, המוזיקה וכל 
וכמובן  ביותר.  גבוהה  ברמה   - השאר 
המיוחדת,  והעלילה  התוכן  העיקר, 
הציפייה  יוקר  את  בצופים  שהחדירו 

לגאולה הקרובה.

1 ּבַּצְעּו ֶאת הְַמִׂשימֹות הַּיֹוִמּיֹות.
2 ַסְּמנּו V לְיַד ּכָל ְמִׂשיָמה ֶׁשּבִּצַעְֶּתם.

3 ּבְסֹוף הַַחג, הְַחִּתימּו ֶאת הַהֹוִרים עַל הַּלּוחַ.
4 ִספְרּו ֶאת ִמְסּפַר הְַמִׂשימֹות ֶׁשּבִּצַעְֶּתם.

5  ַחּיְגּו לְֶטלֶֶמֶסר צִבְאֹות הֵַּׁשם 079.923.4770, הִּכָנְסּו 
לֵַּתבָה הִָאיִׁשית ֶׁשּלָכֶם ּבְָתכְנִית הְַּדָרגֹות וְַדּוְחּו עַל 

ִמְסּפַר הְַּמִׂשימֹות ֶׁשּבִּצַעְֶּתם

6  ּבְִאם ּבִּצַעְֶּתם 1-20 ְמִׂשימֹות - ִקּבַלְֶּתם 5 נק' לְַמְסלּול 
 הְַּדָרגֹות ֶׁשּלָכֶם.

 ּבִּצַעְֶּתם 21-40 - ִקּבַלְֶּתם 12 נק'.
 ּבִּצַעְֶּתם 41-60 - ִקּבַלְֶּתם 20 נק'.

ּבִּצַעְֶּתם 61 ְמִׂשימֹות וַָמעְלָה - ִקּבַלְֶּתם 25 נק'.

ּבֵין ּכָל הְַמַדּוְִחים ּבֶַּטלֶֶמֶסר עַד ה' טֵבֵת, ִּתְתַקּיֵם הַגְָרלָה עֲנִָקית

*הַּכֶֶסף יִּנֵָתן ּכְזִּכּוי לְִרכִיָׁשה ּבֲַחנּות צִבְאֹות הֵַּׁשם

ִמבְצָע

ּפְָרס ְׁשלִיִׁשי: 
3 זֹוכִים 

ב-100 ש"ח

ּפְָרס ֵׁשנִי: 
200 ש"ח

ּפְָרס ִראׁשֹון: 
400 ש"ח

צִבְאֹות הֵַּׁשם ְמַחּלֵק לָכֶם

ְּדֵמי ֲחנֻּכָה



ההשפעה של השבת
 הגב' חיה ביטון

קצינת סניף גילה, ירושלים

בשבוע,  פעמיים  בסניף  שלנו  העבודה  לאחר 
הכל  ופתאום  השם  צבאות  שבת  מגיעה 

מתעצם! 

פוגשות   - ארצית  לשבת  שנוסעות  החיילות 
חיילות מכל רחבי הארץ, חוות שעות מעצימות 

ומיוחדות.

ההיתוך  כור  היא  שהשבת  לומר  ניתן  ובעצם 
שונה  שבה  היא  ומשם  חיילת  כל  שעוברת 

לגמרי! 

ראיתי  חנוכה,  לאחר  הסניף  אל  חזרו  כשהן 
את הברק מעיניהן שהוכיח יותר מכל שמשהו 
התכנים  את  איתן  לוקחות  החיילות  השתנה. 
בסניף  אנו  וגם  האמיתיים,  לחיים  השבת  של 

רואות את ההשפעה העצומה.

כשאני רואה את זה, אני מתמלאת בהתרגשות 
עצומה על הזכות להיות חלק מצבא שכזה!

 1000
חיילות 
בשבת 
צבאות 

השם 
השנתית

התכנסו  הארץ  רחבי  מכל 
העוצמתית.  לשבת  החיילות 
קיבלו  המסורות  המפקדות 
בשמחה את פניהן וליוו אותן 
לחתימתה  עד  השבת  במשך 

בבאנקעט החגיגי



 לחוות שבת
במחיצת החיילות

 הגב' רחל זקס,
מנהלת אגף בנות

שבת צבאות השם. עוצמתו של הצבא מתגלה 
ממש כאן. בשעות הללו.

סניף  אחר  סניף  אוטובוס,  אחר  אוטובוס 
התקבצו ובאו מכל רחבי הארץ -  

להתחייל לפני הרמטכ"ל ולהשבע אמונים.

חיילות קטנות וגדולות כאחד, עומדות במסדר 
בכוונה  ההתגלות  את  מבקשות  העוצמתי, 

עצומה 

ורגעים אלו מפיחים בהן כח ואמונה יוקדת. 

מפיחים בהן, אמרתי? מפיחים בנו! 

יתכן שיותר משהשבת עושה עם החיילות היא 
עושה עימנו הצוות וההנהלה. 

מיוחדות  חיילות  במחיצת  כזו  שבת  לחוות 
הסעודות  בחיות,  התפילות  את  לחוות  כאלו, 
בשמחה גדולה, ההתוועדויות ועוד הרבה - כל 

רגע לא יסולא בפז. 

