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 - פתח דבר -
 !אליך תמים

וכשאתה נוסע כעת ,  מחכים למשיח770-ב

-לישיבה שלך אתה זוכר את השליחות שקבלת ב

 .בפועל ממשקבל פני משיח צדקנו ל: 770

בתור תלמיד תומכי תמימים רוב היום שלך 

אך אם אתה רק רוצה , קודש לסדרי הישיבה

שבין לבין יש לך מספיק זמן לעשות עוד תגלה 

 .בשביל המשיח הרבה דברים טובים

בחוברת שלפניך לקטנו דוגמאות לפעילות 

, שאתה יכול לעשות בתוך הישיבה ומחוצה לה

ה "בפעולות את, בישיבה' מטה משיח 'במסגרת

בחור פרטי אתה ' סתם'וגם אם אתה , במבצעים

 .יכול לעשות הרבה
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כי . וזה בכוונה', דוגמאות'אמרנו : שים לב

החוברת הזאת היא רק כדי להראות שאתה יכול 

ולתת רעיונות , לעשות הרבה יותר ממה שחשבת

 תחשוב עם ראש גדול םא .וכיוון מה ואיך לעשות

 .א עוד אלף ואחת דרכים ורעיונות לפעולתמצ

 ולקחנו השתדלנו כמה שיותר להסביר ולפרט

כדי שלך יהיה כמה ,  של פעילים ותיקיםןמניסיו

 .שיותר קל לבצע

, תמצא לעצמך תעסוקה חיובית, אז קדימה

אלפי שנים ש' מכה בפטיש'ותזכה לעשות את ה

 מלך המשיח הרבי מיד את נראהו, חכו לו

וכולנו יחד , ה ומחייך אלינוא מתגל"שליט

 :מכריזים לפניו בלב מתרגש

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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 בתוך הישיבה

צורה כמה שיותר דרכים להחדיר משיח ב

 השירגישו בישיבה אויר, החברים שלךבין  יסודית

 .של משיח

 :סדר או שיעור גאולה ומשיח •
 .ישיבותב כנהוג ,כל יום עם כיבוד קל

) אפשר ליל שישי(ים  או שבועיפעם בשבוע

, גדול בנושאים מיוחדים כמו קבלת המלכותשיעור 

ולהביא אברך מבחוץ או מישהו ', וכו, חי וקיים

מודעות . מתאים מההנהלה שימסור את השיעור

, כיבוד מיוחד, השיעורלפני מתאים ושטורעם 

 .'והגרלה על ספרים או סכום כספי וכו

,  לעשות מבצעים מיוחדיםכמו כן תמיד אפשר

' מלכות שבתפארת'יום (אייר ' ה בו'בנחל: לדוגמא
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 א" מלך המשיח שליטהרבי ש- בספירת העומר

היו ) אומר שזה עניין של לימוד גאולה ומשיח

עושים יום שכולו משיח עם שיעורים בכל 

 . ההפסקות והגרלות מיוחדות

את השיעורים תמיד אפשר לנצל כדי ללמד 

איפה , ת מה שחשוב שהם ידעוה א'את החבר

 אומר שנמצאים בימות א"הרבי מלך המשיח שליט

 ).עיין בפרק הסברה(המשיח וכל העניינים 

דבר 'בצפת נהוג שכל כיתה עושה שיעור 

 . מהם יראו וכן יעשו, בליל שבת או בבוקר' מלכות

ח מהשיעורים לרבי מלך "דולא לשכוח לכתוב 

 .א"המשיח שליט

מות המשתתפים לפרסם את שכמו כן 

כפי . בכדי להרבות את המשתתפים, בשיעורים

א לכמה מקומות " מלך המשיח שליטהרבישהורה 

 .)770כולל (שעורכים בהם שיעור גאולה ומשיח 
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 :טיפים

 הוכח מדעית שאוכל הוא הכלי הכי חזק 

השיעור , כמה שהכיבוד יהיה יותר טוב. לרוחניות

ר שקל שווה להוציא עוד עש. יהיה יותר מוצלח

 .אמפ במקום פפסי'ולהביא ג

=   כמה שיותר שטורעם ומודעות סביב השיעור 

 .יותר משתתפים

 לא להתבייש -ממאוורר '   ההוראה בעבודת ה

גם אם יום אחד יש בשיעור רק שלוש . לרקוד לבד

רק זה , משתתפים זו לא סיבה להרגיש לא נעים

כבוד לכל מי שמשתתף בשיעור וזוכה להיות 

 .ל ההתגלותעקשן ע

 :'דבר מלכות'מבחני  •

על ) עדיף אמריקאי(מדי סוף שבוע מבחן 

אפשר לקבוע לבחורים (השבועי ' דבר מלכות'ה

 ).הספק יומי של חלק מהדבר מלכות
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, 10₪=  100%): תלוי בתקציב(מלגות מומלצות 

90% = 8₪ ,80% = 5₪. 

