
אורו אקסטרים
לראשונה  תשכח!  שלא  חוויה  היתה  באמת  זה 
זה  נכון,  חיילים לתוך הבית.  הקעמפ הגיע לאלפי 
אבל  רגילה,  שנה  בכל  קעמפ  כמו  דבר  אותו  לא 
במצב המיוחד שלנו השנה - זה היה הפתעה אדירה!

תוכנן  להיווסדו,  שנים   25 השנה  שחגג  הקעמפ, 
במשך חודשים רבים לקעמפ בקמפוס ענק כבכל שנה. 
צבאות  מפקדת  הצליחה  הקצרה,  ההתראה  למרות 
יום  סדר  הכוללת  מיוחדת  תוכנית  עם  להפתיע  השם 

 סיכום חוויות מהקעמפ
הגדול בעולם

קעמפ כזה 
לא היה 
מעולם!

ח תש"פ אורו של משי



עמוס ומרתק, בשידורים חיים ומפגשים 
אישיים.

הקעמפ הגדול 
בעולם

הצליחו  החדשנית,  המתכונת  בזכות 
להשתתף אלפי חיילים, הרבה יותר מכל 
שנה… ולראשונה ההורים נחשפו מקרוב 
במהלך  בנם  על  החסידית  להשפעה 

הקעמפ.

קעמפלוס
ערכה  חייל  כל  קיבל  הקעמפ,  ערב 
מיוחדת הכוללת: חולצת הקעמפ, חוברת 
לימוד, אביזרי יצירה ועוד שלל הפתעות 

ומתנות.

במהלך  לחייל  צמודה  היתה  הערכה 
השבועיים בכל מפגש ופעילות.

האולפן
הוקם  בקונקורדיה  שם  אי 
משך  בכל  המפואר.  האולפן 
יום  ממנו,  יצאו  השבועיים 
ידי  על  חיים,  שידורים  יום, 
התוסס,  הפעילימודים  צוות 
מחדש  הפתיע  פעם  שבכל 
יצירות  עם תוכניות אירוח, 
התוועדויות,  מושקעות, 

תוכנית אחת וחצי ועוד.



הדביקה  והחיות  הלהט  המרחק,  אף  על 
שהוא  הרגיש  חייל  כל  כולם!  את  וסחפה 

נמצא ממש בשטח הקעמפ.

המפקדים
כל חייל שובץ ב'סיירת' - בית חב"ד, קבוצת 
חיילים עם שני מפקדים מסורים. בכל יום 
טלפונית  ועידה  בחדר  נפגשו  הם 
רבים  ובמוקדים  משותף  ללימוד 
להיפגש  הקבוצה  הספיקה  אפילו 

ממש לפעילות חוויתית.

מסדר בוקר 
ותפילה

הזום  את  פתחנו  בוקר  בכל 
לראות  עוצמה  כמה  בשמחה, 
יחד כל כך הרבה חיילים מכל 
אמירת  לאחר  הארץ.  רחבי 
בוקר  ופעילות  הפסוקים 
מרעננת, החל לימוד חסידות בוקר בסרטון קצר 

ומשעשע של ד"ר קרונוב…

הייתם חייבים לראות איך נראית התפילה. ממש 
והתלהבות  בחיות  מתפללים  כולם  בקעמפ!  כמו 
מתוך הסידור, תפילה מלאה. כמה נחת יש לרבי!...

יוצאים לשליחות
ובכל מקום  כל חייל הוא שליח. בבית, בכיתה 
- זה היה הנושא השנתי של תוכנית הלימודים 

בקעמפ.



באנקעט  בנושא,  מרתקת  לימודים  חוברת 
בנו  החדירו  סיום,  וחידון  במוצ"ש  מרשים 
בצבאו  להיות שליח  והאחריות  הזכות  את 

של הרבי מלך המשיח.

אחת וחצי
תפילת  לפני  רגע  היום,  באמצע 
זה  וחצי'.  אחת  'תוכנית  מנחה, 
כשרונות  סרטוני  בעשרות  התחיל 
המשיך  החיילים,  של  מדהימים 
בהשתתפות  מרתק  בשעשועון 
הגדולה  להופעה  ועד  בזום,  החיילים 
של ר' ויקטור עטיה שריתק את כולנו 

לקסמיו המאלפים. 

תוכניות ערב
בשעה 7:00 בערב, לאחר יום עמוס, זה הזמן 

לסכם את היום עם תוכנית הערב.

וידאו  קטעי  עם  פעם  בכל  נפתחה  התוכנית 
יום,  סיכום  המשיח,  מלך  מהרבי  נדירים 
וכמובן  ברור  מסר  עם  מצחיקים  מערכונים 
ערב  בכל  במרוקו',  'שליחות  הקעמפ  סרט 
הוקרן פרק מסרט הדרמה, עד לסוף המפתיע.