המסורות  המפקדות  של  בניצוח  כשהכל 
השנה  לאורך  נאמנה  עבודתן  את  שעושות 

כולה בסניף...

שלא  שמי  וגדולים  קטנים  רגעים  המון  ועוד 
היה שם - לא יבין...

יצאו  וכשהאוטובוסים  ואז מגיע מוצאי שבת, 
בזה אחר זה, חזרה אל השליחות - אל הסניפים,

לא  הזו  השבת  וצוות:  חיילות  כולנו  ידענו 
מאיתנו.  אחת  כל  אצל  ממשיכה  היא  נגמרה, 
והיא תשיג את מטרתה: הגאולה. תיכף ומיד! 

 3 חטיבות 
שבת אחת



עשרות מפקדי 
צבאות השם סיימו 

יומיים הכשרה 
המשמשים  תמימים  עשרות  התאספו  חנוכה  בזאת 
בארץ  השם  צבאות  הנוער  תנועת  בסניפי  כמפקדים 

הקודש.

במשך השנה הם פועלים בהתמסרות במפגשים בסניף, 
חסידים  להיות  החיילם  את  סוחפת  אישית  הדוגמא 
האחריות  גודל  מכאן  המשיח.  מלך  לרבי  מקושרים 

המתבקשת בתפקיד חשוב זה.

במרחבי הקמפוס הפסטורלי של קק"ל בנס הרים, התכנסו 
ליומיים  הארץ  קצוות  מכל  חנוכה,  בזאת  יחד,  כולם 
מיוחדות  וסדנאות  בהרצאות  הכשרה,  של  אינטסיבים 
וחיות  מקצועיים  כלים  ורוחני,  גשמי  שפע  להם  שנתנו 

מחודשת בחינוך ילדי ישראל

המפקדים  התיישבו  עמוס  יום  לאחר  הלילה,  בשעות 
להתוועדות אל תוך הלילה עם הרב דוד נחשון. הסיפורים, 
העידודים והמענות מהרבי מלך המשיח לצבאות השם, 
נותנים למפקדים מבט נרחב על המשמעות העמוקה של 

צבאות השם ועל התפקיד המיוחד בו הם נוטלים חלק.

עם  ומחודשים,  רעננים  בכוחות  המפקדים  יצאו  מכאן 
ילדי  בחינוך  השליחות  עבודת  להמשך  וחיות  עוצמה 

ישראל בסניפי צבאות השם. 

מפקד של אש!
 הרב יהושע אלישביץ

מנהל צבאות השם סניף אור 
יהודה

זאת השנה השניה שהמפקדים מהסניף שלנו הולכים לימי 
ההכשרה. כשהם חזרו, היה מדהים לשמוע אותם. הצטערתי 
לרגע שאני קצין ולא מפקד.. שאני בעצמי לא הייתי שם.. 

חוויה שבאמת אסור לפספס…

יומיים שלמים עם השקעה גדולה, דאגו להם לכל הפרטים 
יותר  שיצליחו  כדי  הכל  ובמקצועיות,  ברוחניות  בגשמיות, 
הצבא  של  המפקדים  להיות  אותם,  שלח  שהרבי  בשליחות 

שלו!

היו שם הרבה הרצאות מקצועיות, איך להדריך בסניפים, איך 
לעמוד מול חיילים, איך לפתוח ולסגור פעילות, איך לעשות 
את הפעילות חווייתית יותר, איך שומרים על משמעת אצל 

החיילים, ועוד ועוד.

היו להם גם התוועדויות חשובות: הרב יחיאל קופצ'יק דיבר 
איתם על השליחות בצ"ה והחשיבות הגדולה שהרבי מייחס 
לזה. ד"ר פלדמן נתן עצות על בעיות חינוכיות שצצות בסניף 
ופתרונם, והרב שלמה דיקשטיין העניק להם הרבה טיפים 

לפעילות מוצלחת ובשורה התחתונה הם נהנו ממש.

במשמעת  רבות  בעיות  לו  היו  שלנו,  המפקדים  לאחד 
ובהחזקת הילדים. כשהוא חזר מהפעילות הראשונה לאחר 
לי  הייתה  זה,  מה  תראה  לי,  אמר  הוא  האלו,  הכשרה  ימי 

בסניף פעילות מוצלחת ביותר! 

לא ניתן לתאר את ההשפעה העצומה שיש למפקדים שחזרו 
החיילים  את  סוחפים  איתם  ויחד  התלהבות  של  אש  עם 

בהתקשרות לרבי מלך המשיח.



במעמד חגיגי 
הושק הסידור 

החסידי
התפילה.  עבודת  היא  החסידות  מאבני  אחד 
חסידי.  יהודי  יום  סדר  של  היסוד  היא  התפילה 
הסידור החדש של צבאות השם סולל לראשונה 

דרך, למתפלל המתחיל, להתחבר תפילה.

הוצאת  מאז  שהגיעו  ונלהבות  הרבות  התגובות 
כזה  סידור  חסר  היה  כמה  עד  מלמדות  הספר 

בדורנו.