 :פתגמים יומיים •
ה במקום יכל שבוע יתלה בכל חדר בפנימי

 משיח יבענייניומיים  פתגמים 7דף עם  - בולט

 .וגאולה אותם יצטרכו לשנן

מדי פעם ישאלו מספר בחורים על הפתגם 

 .היומי ומי שיענה יקבל פרס

 :טיפים

רק כדאי לעשות לוגו קבוע ופעם בשבוע   

ניתן להדביק ניילון של (לשנות את הפתגמים 

 לשלוף את הדף הקודם ולהכניס  ובכל פעםקלסר

 . )חדש

מגולה  ' הספראפשר לקחת פתגמים מתוך 

 .'יום יום משיח וגאולה', 'לגאולה
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 ":המעשה הוא העיקר" •
 שבת קראתלהדפיס ל ובצפת נוהגים 770-ב

" מעשה הוא העיקר"את העל דפים גדולים 

מוסיפים תמונה של מלך , מהדבר מלכות השבועי

 .המשיח ותולים במקומות מרכזיים בישיבה ובעיר

את השבוע המתאים ם כן אפשר לצלכמו 

ולתלות בלוח ' הספר יומן קבלת המלכות'מתוך 

 .מודעות

 :ספריית גאולה ומשיח •
קבץ את כל ספרי משיח וגאולה הנמצאים 

ספרים חדשים הוסף עליהם , לארון אחדבישיבה 

 .'ספריית גאולה ומשיח'ושים על הארון שלט יפה 
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 מבצעיםמשיח ב

כל : " אומרא" מלך המשיח שליטהרבי

רטים בעבודת השליחות של הפצת התורה הפ

צריכים להיות , והיהדות והפצת המעיינות חוצה

 כיצד זה מוליך לקבלת פני -חדורים בנקודה זו 

 ".משיח צדקנו

 רעיונות כיצד לנצל כל פעילות סדרתלפניך 

יני יהרגילים שעושים בישיבה לענ' מבצעים'ב

 .משיח

 :מבצע תפילין •

 אדוננו יחי':  הקודשקודם כל כמובן הכרזת 

,  עם כל יהודי'מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

, הסבר קצר על משיח תוך כדי חליצת התפילין

 .חלוקת שיחת הגאולה כרטיסי משיח וכדומה
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על העץ משיח  תלה פוסטר -אם אתה בדוכן 

הם , לא תצטרך לרדוף אחרי האנשים. מאחריך

 . ו לבד להניח תפיליןיגיעכבר 

ה שלך ישמחו ' החבר-בחנויות אם אתה עובר 

אפילו גדול על הדלת או ' ברוך הבא'להדביק 

 אין חנות בלי :הכללזכור את . במקום בולט אחר

 .תמונה

 :מסיבות שבת •
מסיבות שבת זה לא סתם להקדיש חמש 

 ! עצוםחכומסיבות שבת זה , דקות לילדים

ב " אלפי מבוגרים בארץ מכירים את יעשרות

כיום ". 'מי אנחנו צבאות ה "הפסוקים ויודעים לשיר

אפשר לומר שמדי שבוע מגיעים הבחורים שלנו 

שלרובם זה ההיכרות ,  ילדים10,000-לפחות ל

 .היחידה עם היהדות
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נוכל לגדל דור , אם נשקיע בזה ברצינות

 מלך המשיח בנשימה א" שליטהרביששמע על 

וכמו שהוא יודע , אחת עם אברהם יצחק ויעקב

כך הוא יודע שהיהודים , ורשהיהודים צמים בכיפ

 . מאמינים שמשיח מגיע בכל רגע

כל פעם לאחרי הפסוקים אפשר להקדיש 

, הסבר נחמד על המשיח או חמש דקות לסיפור

. וכן הלאה' ה'לה חברליא'או ' קצב'ללמד שיר כמו 

עכשיו שאתם מגיעים מתשרי ספרו להם שהייתם 

והכל מתוך חיות ושמחה , אצל המשיח בניו יורק

מצורף בסוף (ה משפיע מאד על הילדים שז

 .)החוברת דוגמאות לפעילות הסברה לילדים

, )וכנראה שיש(אם יש לכם את האפשרות 

אפשר לעשות כמו במקומות רבים להדפיס דף 

יני משיח יכשהדגש הוא על ענ, מיוחד לילדים

 . וגאולה
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 :שיעורי תורה בטלפון/ הקהלת קהילות •
המאזין /נצל את ההזדמנות לדבר עם הקהל