פולע  עם  אב  כ'  התוועדות  נערכה  גם  כאן 
קורקוס שריתק את החיילים, בליל שישי נערך 

את  יחד  וניגנו  ישבנו  בו  סוחף  קמוציץ 
המנוני הקעמפ בהתעוררות עצומה.



המטבח של קונקורדיה
התכנסו  קודש  שבת  ערב  מפתיע,  היה  זה 
לכבוד  עוגה  יחד  הכנו  בו  לשידור  החיילים 
והצליחו  רב  כישרון  גילו  החיילים  שבת. 
טעימה.  בעוגה  משפחתם  כל  את  להפתיע 
איחרה  שלא  הבאה  לפעם  חיכו  כבר  כולם 

לבוא...  

שבת בקעמפ
תופתעו  קעמפ?  יהיה  לא  שבשבת  חשבתם 

לשמוע!!

מיוחדת  מעטפה  חיכתה  הקעמפלוס  בערכת 
לימוד  דפי  לבקבוק,  מקורית  עטיפה  הכוללת 
מתוך הדבר מלכות השבועי, ממתק אישי ועוד 

הפתעות.

החיילים נצמדו לסדר יום שנשלח להם והפכו את 
הבית לקעמפ חי בתפילות ובסעודות, עד לבאנקט 

המרשים במוצאי שבת.

מבצע המשימות
קיבל  חייל  כל  והלימודים,  השידורים  לשעות  מעבר 
היום,  שעות  כל  במשך  אישי.  משימות  פנקס 
ובנוסף,  יומיות  משימות  לבצע  החייל  נדרש 
את האתגר היומי. המתמידים נכנסו להגרלה 

היומית על פרסים יקרי ערך.



מלחמת ופרצת
כן, גם היתה מתיחה… ובסופה הוכרז: מ-ל-ח-

מ-ת ו-פ-ר-צ-ת!!

משיח'  'לחיות  פלוגות:  לשתי  התפצלו  החיילים 
יום  במשך  הקצינים.  בהובלת  משיח'  ו-'להחיות 

נקודות  ועוד  עוד  לצבור  החיילים  עמלו  שלם 
מוצגים  בבניית  בחיות,  בתפילה  שלהם,  לפלוגה 

ובהנהגה חסידית.

להחיות  בשביל  ינצח..."  מי  משנה  לא  "אבל 
בעצמך,  משיח  שתחיה  קודם  צריך  אחרים 
ואסור לשמור זאת לעצמך אלא להחיות אחרים!

הניצחון המושלם יהיה אך ורק בהתגלות בגאולה 
השלימה!

מעמד סיום
מעמד  בעת  ההרגשה  את  במילים  לתאר  קשה 

הסיום, ביום האחרון של הקעמפ. 

שהיינו  ההבנה  בכולם,  אחזה  ההתרגשות 
על  יחזור.  היסטורי שלא  שותפים בקעמפ 
כמשפחה  יחד  כולנו  הרגשנו  המרחק  אף 

אחת גדולה.

מהדדת,  יחי  ובהכרזת  מאמין  אני  בשירת 
הבטחנו שלא ננוח! נמשיך להילחם ולהתעקש 

עד לבוא הגאולה תיכף ומיד!!



ברכת ישר כוח חמה ולבבית שלוחה בזאת לתמימים היקרים, 'אנשי משה', שהשקיעו מזמנם, מרצם ואת 
כל כוחותיהם, להתעסקות ב'חינוך ילדי ישראל על טהרת הקודש', על אף המתכונת הראשונית וההתראה 

הקצרה, קיומו בהצלחה את

קעמפ אורו של משיח – ה'תש"פ
לחיילי צבאות השם בארץ ובעולם, שיזכו לחיות מתוך התקשרות מוחלטת לרבי מלך המשיח, חדורים 

בשליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.
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התודה והברכה

בטח ובטח גרמו נחת רוח רב לרמטכ"ל - הרבי מלך המשיח שליט"א ונזכה להתגלותו תיכף ומיד.
תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש

גנרלים: הת' מנחם מענדל אלטבוים, שמואל פיזם.

מנהלי פעילימודים: הת' מנחם מענדל אוריאן, שניאור רחמים, חיים יהודה לוי, שלום אוריאן, מנחם מענדל מגור, דוד גבריאל.

מחטים: שניאור זלמן אנקווה, דביר שושן, יוסי קרוגליאק, מענדי אנטוורג.

מנהלי שטח: הת' שלום דובער פיזם, מנחם מענדל בן אור. צוות שידורים: הת' מענדי סגל, מענדי לנדא.