במשרדי  מיוחד  מעמד  נערך  ההשקה  לציון 
בהשתתפות  הגליל,  בנוף  השם  צבאות  מפקדת 
קליפ  בהקרנת  נפתח  המעמד  וידידים.  נכבדים 
וידיאו על מעלת הסידור והפעולה המיוחדת שלו 

על חיילי צ"ה.

ברכה,  דברי  נשא  הרצל  ישעיהו  הרב  העיר,  רב 
הרב דוד נחשון יו"ר צבאות השם, הרחיב בהסבר 

על הבשורה הגדולה הטמונה בסידור.

ראש העיר מר רונן פלוט ריגש את המשתתפים 
בדברים היוצאים מהלב על הקשר החם והמיוחד 
שמהעיר  גאה  שהוא  כך  על  חב"ד,  כלפי  שחש 
ועל  הארץ,  רחבי  לכל  הפעילות  יוצאת  הזאת 

המחויבות שלו להמשיך לתמוך בארגון.

מנהל צ"ה, הרב לוי נחשון הודה לכל הצוות הגדול 
הספר  והוצאת  עריכה  בכתיבה,  ועסק  שעמל 
באופן מהודר, וכן לר' איציק שמואלי שבאדיבותו 
יצא הספר במהדורה אלבומית מיוחדת ובפורמט 

המשובח ביותר.

ללמוד להתפלל
הרב יעקב הלל, מנהל 
צבאות השם סניף לוד

אם תשאלו אותי, זה ספר חובה לכל 
מבוגר ללמוד… הילדים, בעניין הזה, 

הם רק התירוץ…

זה  ביותר  המרגשים  הדברים  אחד 
להגיע לבית הכנסת בשיכון ולראות 
מתוך  ומתפללים  יושבים  חיילים 
הסידור בחיות ובהבנה על משמעות 
מתקבל  מההורים  גם  התפילה. 
שיש  הרצינות  על  כזה  פידבק 

לילדיהם בתפילה.

חודשים  במשך  עמלים  שנה  כמידי 
ארוכים, צוות נרחב במפקדת תנועת 
משפיעים  בהתייעצות  צ"ה,  הנוער 
ואנשי חינוך בכדי להפתיע את חיילי 
מרתק  מושקע,  לימודי  בחומר  צ"ה 
את  ומושכת  מיוחדת  בצורה  ומוגש 

העין והלב.

הנושא השנתי שנבחר הוא הדגש על 
ענין התפילה. לשם כך הוציאו סידור 
מיוחד – הכולל בתוכו את כל תפילת 
מטקסט  חוץ  החול.  לימות  שחרית 
הקטעים  על  והסברים  התפילה 
השונים והקשר ביניהם, כולל הסידור 
המילות,  פרוש  מדורים:  מספר  עוד 
סיפור  גאולה,  ניצוצי  חסידי,  פירוש 

חסידי והלכות ומנהגים.

כל זה מוגש באותיות מאירות עיניים, 
בציורים  מלווה  מרהיבים,  דפים 
ומכניסים  הממחישים  מיוחדים 
המיוחדת  לאווירה  המתפלל  את 

שנמצאים בזמן התפילה.

לומדים  אנחנו  בסניף  מפגש  בכל 
חייל  כל  מכן  לאחר  הסידור,  מתוך 
על  מאתגרת  עבודה  חוברת  מקבל 
פעילות  גם  ובנוסף  הנלמד  הנושא 
הנושא  לכך.  הקשורה  חווייתית 
המדבקות  באלבום  גם  ביטוי  מקבל 

ובשעשעונים מיוחדים.

אין ספק שחייל הנמצא בסניף מקבל 
יקבל בשום מקום  אוצר אדיר שלא 
החיים  לכל  אותו  ילווה  זה  אחר… 
במקום  שלו  ה'  עבודת  את  ויעמיד 

גבוה ביותר.



 שבת צבאות השם:
1,400 חיילים ב-2 

שבתות צבאות 
השם

36 שעות של התעלות עברו על כל אחד מהחיילים בשבת 
לפי  פוצל  הגדול  הביקוש  עקב  שהשנה  השם,  צבאות 

איזורי הסניפים. 

אדירה,  חיות  מתוך  בתפילות  עמוסה  השבת  תוכנית 
התוועדויות מרוממות, פעילויות חווייתיות ועד לבאנקעט 
המפואר במוצאי שבת. מכאן יצאו החיילים עם החלטות 
טובות מתוך תנופה חדשה בעבודתם כחיילים בצבא ה' 

מתוך התמסרות מלאה לרבי מלך המשיח.

עוצמה שלא ניתן 
להסביר... 

המחנך אברהם משה קומער צפת

את "שבת צבאות השם" הכרתי כבר שנים ממודעות 
הפרסום לקראת השבת, מסיפורי הילדים שלי שחזרו 

– או לחילופין מהתמונות שהופצו לאחר השבת.

השנה, לראשונה, הוזמנתי גם אני ל"שבת". שום דבר 
ראיתי  שם.  לחוות  הולך  שאני  למה  אותי  הכין  לא 
מאות חיילי צבאות השם נעמדים למסדר עוצמתי, 
מנגנים ניגוני רגש מלאי תוכן של התקשרות חסידים 
אדירה,  בחיות  מתפללים  הילדים  את  ראיתי  לרבי. 
נקודה  והכל סביב   – ומתוועדים  רב  לומדים בחשק 
להביא  הרבי  של  לרצונו  מוחלטת  התמסרות  אחת: 

את ההתגלות בפועל ממש.