 םבטלפון בשפה פשוטה וברורה על הענייני

 .החשובים

 מלך המשיח הרביאפשר לקחת שיחות של 

יני גאולה ומשיח מעובדות בשפה י בענא"שליט

 .'דבר מלכות לנוער'או ' פניני גאולה'קלה מתוך 

 :הערות התמימים •

יחי בעמוד השער , קודם כל כמובן ופשוט

 .ך הקובץא בתו"והתארים המתאימים לרבי שליט

אפשר לומר שזה אחד מהכלים היותר חזקים 

א הוא מלך המשיח בקרב " שליטהרבילפרסם ש

כשהם רואים קובץ תורני , ציבור לומדי התורה

שמתנוססת על גביו הכרזת הקודש ובפנים שמו 

מלך "א מוזכר בתוספת התואר " שליטהרבישל 

אין יותר מזה כדי לגרום לאדם אפילו , "המשיח
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הבין ולחשוב שמשיח זה לא כל כך מודע ל-בתת

הנה ההוכחה . נורא ואולי אפילו נכון

כך .  יודעים משהו מהחיים שלהם'משיחסטים'שה

שכל הקובץ הופך להיות חלק מהשליחות האחת 

 . קבלת פני משיח צדקנו-והיחידה 

 'הערות'ב, בקטע הזה תמיד אפשר להוסיף

של צפת לדוגמא בכריכה הפנימית מופיע עמוד 

צריכים לפרסם לכל "א ש"יחה משופטים נעם הש

והקובץ כולו , "הנה זה משיח בא. . אנשי הדור 

מוקדש בכריכה האחורית לזירוז התגלותו של 

 .א" מלך המשיח שליטהרבי

מעבר לכך אפשר וצריך , זה עוד קל ופשוט

להשקיע בצורה רצינית במדור גאולה ומשיח 

, כמה שיותר הערות מבחורים ורבנים, בקובץ

שבזה (' מיוחד בנושאים החמים של חי וקיים וכווב

גם מרוויחים שהכותבים עצמם ילמדו יותר גאולה 

 ). אוירה של משיח בתוך הישיבהוומשיח ויעש
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לפני שנתיים ברחובות שני בחורים תפסו 

יוזמה והוציאו קובץ שלם שכולו עניני גאולה ומשיח 

 .יישר כחם.  בחורים רבים מהישיבהשנכתב על ידי

הפרק הזה הוא רק דוגמאות , מו כל החוברתכ 

עם טיפה השקעה . מהפעילות הרגילה בישיבה

ואכפתיות ממשיח אז גם דוכן לפדיון כפרות 

 ומובטח לך לילה מעניין שכולו לאפשר לעטוף בדג

 .וכן הלאה בכל פעילות ופעילות, דיבורים על משיח
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 מחוץ לישיבה

 :להסביר •

להכין את : "א אומר" מלך המשיח שליטהרבי

לקבלת פני משיח ' כל היהודים במקומו ובעירו וכו

 ".ינו של משיחי את ענמסבירעל ידי שהוא , צדקנו

 ?איך מסבירים

 ידעלהעשיר את ה

! ושוב ללמוד, ללמוד, ללמוד: דבר ראשון

ובמיוחד , לרכוש כמה שיותר ידע על גאולה ומשיח

 מלך המשיח הרביאת מה ש

הכל כתוב .  אומרא"שליט

 . תשובה לכל שאלהויש

ה חלקית להלן רשימ

 ספרים וחוברות בהם אפשר של
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 :ללמוד ולהבין את כל העניינים

', ימות המשיח'ללמוד על תקופתנו המיוחדת 

  הספר-' לחיות עם משיח'ומה שצריך לעשות כדי 

נלקטו ' חמים'קטעים קצרים ו(. 'דבר מלכות'

 ).'בשורת הגאולה' בספר

פ סימני "יח ע הוא מלך המשא" שליטהרבי

 - ומעניינת ברורהם ומקורות נוספים בשפה "הרמב

קצר  .'יחי המלך המשיח', 'עתה ידעתי' הספר

 בישיבה להשיג( 'מלך המשיח'  החוברת-וקולע 

 .)054.3015388: בצפת

תמונות כתבות סיפורים מלווים ב, נביא הדור

 .'נבואת הגאולה' -הסברים ו

יומן ' - 'יחי אדוננו' לתת את הנשמה בהכרזת

 ).ג"יומן משנת תשנ ('המלכות קבלת

קטעי שיחות ,  מלך המשיח חי וקייםהרבי

 .'אמונה ללא פשרות'  חוברת–קצרים וברורים 
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עם כל ,  למה משיח כל כך חשוב לנו:כללי

עד  'ספר. 'יחי המלך'  קונטרס- הפרטים שבזה

וסיפורי  פתגמים .'חלק א' שערי גאולה'. 'מתי

 שיח חסידים -משיח עכשיו '  ספר-חסידים בנושא 

 .'שלוחי אדוננו 'החוברת ,'על הגאולה

 - ועוד, איך יראה העולם, כשמשיח יבוא' מה יהי

שערי גאולה חלק '. ' גאולה ומשיחיחותשטי לקו'