תודות: הרב אפרים דגן על האירוח החם, ר' יודי ריבקין על הציוד, הליווי והסיוע, ר' יונה נבון על האתר המרהיב והמסירות הרבה. ר' מנחם מענדל קורנט,

סיוע: הת' שמואל בטשבילי, שניאור גרינוולד, יוסי קפלן, אפריים גלזומצקי, יחיאל קדם, נתי קדם.

צוות מפקדת צבאות השם: ר' מנחם מענדל שטיינר, ר' אייל דוייב. עיצובים: שניאור מעטוף.

מג"דים: הת' מענדי כהן, ישראליק גלס, יוסף יצחק אבגיי, נתי שרמן, שניאור הלל, שלום יצחק חיימוב, גרשלה גוצל, שלום מזרחי, ישראל שניאור, מנחם מענדל 
דאייזדה, לוי זלמנוב, שמואל הושיאר, יעקב עזיזי, דובער גנדל, שלום דובער קיי, יוסי גאבי, שניאור גורעוויטש, יואל איידלמן, אור ג'מיל, דרור לבנון אוריאל.

מפקדים: התמימים לוי כהן, יוסף יצחק פיזם, ישראל בכר, מענדי הנדל, אריה ליפשיץ, שמוליק לנדא, מענדי ליליאב, י"י אבגי, נועם מילר, יוסף יצחק אנקווה, אביאל 
ישראל, מענדי ציטרון, שמואל פרלמן, מענדי שוורץ, יוסי מגור, נתנאל מישולובין, מנחם ישראל, שניאור הלל, מענדי שגיב,  שניאור ליפש, מענדי שופט, שמעון לוי, 

שלום יצחק חיימוב, ברוך גאישטט, שניאור זלמן גוצל, מרדכי גוצל, מזרחי שלום, משה איבערט, דוד אדרעי, דניאל כהן, חיים שלום אביעד, יוספי בן אפרים, מענדי 
אלטין, מענדי כהן, מענדי סבן, מענדי כהן, שמואל שובל, שלום הנדל, מענדי טלאל, עוז גת, ישראל חלק, יעקב מזרחי, שמי כהן, דוד מדר, יוסף יצחק כהן, יוני יאזדי, 

דובי קרוגליאק, אלמוג כהן, שניאור חלק, שמואל סימן טוב, שניאור גרינברג, חיים ברנדלר, יוסף יצחק כהן, שניאור קרוגליאק, לוי בליניצקי, יוסי מזרחי, שניאור 
הלל, יוסף יצחק גדסי, מענדי הלל, מענדי גדסי, מאיר שלמה אפנהיימר, אוריאל מעטוף, מ"מ גודי, מ"מ מחפוץ, שנ"ז אביעד, שנ"ז סגל, שניאור קניג, שלמה פבזנר, 

אברימק'ה אייזנשטיין, יוסי זלמנוב, שלמה חיים שמולביץ, נהוראי אקוקה, לוי קעניג, שניאור אקוקה, יהודה לייב קמיאגרוב, מענדי רזונבלט, לוי רוזנבלט, יוסף יצחק 
דרורי, דובי גבאי, שמואל גנדל, מענדי מגדל, משה זלמן שניאורסאן, דוד ישראלי, י"י קיזנר, יוסף ישראלי, ישראל פלדיני, שניאור גלס, לוי סגל, יוסי עובדיה, מענדי 
איטח, יוסף יצחק נביאן, אבריימי לבקיבקר, שמואל מרטון, מרדכי ווילישנסקי, אלעד מרחום, שניאור ניסלביץ', שניאור בן שמואל, אייזנשטיין אברמקה, גרינוולד 

שניאור, לוי אלישביץ, שמואל אריה, שמואל אברהמי, מענדי בן ישעיהו, אהרון גורעוויטש, יוסף חים כהן, מענדי ברגר, ישראל מיפעי, בנימין דהאן, מ"מ הלל, ישראל 
חבבו, מרדכי אקסלרוד, מ"מ אוריאן, שניאור לדרברג, שניאור וועג , מענדי אדלר, אליהו איידלמן, יעקב יעקובוב, שמואל אוזן, גואל ישראל חתן, שמוליק וירט, איתן 

ישראל, מענדי למרג, יהודא ליפש, מענדי זכריה, שניאור גינדי, מענדלה פרלשטיין, נהוראי וקנין, גרשלה גוצל, שמואל קריצ'בסקי, לוי הלל, יוסי שיף, יוסף יצחק 
מרדכי שטיינמץ, נתן שלומי, ישבול קולט, הלפרן יוסי, שניאור דרור לבנון, מענדי אנטורג, יוסי הנדל, דודי רייניץ, מענדלה מרזל.