להעביר  לא תצליח  אמירה  או  כתיבה  שום תמונה, 
לגמרי את החיות החסידית המיוחדת שחיילי צבאות 

השם סופגים בשבת הזו.

את  לראות  עדיין  זכה  חיילים שלא  של  דור  לראות 
הרבי ובכל זאת מלא געגוע ועוצמה של התקשרות...

את  לראות  רצוננו   – ולבקש  לזעוק  רק  לנו  נותר 
מלכנו! בהתגלותך נאו ממש!



אש בוערת מול 
רוחות העולם!

הרב יוסף רוזנברג, מנהל 
צבאות השם סניף ירושלים, 

שיכון חב"ד

כל  מדהימה  שבת  לסכם  אפשר  איך 
כך? אני לא יודע מאיפה להתחיל...

כל  של  ההתאספות  עצם  הכל,  לפני 
ברמה  באירוח  ומשפחותיהם  הרכזים 
ההתוועדויות  את  לזה  נוסיף  גבוהה, 
השבת  כל  יחד'  גם  אחים  וה'שבת 
ביחד עם החיילים. למרות שזו הפעם 
מדהימה.  חוויה  זאת  שלי,  הרביעית 
בכל שנה מחדש - אני לא מוכן לוותר 

עליה!

נושא השבת – ההתמסרות הטוטאלית 
לרבי מלך המשיח, זעק מכל פינה.

להט, התלהבות, אש בוערת! בתפילות, 
הסעודות,  במהלך  בפעילויות, 
חוויה  זאת  ובבאנקעט,  בהתוועדויות 
שהילד יזכור לנצח ותעמוד לו כחוסן 

מול רוחות ההבל המנשבות בחוץ...

זכרונות אלו יעמידו אותו תמיד בצד 
של  ההתגלות  עד  המסור,  החייל  של 

הרבי מלך המשיח.

אני חייב לשתף אתכם בחוויה אישית. 
 7 עם  התוועדתי  שבת  ליל  במהלך 
סיירות, ואחרי זה ישבתי  להתוועדות 
עם הרב דוד נחשון עד שעות הלילה 
אישית  שלי  מרגיש  אני  המאוחרות. 
נכנסה חיות חדשה בפעילות השוטפת 
היה  ניתן  עליהם  וגם  החיילים,  עם 

ממש לראות את השינוי שעברו.

בסניף שלנו מנגנים את המנון השבת 
גם  האחרון,  ובמפגש  הזדמנות,  בכל 

בזמן היצירה.

והודאות  הודעות  עשרות  קיבלתי 
השבת,  שאחרי  בשבוע  מההורים 
הילדים  איך  בהתרגשות  שמתארים 
ההקפדה  ועל  שמחה  מלאי  חזרו 
טובות  ההחלטות  בקיום  שלהם 

שקיבלו בשבת!

לרבי מלך  רוח  נחת  שנגרום  העיקר 
תיכף  התגלותו,  את  ונזרז  המשיח 

ומיד ממש!



שבת שלא אשכח
הרב אשל הורביץ, מנהל 
צבאות השם סניף ראשון 

לציון

בערב  משפחתי  כל  את  לקחת  לי  יוצא  יום  בכל  לא 
''ולגרור'' אותם בנסיעה של כמעט שעה  שבת גשומה, 

לנתניה...

בחדר  הדברים  את  הנחנו  המיועד,  לקמפוס  הגענו 
המאורגן ורצתי לכיוון בית הכנסת לתפילת מנחה.

נכנסתי פנימה, וכבר מהשניה הראשונה נפעמתי מאוד. 
מאות חיילים שרים 'אשרי יושבי ביתך' בחיות חסידית 

מרוממת מתוך שמחה והתלהבות רבה.

נכנסתי לשבת מתוך התרגשות.

חסידית  ובשירה  בחיות  שבת  קבלת  הגיעה  מכן  לאחר 
שלא ראיתי מעולם!

הסעודה המאורגנת והשפע הגדול היו גלויים לעין כל. 
מיד אחר הסעודה, התיישבנו להתוועדות ארוכה אל תוך 

הלילה.

כולה  במינה,  מיוחדת  הייתה  הבוקר  תפילת  למחרת, 
הייתה ספוגה בשירים וניגונים ממש כמו שמספרים לנו 

על חסידים הראשונים.

שבכל  איך  הקבוצות,  בין  התחרות  שבתפילה,  החיות 
עניין בתפילה עושים 'שטורעם' גדול – כל אלו השאירו 
שבת  שמאותה  כך,  כדי  עד  עז  רושם  ובמשפחתי  בי 
פרשת שמות ועד לכתיבת מילים אלו, בכל קידוש שאני 
עורך אצלי בבית, אני  מקריא את משפטי השבת הזו: 
לי  עונים  וילדיי  ההתמסרות",  את  עליי  מקבל  ''הריני 

בחיות ובקול גדול: ''מסור! מסור! מסור!''

למרות שהיה גשום וקר, אין ספק שזו שבת שלא אשכח 
לעולם!