 .''ב

ביאור על בשורת הגאולה של : מומלץ במיוחד

אוצר מדהים של עם , א" מלך המשיח שליטהרבי

 -לימוד ורה נוחה למקורות מכל התורה ערוך בצ

 .'הגאולה האמיתית והשלימה'

הלב . אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ

יני גאולה ומשיח זה וללמוד ענ, שלנו חפץ במשיח

 .התחביב שלנו

 !למד כמה שיותר, אל תוותר
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 ...ועד שתלמד את כל זה

 אומר שמי שיודע א" מלך המשיח שליטהרבי

עוד . ת"ד בית ילמ"ומי שיודע בי, ף"ף ילמד אל"אל

לפני שנפתח את הספרים כל אחד מאיתנו יודע 

 .בטוח הרבה יותר מזה שאתה מדבר אתו, המון

עם כל בן אדם צריך , אין כללים בהסברה

את האחד ישכנע דבר , לדבר לפי המצב שלו

. ואת השלישי סיפור, אהשני גימטרייאת , תורה

הסבר מ יםעאנשים מושפרוב פי אבל על 

פ סימני "ע. תורהב ם הוא של הדבריםשמקור

א מליובאוויטש הוא " שליטהרבים נקבע ש"הרמב

ם ייש על זה גם פסק דין ממאתי, המלך המשיח

 הוא אמר את -ועוד והוא העיקר , חמישים רבניםו

 .זה בעצמו

שבסופו של דבר , הפעילות בשטח הוכיחה

מתברר שמה שקשה לאנשים לקבל זה שמשיח 
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, הוא המשיח זמננוב שאדם שחי, עכשיו יכול לבוא

ואלו . ושמשיח זה דבר אמיתי שהולך לקרות

ברגע שפרצת . דברים שאנו יודעים להסביר טוב

יהיה לו הרבה יותר , אצל בן אדם את המחסום הזה

 . הוא מלך המשיחא" שליטהרביקל להבין ש

יהודים רוצים , אחרי הכל יהודים מחכים למשיח

 . הוא כאן–רק צריך להסביר שהנה , משיח

 :הנקודות המרכזיות הם כדלקמן, בכל אופן

על פי כל הסימנים ודברי הרבנים התקופה 

  מלך המשיח הרבי. שלנו היא תקופת הגאולה

 .המתאים לתפקיד המשיח  הואא"שליט

מלך כל אחד יכול לספר על הנבואות של 

כל אחד ,  במלחמת המפרץ וששת הימיםהמשיח

, אגב(יכול לספר איזה מופת ממלך המשיח 

, ) יותר מדברי תורהיםשכנעמ םלפעמים סיפורי

וכל אחד יכול לספר על הדאגה של מלך המשיח 
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י "בעצמו וע, לכל יהודי בגשמיות וברוחניות

 -שהוא נשיא הדור  העיקרישזה הסימן (השלוחים 

ם זה עיקר "וגם לפי סימני הרמב, המשיח שבדור

שכל ישראל יקיימו תורה , תפקידו של המשיח

 ).ומצוות

 להביא את הדוגמא ממשה - חי וקיים ביהר

רבינו בהר סיני שהשטן בלבל את העולם והראה 

ין של חי וקיים ילהסביר שכל הענ, שוב .ומיטתאת 

 ושלא ןניסיו ואנו יודעים שזה ,התורה י"הוא עפ

 .אז' ו כמו שהי"נטעה ח

 אמר שהתפקיד א" מלך המשיח שליטהרבי

הוא גם ו,  ממששלו זה להביא את הגאולה בפועל

 לא מפנה את הוא. שמשיח כבר התגלהאמר 

המקום שלו לאף אחד אחר כי כבר הגענו 

יבוא ויגאלנו הוא לתכלית ורק צריך עכשיו ש

 .בפועל ממש
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 :נותן בעצמו שהמשיח והכללים

דבר ראשון עוד לפני , כשנגשים ליהודי

ם לו ישר בלי להתבלבל אומרי' שלום עליכם'ה

ת המוזרה הזו תנער וקא ההתנהגוו ד.'משיח נאו'

אותו ותראה לו שמתכוונים לזה עם כל הרצינות 

 ).מופיע באמונה ללא פשרות. ה"פ צו תשמ"ש(

הגישה צריכה , ין של תורה ומצוותיוכמו בכל ענ

 :להיות קודם כל

להיות בטוחים במה שאנו אומרים . בתוקף •
 . את כל האמת בלי להתבייש ולהתבלבלולהגיד

 .בנחת רוח •
לא  . בלי להוציא לשני את האף.באהבת ישראל •

וויכוח כמעט ולא יוצא דבר מ, באנו להתווכח
 .חיובי

לקוטי שיחות (זה השילוב המנצח לשכנוע 

 ).הוספות לפרשת בא', חלק א
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עם הכללים האלה אתה יכול לצאת עם דפים 

ולהחתים כל יהודי שאתה פוגש על טופס , ועט

 . 'קבלת המלכות'

במבצעים כל זה להסברה אחד על אחד  

לפעולות גדולות ומאורגנות . באוטובוס ובישיבה

 .תמשיך לקרוא את העמודים הבאים

 
 'דבר מלכות'שיעורי  •

וגם אתה יכול למסור שיעור , קצת אומץ

 .'דבר מלכות'ב

 :מיקום השיעור

 . וכל מקום ציבורי, ישיבה, שטיבל

רצוי עם (למד את הדבר מלכות בעיון 

,  מבנה השיחהסדר לעצמך בראש את, )פענוחים

 חותר א" מלך המשיח שליטהרביותראה להיכן 
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כך שבמשך השיעור , )'ועוד והוא העיקר'ה(בשיחה 

סמן . תדע להוביל את האנשים לאורך הקו הזה

 .נקודות מעניינות שיסקרנו את קהל המשתתפים

דפוק על השולחן ותודיע על , כנס למקום

 כל מקום, ' מודעות וכו– או באופן אחר(השיעור 

קח מהמשתתפים את . הגש כיבוד קל) לפי ענינו

ח לרבי מלך המשיח "כתוב דוושמם ושם אימם 

 .א"שליט

י בחורים "כבר כמה שנים שבציון הרשב

, השבועי' דבר מלכות'מוסרים שיעור קבוע ב

 .וההצלחה חוגגת

באותה מידה אפשר למסור שיעור בכל נושא 

 'דבר מלכות'קא שיחות הואבל דו, בגאולה ומשיח

 . איפה בדיוק אנחנו אוחזיםלעם ישראליסבירו 

, תן למשתתפים לקרוא קטעים מהשיחה: טיפ 

 .ן ויעשה אוירה טובהיזה יכניס אותם לעני
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 הרצאות •

 .ההרצאה היא כלי להסברה שמשפיעה עמוק

 צריך להכיר את ,בשביל לבחור מרצה מתאים

לכל ציבור יש דברים שיותר . ציבור השומעים

 הוא עליו הנושא מרצה יש את כלול, מתאימים לו

 .מדבר

.  לחיות עם משיח-הרב זמרוני ציק : לדוגמא

הרב ישראל הלפרין  . זהות הגואל-הרב חיים ששון 

. שמחת הגאולה -הרב אלעזר קעניג .  חי וקיים-

הרב אלימלך .  קהל חרדי-הרב שמעון ויצהנדלר 

 .' אגרות קודש וכו-שחר 

  :ההכנות להרצאה

, א על התכנית"ך המשיח שליט לרבי מלדווח

 .המקום והזמן, הקהל, המרצה

 .מראששבועיים לפחות תאם עם המרצה 
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היכל תרבות ,  בית כנסת. סדר מקום להרצאה

 ישמחו לתת אפשרות בדרך כלל גבאים(' וכדו

 ).'שיעור תורה'לבבית הכנסת להשתמש 

 פרסום מתאים בזמן קרוב למועדתדאג ל

עם כותרת ) ון מקומיעית, לוחות מודעות(ההרצאה 

 .'אחרית הימים'מפוצצת של 

. תוודא שקיימת במקום מערכת הגברה

 .מומלץ להכין מכשיר הקלטה

 ,בחוריםמספר וה התארגנו ו בפתח תק,בזמנו

ובזמן קצר הרימו אירוע מרשים עם הרב 

חיים ששון שריתק קהל של מאה חמישים 

שעה ארוכה  שפות סרוגותיכ

עמדו רבים אחרי ההרצאה 

 מהם ברחוב סביב הרב ששון

שהמשיך להסביר ולהסביר 

 .וספרים רבים נמכרו במקום, ולהסביר
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 :טיפים