שבת מיניה 
מתברכין כולהו 

יומין...
הרב שמריהו בוטמן, מנהל צבאות השם 

סניף ביתר עילית, גבעה ב'

השם  צבאות  שבת  מוסיפה  מה  לראות  יכולתי  השנה 
לילדים המשתתפים בה. יותר נכון לחיילים המשתתפים 

בשבת.

השנה התבקשו, הרכזים, לעשות בסניפים חודש פעילות 
'מלחמת ופרצת', כאשר הדבר הזה כשלעצמו היה  של 
הקעמפים  לימי  לחזור  פשוט  עצומה.  חוויה  בשבילי 
האהובים, לשכוח לרגע מכל העול המונח עליך ופשוט 

להיות בעולם אחר, עולם של קעמפ...

בכדי להכניס את החיילים לאווירה של 'מלחמה', ביקשו 
מאיתנו ממפקדת צבאות השם להכניס גם תפילה לסדר 
היום של הפעילות בסניף, וזאת על מנת לעורר תחרות 

בין שתי הקבוצות מי מתפלל יותר טוב ולהכניס מורל.

מיד בתחילת תפילת מעריב הראשונה שערכנו, שמעתי 
את החיילים צועקים:

היישר  הכרזה  של  במקצב  עוון"  יכפר  רחום  "והוא 
מהשבת.

יותר מזה לא הייתי צריך!

מדהימה  בצורה  מעריב  תפילת  את  הובילו  החיילים 
כנהוג  כשהכרזתי  המלחמה  של  האחרון  שביום  עד 
החיילים  נענו  האחרונה",  מעריב  "תפילת  בקעמפים: 
ברור  המלחמה".  של  האחרון  "מעריב  ואמרו:  מעצמם 
גם  המעריב  את  לעשות  ימשיך  שהרכז  להם  היה 

בפעילויות שאחרי "מלחמת ופרצת".

חיות  לחיילים  מוסיפה  שנה  בכל  לי ספק שהשבת  אין 
יכול  אני ממש  אבל השנה  קדושה,  בענייני  והתלהבות 

לראות את זה בעיניים בכל פעילות!



 יגעת - ומצאת!
הרב פולע קורקוס, עורך 

ומפיק תוכנית 'הראלי'

במחשבה  אתכם  לשתף  רוצה  אני 
אישית שעלתה לי תוך כדי הצילומים 

של תוכנית הראלי.

ב"ה מידי חודש כל משפחה המנוייה 
יחד  מקבלת,  המשפחתית  לתוכנית 
השם",  צבאות  "במחנה  עיתוני  עם 
צפייה  תוכנית   - הראלי  דיסק  את 

חסידית.

לעשות  הגדלנו  האחרונים  בחודשים 
כניסת  עם  רמה  עלתה  והתוכנית 
דרמה  וסדרת  חדשים  מדורים 
מיוחדת - 'הקודקוד' שנמצאת בימים 

אלו בשיאה.

התהליך  על  חושב  אני  פעם  לא 
הארוך שהדברים עוברים עד למוצר 
המוגמר: החל מישיבת צוות של מיטב 
הרעיון  את  לחדד  במטרה  המוחות, 
להעביר,  רוצים  אנו  אותו  והמסר 
משם עוברים לשלב הכתיבה שהופך 
את  שיעביר  לתסריט  הרעיון  את 

המסר בצורה מעניינת ומרתקת.

מכאן עוברים לשלב ההפקה והבימוי 
סגירת  עצמה.  בפני  מלאכה  שהיא 
מקומות  איתור  חזרות,  שחקנים, 
צוות  אביזרים,  תלבושות,  צילום, 

צילום ועוד...

עוברים  הצילומים  מימי  החומרים 
מכניסים  גם  שם  העריכה,  לשלב 
לתוצאה  עד  מתאימה,  מוזיקה 
באופן  הביתה  אליכם  שמגיעה 

מושלם.

חשבתי לעצמי, מהי ההוראה בעבודת 
השם שניתן ללמוד ממלאכה מורכבת 

זו?

לקבל משהו  כדי  והמסקנה פשוטה: 
נדרשת  ונאה,  יפה  איכותי,  טוב, 

יגיעה והכנה מרובה!

אם נשכיל להתכונן ולהשקיע בחינוך 
הילדים, אנו בטוח שנזכה לראות דור 

ישרים מבורך.

הוצאה 
לאור

 עיתוני במחנה
צבאות השם

68 עמודים המכילים שלל מדורי תוכן חסידיים  מגזין מפואר המכיל 
מרתקים יצא בתחילת כל חודש וחולק לכל המשפחות המנויות בתוכנית 

המשפחתית, ובאמצע החודש מודפס עלון נוסף של 16 עמודים.

העיתון הוותיק שהחל לצאת לאור לפני 30 שנה זכה למענות ועידודים 
רבים מהרבי מלך המשיח.

 דיסק הראלי
החודשי

גם בחודשים אלו, כמידי חודש, יצא לאור דיסק תוכנית 'הראלי', תוכנית 
את  ומעביר  הצופים  את  סוחף  הוידאו  מרתקת.  חודשית  מולטימדיה 
המסרים בחדות. בתוכנית אף מדור לצעירים עם בובת 'רלי' המסבירה 

את תוכן 12 הפסוקים.