כלי בלהצטייד שיש  במודעות  מומלץ לציין 

 .דבר שיעלה את היחס לאירוע, כתיבה

בכניסה לאולם פתח דוכן מוצרי גאולה  

, גם יעשה אוירה מתאימה. ובמיוחד ספרים, ומשיח

יצא ש בן אדם עלפעולה נמשכת ביא וגם י

 ויקח מדבקה לבית או ספר 'אורות'מההרצאה ב

הרב ששון מעוניין שבהרצאות שלו ימכרו (לקריאה 

 ).כדי לכסות את העלויות מצדוב ואת ספרי

 - שיפתח דוכן הגיא מלכהרב ניתן להזמין את  

08.850.3010 

 :'אגרות קודש'דוכן  •

פותחים ' אגרות קודש'דוכן 

, עצרות, כינוסים: ם שנמצאים שם אנשיםבכל מקו

ואפשר גם סתם כך לזכות , קניונים, הפגנות

 .יהודים באמצע הרחוב
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 :ציוד

דפים , כסאות, שולחן, ספרי אגרות קודש

מכונת , חומר הסברה, קופת צדקה, עטים, לבנים

, שלט, תאורה, מערכת הגברה, סככה, צילום

 .דלק, גנרטור', מלך המשיח'תמונה של ה

 :וםמיק

מצא את המקום המיוחד שבו גם הדוכן יבלוט 

, וגם תהיה פינה שקטה ונוחה לאנשים שכותבים

תלה את התמונה והשלט , העמד את הדוכן

שמור על הסדר והניקיון בתוך הדוכן , במקום בולט

 .וסביב לו

אפשר גם לשכור במחיר (השג מכונת צילום 

קופת . השאר לכל אחד עותק מהתשובה) זול

  . המכונה תכסה את הוצאות ההשכרהצדקה בצד



 29 בפועל ממש

להסבר מפורט בעניין הכתיבה למלך המשיח 

עיין בספר הפלפולים של צפת , מקורות וסיפורים

 "'שערי ישיבה ד"

' אגרות קודש'להזמנת חומר הסברה על 

 03.658.4633: לחלוקה

, עוד פעולות פרסום שכל אחד יכול לעשות

עם הוראות מפורטות לביצוע על הצד הטוב 

 .ביותר

 פוסטרים •
שיטת הפרסום שכבשה את הכבישים 

ומזכירה לכולם את החבדניקים , והרחובות

 .  מלך המשיח חי וקייםהרבישמאמינים ש

 :מצרכים

מקל , )אפשר גם מטאטא(מברשת צבע 

חומר ! זהירות (סודה קאוסטיק, דלי, מטאטא

 .מים, קמח, )צורב
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' טמבור'ניתן לקנות בכל חנות ' סודה'את ה

). חומר לפתיחת סתימות,  סודה קאוסטיקלבקש(

-ג סודה מספיק ל"ק[ג "לק ₪ 11 –עלות הסודה 

 )].ה ביתי'דלי ספונג( דליים קטנים 15

 :הכנת הדבק

, )עדיפות למים חמימים(דלי במים ¾ מלא 

 חבילת קמח תוך כדי ערבוב 1/3שפוך למים 

אפשר , אם נוצרו בכל זאת. הערבוב מונע גושים(

 ).לפני שפיכת הסודה כמובן ,יםילפוררם ביד

את הסודה . סודה) פעמי-חד(הוסף שליש כוס 

המשך לערבב . יש להוסיף רק כשכבר אין גושים

 .היטב כמה דקות

כמו מיכל (בדלי גדול . הכמויות הן לפי דלי קטן

 .יש להכפיל את הכמות) סיד

היציאה להדבקה רצוי שתיעשה באמצעות 

 טרם עליך לחשב, אך אם יצאת רגלית. רכב
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 שלא -לא פחות , היציאה את הכמויות הדרושות

שלא יכבד עליך במהלך  -ולא יותר מדי , יחסר

חצי ( פוסטרים 30-דלי קטן מספיק לכ. העבודה

 ).גיליון

 :נקודות הדבקה

 .וכל מקום מתאים', אתרי בני, לוחות מודעות

 :אופן ההדבקה

הרטב בשכבת דבק דקה את 

במשטחים סופגים כמו (המשטח 

 ).יש צורך בכמות גדולה יותר, וןבט

. הצמד את הפוסטר לדבק

שים לב שהפוסטר נצמד חלק 

בלא קמטים ובועות וכל הפינות 

 .תפוסות

חזור עם המברשת שוב על 

. אך לא יותר מידי שלא יקרע, הפוסטר
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אין ' בשביל הפעם השני. חזק במיוחד את הפינות

 .צורך להרטיב שוב את המברשת

 :טיפים
את  הרחק. הכבוד של מלך המשיחשמור על   

 .פחי זבל וכדומההתמונות מ

כובע וחליפה (אפשר לצאת עם בגדי עבודה   

,  לא נורא-אם התלכלכת ). מיוחדים להדבקה

 .החומר יורד בכביסה

עור היזהר שלא יגע ב, סודה הוא חומר מסוכן 

 םבדרך כלל הסודה אינו מזיק לעור הידיי. פניםה

אך אם חשת בגירוי יש , )יזוקיןשלוחי מצווה אינם נ(

 .לשטוף מיד את האזור הנגוע בהרבה מים

 הכי נוח לצאת עם מיכל סיד הניתן לסגירה  

למלאות את הדבק היא ה יאפשרות שני. במכסה

ריקן סגור ובכל פעם לשפוך כמות קטנה לתוך 'בג

 .קערה בתוכה תטביל את המברשת
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 אם תניח את הפוסטר פרוס על ראש 

. תוכל לתלות אותו במקומות גבוהים, המטאטא

 .נשמר לאורך זמן: היתרון

של בלוד לפני שנתיים הדביקו תמונות   

מל ותלו אותם על עמודי חש,  על שלטי פחהמשיח

 . עד היוםעומדותהתמונות . בגובה

 054.522.9421 :להשגת פוסטרים

 שילוט •

בהליכתך . יכול להפוך לשלט, כל משטח ניצב

מדוד , כשמצאת. ומות הללוחפש את המק, ברחוב

 .את השטח

 :מצרכים

 .סכין יפני, מחשב, דבק סלוטייפ, טפט

 :הכנת השלט

 .יקרה יותרהיא שיטה זו : השיטה הקלה
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הכן על המחשב עיצוב של השלט בגודל 

שלח לדפוס ובקש הדפסה על גבי , המתאים

 'שמשונית'ניתן להזמין מדפוס גם שלט . מדבקה

 .למטר רבוע ₪ 50: מחיר מומלץ, )בד פלסטיק(

שיטה זו היא שיטת : השיטה היותר מורכבת

שעולה הרבה פחות מהשיטה , הכנה ידנית

אם תעבוד במתינות ותדייק בשלבי . הקודמת

 :תקבל איכות מקצועית, ההכנה

צריך (אחד בצבע כלשהו ,  טפט סלילי2קנה 

המחיר . והשני שקוף, )לא מט,  מבריקשיהיה

.  למטר של טפטהנורמלי הוא שקלים ספורים

מומלץ לקנות כמות גדולה בחנויות המיועדות 

 .לכך

לצורך . עליך להכין אותיות מהטפט הצבעוני

 :כך היעזר במחשב

מ זהה "שגודלה בס, תיבת טקסט' וורד'צור ב

עבור שלט : לדוגמא[לגודל השלט במטרים 
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צור תיבת טסקט ,  מטר6 מטר על 2בגודל של 

וב את הטקסט כת]. מ" ס6מ על " ס2בגודל של 

והגדל את האותיות עד , הרצוי בתוך התיבה

אך שים לב לתת קצת . למקסימום הנכנס בתיבה

 .שוליים בצידי הטקסט

, העתק את הטקסט למסמך טקסט חדש

אם : לדוגמא [מאהוהכפל את גודל הטקסט ב

הגדל אותו ,  נקודות14הטקסט בגודל 

זהו גודל .  נקודות1400לגודל של 

בחר ]. לט שלךהטקסט הרצוי לש

 ליד Vוסמן ', גופן', 'עיצוב'היכנס ל, את הטקסט

 .הדפס את המסמך". מתאר "אפשרותה

' פרוס את הטפט על הרצפה או שולחן וכדו

ומקם את הדפים עם , כשהטפט כלפי מעלה

צורה שאתה רוצה שהשלט בהאותיות על הטפט 

 . לטפטבסלוטייפ הדבק את הדפים . יראה
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.  הקווים של האותיותחתוך עם סכין יפני לפי

לחץ על הסכין בעת החיתוך על מנת שתצליח 

יחד עם זאת . לחתוך גם את הנייר וגם את הטפט

 .שהנייר שמתחת לטפט לא ייחתך, שים לב

כעת הנך יכול לזרוק את כל שאריות דפי 

, )כל מה שמסביב לאותיות(המחשב והטפט 

הנייר שמגיע צמוד (משטח של נייר לבן ותקבל 

עליו דבוקות האותיות עשויות ) לטפט ]תחתמ[

 .טפט אותם חתכתהמ

הדבק את הטפט השקוף על הנייר הלבן עם 

הסר בעדינות את הנייר הלבן שמתחת . האותיות

 דבוקות לטפט ויישארבאופן שהאותיות , לאותיות

הרם את הטפט השקוף כעת הנך אוחז . השקוף

 . בידך טפט שקוף שאליו מודבקות האותיות

ות את הטפט השקוף אליו הצמד בעדינ

השתדל (שלט -מודבקות האותיות אל המשטח

דאג ללחוץ טוב על כל , ) גומות ובועותוייווצרשלא 
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כעת .  לשלטבשלמותםשטח האותיות שידבקו 

באופן שרק , הורד בעדינות את הטפט השקוף

 .האותיות יישארו דבוקות לשלט

א "מלך המשיח שליט הרביגזור תמונה של 

ועם טפט שקוף תדביק אותה , מפוסטר מתאים

 .לשלט

 עיין –אפשר גם להכין שלט עם בד וריסוס 

 .ריסוסיםערך 

 :ריסוסים •

, קל מאוד לרסס וזה לא לוקח הרבה זמן

. הריסוס טוב למקום בו לא ניתן לתלות שלט

הריסוס חייב להיות עם 

ובמקומות המותרים ' שבלונה'