קטעי התוכנית אף עולים לערוץ הוידיאו המיוחד באתר צבאות השם, 
יחד עם מאות קטעים נוספים העולים מעת לעת, היוצרים יחד מאות 

שעות של צפייה חסידית.

ספרים חדשים מבית 
צבאות השם

הידועים  השם,  צבאות  מבית  חדשים  ספרים  יצאו  טבת  ה'  לקראת 
במחיר  עותקים  אלפי  נמכרו  הקטלוג  ספרי  שאר  עם  יחד  באיכותם. 

מבצע מוזל.



תלמידי כיתות ח' 
בשבת 'בדרך תמים' 

וארא  כ-250 תלמידי כיתות ח' מכל רחבי הארץ התכנסו בש"פ 
פעילות  במהלך  תמימים.  לתומכי  כניסת  לקראת  הכנה  לשבת 
התחנות נחשף התלמיד לאופן חייו של תמים כפי שחדור בנקודה 

העיקרית - להביא לימות המשיח.

במהלך התוכנית לא היה רגע דל: פאנל מרתק עם משפיעי הישיבות 
על ההכנה הנדרשת יציאה למבצעים, סדרי חסידות, סדרי ניגונים, 

תפילות חסידיות, התוועדיות עם משפעי השבת ועוד.

לראשונה  שהודפס  ספר  משתתף  כל  קיבל  החגיגי  בבאנקעט 
מוקרנים  המסך  על  המבואר.  הגאולה  בשורת  לשבת:  במיוחד 

ההחלטות הטובות עד להגעה ליעד!

מגיעים מוכנים
הרב שי הרמתי, מנהל צבאות השם סניף יצהר

קבוצה גדולה מהסניף שלנו נסעו לשבת. כשחזרו, כולם ראו 
זאת עליהם. האווירה החסידית שהובילו המדריכים המסורים 

הקרינה מהם לסביבה.

ראיתי זאת גם מקרוב על בני שהשתתף בשבת. הוא חזר מלא 
הבאה.  בשנה  תמימים  לתומכי  כניסתו  לקראת  בתוכן  וגדוש 
הוא רותק לפאנל המשפיעים ביום שישי ולתכני התוועדויות 

עם משפיעי השבת.

סינית  מכירה  עם  מפואר,  באנקעט  התקיים  שבת  במוצאי 
של עשרות פרסים יקרי ערך, לכל מי שהשקיע וצבר נקודות 

במהלך המפגשים השבועיים בסניף.

בסיום הבאנקעט הזכירו לילדים, שבסיום השנה כל אחד יכול 
לצבור נקודות ולהגיע לכרטיס טיסה שלם! ללא הגרלה, כרטיס 

לכל ילד! הדבר רק תלוי בהשקעה בסניף.

בהכנה  הן  רבות,  עליהם  תשפיע  הזאת  שהשבת  בטוח  אני 
לתומכי תמימים, והן בהשקעה יתירה בתכנית, כך שכל הסניף 

שלנו יזכה לטוס לרבי לחודש תשרי הקרוב!



מחייל למפקד
הרב ברוך ליפשיץ, סניף ירושלים, שיכון 

חב"ד

שאסור  בחיים  פעם  של  חוויה  היא  תמים,  בדרך  שבת 
לפספס!

צבאות  סניף  כרכז  בשליחות  שלי  השלישית  השנה  זו 
החיילים  את  ראיתי  שנה  ובכל  תמים',  'בדרך  השם, 

חוזרים מלאי התלהבות מהשבת.

משנה לשנה, גדל מספר הנוסעים לשבת מהסניף שלנו 
רשומים  שאינם  חברים  גם  איתם  סוחפים  והנוסעים 

לסניף.

'תמימים'  להיעשות   – לישיבה  מתכוננים  שלנו  בסניף 
בנושא,  לימוד  כוללת  התכנית  המילה.  מובן  במלוא 
חווייתית  והשתלמות  בע"פ  ומשניות  תניא  לימוד 
בתוכנית ההכשרה, במהלכה החיילים הופכים למפקדים-

מדריכים.

מזו  נפרדת  שלנו  ה'  צבאות  שבת  הדברים,  מטבע 
כל  על  לישיבה  בהכנה  וממוקדת  יותר,  הצעירים  של 

המשתמע מכך.

ישר כח למארגנים שחשבו על כל פרט! בזכותכם הילדים 
שלנו חסידיים ומקושרים יותר!



26 סניפים חדשים 
במועדוני צבאות השם

חודשיים  מסכמים  המקורבים,  לילדי  המיועדים  המועדונים  באגף 
בשבוע  פעמיים  נפגשים  בהם  מועדונים   170 רבה. מעל  בהצלחה 
לתוכנית יהודית חוויתית,מרתקת ומהנה. בכל העת מצטרפים ב"ה 

עוד ועוד סניפים חדשים.

כוחו של ילד
הגב' גאולה מרינובסקי, בית חב"ד 

כפר ורדים

לא פעם זעק הרבי על מצב החינוך היהודי בארץ, 
על כך שישנם מאות אלפי ילדי ישראל שאין להם 

ידיעה באלף-בית של יהדות!!

בזה  נתקלים  אנחנו  בשטח  הפועלים  כשלוחים 
מכרסמים  והריחוק  הבורות  כמה  עד  פעם,  לא 
פעם  בכל  יהדות.  לענייני  הבסיסית  במודעות 
מסודרת  בצורה  לפעול  הרצון  בנו  התעורר 
ועיקבית עם הילדים, אבל המחשבה על התכנון 

וההפקה של הדברים צננו את ההתלהבות..

מאז  וב"ה  השם  צבאות  למועדוני  שנחשפנו  עד 
בכל חודש אנו מקבלים ארגז מלא בציוד, חוברת 
ממתקים  ואפילו  מרתקים  למפגשים  הדרכה 
הסניף  ניהול  את  שהופך  מה  בשפע,  ופרסים 
לדבר נוח וזמין, מקל על המדריכות ומאפשר 
להן להשקיע את כל המרץ והחיות בהעברת 

המסרים לילדים המתוקים.

תכנון הפעילות מותאם ללוח השנה היהודי 
בכלל והחסידי בפרט וניכרת ההשקעה בכל 

פרט ממש!!

המשחקים  מהסיפורים,  נהנים  הילדים 
עם  הביתה  וחוזרים  המושקעות  והיצירות 

מלאי של תוכן יהודי, חסידי.

וההורים  הילדים  של  הנלהבות  התגובות 
שיש  האדירה  ההשפעה  את  לנו  הוכיחו 
למועדון על נשמות הילדים וכמה כוח ניתן לילד 

הקטן ביותר לפעול את הגאולה השלימה!

מידי שבוע: עלון במחנה 
לילדי ישראל

עשרות אלפי עותקים של עלון 
במחנה צבאות השם מופצים 

מידי שבוע לכלל ילדי ישראל. 
העלון גדוש בתוכן יהודי חסידי 

מרתק ומופץ ע"י בתי חב"ד 
והסניפים.

כל יהודי הוא שליח!

גם אתם יכולים לפתוח מועדון צבאות השם 
לילדי המקורבים בשכונה שלכם!

mt358770@gmail.com :הצטרפו עוד היום



ההשקעה בתכנים וביצירות
הגב' טובה רוזנברג, קצינת סניף ביתר עילית, עטרת 

חיה מושקא

המגוונים  מהחומרים  בסניף  מתפעלות  אנו  מחדש  שבוע  בכל 
הבוגרות  לרמת  פעילויות  עבורינו:  מתכנן  ה'  שצבאות  והמושקעים 

ולרמת הצעירות, מלאות בתוכן, חוויה והתקשרות לרבי. 

יתכן שכבר התרגלנו לשפע העצום הזה. אך פעם בחודש אפילו אני 
מופתעת! 

היצירה החודשית של מועדון הסניפים.

אני בוחנת את המוצר בעין מבוגרת ומתחילה להעריך באמת. כמה 
ובלי  החיילות  לרמת  והתאמה  תוכן,  שכזה,  דבר  מאחורי  מחשבה 

להפחית מאיכות היצירה...

וכך חוזרות חיילות הסניף שלנו לביתן וגם ההורים מתפעלים: תכשיט 
יוקרתי, ברכת המפיל במסגרת מעוצבת ומאירה, חדר צ"ה ועוד... 

החיילות עמלות על היצירה בהנאה צרופה...

הורים יקרים, ילדיכם רשומים כבר למועדון הסניפים? כי אם לא, הם 
פשוט מפספסים!

הסניף שלא נגמר...
הרב פנחס פיזם, מנהל צבאות השם 

סניפי הקריות והסביבה

שסיים  בת"ת,  לתלמיד  גורם  מה  תשאלו  אם 
בשבוע  פעמיים  להישאר  ארוך,  לימודים  יום 
עוד? כשרואים את  כדי ללמוד  וחצי  עוד שעה 
המפקדים שמשקיעים בפעילות חווייתית בסיום 
העשיר  הרוחני  החומר  ואת  מרתק,  הלימוד 

שנשאר להם למשך השבוע... מבינים הכל.

בקריות ובסביבה קיימים ב"ה כמה סניפים של 
אנחנו  לבוגרים.  וגם  יותר  לצעירים  ה',  צבאות 
מאוד נהנים מהתכנית המושקעת שניכר בה כי 
הייתה חשיבה מאחורי כל פרט, ולו הקטן ביותר.

חודש,  כל  בפתיחת  זה  את  לראות  אפשר 
חברת  של  משאית  הת"ת  לשערי  מגיעה  עת 
המשלוחים וממנה נשלפים בזה אחר זה ארגזים 
התפילה,  לאלבום  מעטפות  טוב,  בכל  ארוזים 
ו..  פרסים  השעשועונים,  מדבקות  יום,  פקודות 
יצירות! הראלי החודשי, העיתון ועוד... החיילים 
לרווחה  פקוחות  כשעיניהם  בפתח  עומדים 
פיהם של המפקדים,  למוצא  בדריכות  ועוקבים 
ומשתוקקים לדעת מה יהיה המבצע של החודש.

כל  של  בידיו  נמצא  המושקע  התפילה  אלבום 
חלום  ממש  הן  השבועיות  והמעטפות  חייל, 
ובנים'  ב'אבות  עושים  שאנחנו  בהגרלה  עבורו. 
אני רואה לא אחת שתלמיד מעדיף עוד מעטפה 
או שתיים מאשר פרס גדול בשווי עשרות שקלים.

בסניף.  ממש  של  חגיגה  יש  בחודש,  פעם 
המפקדים נכנסים עם ארגז גדול ולא קשה לנחש 
כי הפעם תהיה יצירה, משהו מוחשי שנוכל לקחת 
הביתה למזכרת. אם זה שרשרת צבאות השם, או 
ברכת המפיל מוארת מעשי ידיהם של החיילים 
אין  המפיל!  ככה  להגיד  תענוג  איזה   - בעצמם 
חייל שישכח! ועכשיו ליו"ד שבט – מסגרת עם 
תמונות הרבי מחומרים יקרים, עם לוח, אטבים 

מעוצבים.. החיילים ממש מתמוגגים.

קצרה היריעה מלספר על הכל, עוד לא הספקנו 
לספר על הסיכות שמקבל מי שצבר 10 צל"שים 
לא  זה  על  גם  )נכון,  היום'  'פקודת  ביצוע  על 
ועל  שלנו,  המדים  את  מפארות  והן  הספקנו..( 
השמחה  ועל  השירה  על  בסניף,  ההתוועדות 
ופרצת!  מלחמת  השנה:  הפתעת  ועל  החסידית 
לקבל  אפשר  חסידית  חיות  כמה  מדהים  פשוט 

מהמפגשים השבועיים.

החיילים מחוברים
הרב לוי יצחק טננבוים, מנהל צבאות 

השם סניף ביתר עילית

הרבה  והתכנים  הפעילות  את  חיים  הילדים  איך  במוחש,  רואים  אצלנו 
מעבר לזמן הסניף.

נתחיל בעצם ההגעה לסניף. הילדים לא מוכנים בשום אופן לוותר על 
המפגשים! לא משנה אם יש אירוע משפחתי בזמן הזה, או משהו אחר, 

על הפעילות הם לא יוותרו!

גם החיבור שלהם לסניף ממש חזק. מקבלים החלטות טובות, משתפים 
את האחים והמשפחה, ויש כאלה שאת יום ההולדת שלהם בוחרים לציין 
דווקא בסניף! פחות חשוב להם החגיגה בכיתה, או בבית. הם מחוברים 

בצורה חזקה מאד למקום. הם מרגישים שהסניף זה הבית שלהם.

שהוא  להודיע  ביקש  שהילד  ההורים  מאחד  הודעה  קיבלתי  אחת  פעם 
לא מרגיש טוב ואולי לא יגיע לסניף היום, ולכן מבקשים לשלוח לו את 
החומר שילמדו היום! זה מה שהיה חשוב לו מהבוקר... וגם האבא סיפר 
מהספר  ולמד  אותם  לבש  למיטה,  המדים  את  ביקש  שהילד  אח"כ,  לי 

במיטת חוליו, ודווקא עם המדים. מדהים החיבור הזה!

הפעילות לא נגמרת בסניף, יש לנו כינוסים גדולים, אבות ובנים, המון 
דברים במסגרת הפעילות, ושלא במסגרת.

סיכה חדשה << מבצעי 
פקודת יום שקיבלו 

צל"שים למדים וצברו 
כבר עשרה כאלה - 

קיבלו החודש את הסיכה 
הראשונה לשנה זו שתפאר 

בגאווה את מדיהם.

מבצעי הכנה לי' שבט << תאריך מיוחד כמו י' שבט 
- 70 שנה לא יעבור בשקט בסניפי צבאות השם. 

עוד בסיום שבת צ"ה הוכרז על מבצע הכנה מיוחד 
בו יצטרכו החיילים לאסוף 70 החלטות טובות מכל 
מכריהם וחברי כיתתם. ערב י' שבט יצאו החיילים 
והחיילות לקשר יהודים לרבי ע"י קבלת המלכות 

והחלטה טובה.

<<<<<<<<<<<< מהנעשה בסניפים >>>>>>>>>>>



רקע
הקדמה ופרקי מבוא 
על מהות הקטע

כ_לי מפואר
פורמט מהודר, אותיות מאירות 
עיניים ובליווי ציורים מרהיבים

פירוש חסידי
הסבר בהיר לעומקם 

ופנימיותם של 
דברים

ביאורי מילים
פירוש מילות התפילה 

בשפה קלה. שווה לכל נפש

ניצוצי גאו_לה
הקשר של קטעי התפילה 
לגאולה השלימה

סיפור חסידי
לקרב את התפילה אל הלב 

באמצעות סיפור מאיר 
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הפצה ראשית: חיש 03.9600.770

 פרויקט מהפכני: לראשונה, +הסידו+ר ה+חסידי
סולל לך את הדרך להתחבר לתפילה

ב"ה

 מבצע אדיר!
48 מחיר השקה:

ב_לבד!
₪

ַתּפְסִיק לְמַלְמֵל...

ְתִחי_ל  ַתּ
ל! ֵלּ _ְלִהְתַפּ
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היכונו!
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

 תנועת הנוער
 צבאות השם
בארץ הקודש

ב"ה