או במקום ללא שבלונה . בלבד

ה מכוער וזה היפך הריסוס ייראאסור 

 .יןיהענ
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 :מצרכים

, שקית אשפה שחורה, פוליגל, מיכל ספריי

 .כפפות ניילון, דבק סלוטייפ רחב, סכין יפני

 :'שבלונה'הכנת ה

הכן אותיות בגודל , החלט על גודל השבלונה

 .הדבק את האותיות לפוליגל, )שילוטראה (הרצוי 

 את הפוליגל לק ח,לפני שתחתוך את האותיות

אתה לא יכול להסתובב ברחוב עם (לים לפי מי

 חלוקהיתכן שבשעת ה)  מטר6פוליגל באורך 

 לשם ,חלקי פוליגל כדי ליצור מילהתצטרך לחבר 

 .כך היעזר בדבק רחב

לחץ חזק על הסכין כדי שיחתוך את הפוליגל 

ושמור , הוצא את האותיות החתוכות. עד סופו

כעת הינך מחזיק בידך שבלונה , אותם למזכרת

 ).סגרת של הפוליגלהמ(
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 :אופן הריסוס

מיכל (וודא שיש לך כמות מספקת של ספריי 

 ). מטר6 על 2 בגודל לשלטאחד מספיק 

הצמד , לבש כפפות ניילון או שקיות על הידיים

רגע לפני , את השבלונה היטב למשטח הרצוי

הריסוס שים לב שאין רוח ושהשבלונה עומדת 

 . נער את המיכל. ישר

אל תעצור , מ" ס20-כרסס ממרחק של 

.  באותו מקום יותר מרגעתרססבאמצע ואל 

לאחר סיום הריסוס השאר את השבלונה צמודה 

 .  שניות5לקיר עוד 

עבור למילה , הכנס את השבלונה לשקית

צבע הספרי לא יורד (הזהר לא להתלכלך , הבאה

אם התלכלכת בידיים השתמש ) בכביסה

 ).מבורניתן להשיג בט (בטרפנטין
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התאמן תחילה במקומות , נך מרסס יפהאם אי

 .שאינם נראים לעין

רסס מתח בד , באותה צורה ניתן להכין שלט

 . דקות5מ והמתן לייבוש " ס10על בד ממרחק 

 :דגלים •
כאן כולם יודעים ש, על בית חסידידגל משיח 

 .הכתובת לכל עניין יהודי

 :מצרכים

חוט , ניםאזיקו, סכין יפני, טוש, דגל משיח

, פטיש,  מטאטאמקל, )סטנד( מעמיד ,יירפל, ברזל

 יבורג, ברגים ודיבלים, סולם, מברגה, מקדחה

 .מבו'ג

 :מקום

, את הדגלים אפשר לתלות על עמודים

חפש את .  במקומות בולטים-וקירות , מרפסות
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מצא את המקום המדויק שבו , המקומות האלה

 .יראו את הדגל מכל כיווני הרחוב

 :התליהאופן 

בעזרת אזיקון , על המקלהלבש את הדגל 

 .הדק את הדגל למקל בצדו התחתון

' סורגים וכדו, במקומות כמו מעקה מרפסת

 .חבר את מקל הדגל בעזרת אזיקון או חוט ברזל

בשביל לקבוע על קיר תצטרך 

ניתן להשיג בכל (להשתמש במעמיד 

הצמד ) 052.328.4220: מסגריה או ב

את המעמיד לקיר וסמן על 

 הקיר עם טוש את

הנקודות בהם צריך 

במקום שקשה . לקדוח

לסמן עם טוש החזק את 

המעמיד צמוד לקיר וקדח מעט בכל 

 . סימןרחור עד שייווצ
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וקדח חורים במקומות , הנח את המעמיד בצד

הקדיחה צריכה להיות ברוחב הדיבל . המסומנים

הכי טוב להשתמש עם בורג . ובעומק הבורג

 כראוי וודא שהקדיחה נעשתה. מבו' ג-מתפצל 

 .ונקה את החורים מהאבק

בעזרת פטיש , דחוף את הדיבלים לחורים

, עד הסוףדפוק על הדיבל בעדינות כדי שיכנס 

הנח את המעמיד . הזהר לא לשבור את הדיבל

מול החורים והצמד אותו לקיר בעזרת 

 .מבו אין צורך בדיבל'לבורג ג. הברגים

בצד . תקע את המקל חזק בתוך המעמיד

הברג שם בורג קטן שיתקע , חור קטןהמעמיד יש 

 .אותו למקל

 :טיפים

 סביב ויתגלגל בכדי שהדגל לא יתנפנף  

עץ ארוך וקל בגבול  או הצמד פס ברזל, המוט

 .העליון של הדגל צמוד למקל
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,  הזהר לא לקדוח בשעה שאנשים ישנים

 .השאר אחריך נקי ומסודר

ש "דגלים זה דבר שרץ גם בין אלו שאינם אנ  

 . עתהלעת

 :מטה דגלים •

אנשים אוהבים את הדגלים ומחפשים שתבוא 

, "מטה דגלים" מגוריך על באזורפרסם , אליהם

 -קח מחיר שיכסה את ההוצאות (סכם שעה ומחיר 

ועוד דגל , ) 50₪הדגל והמעמיד עולים ביחד 

 .מתנפנף באוויר העולם

 :הדפסה •

גם אתה יכול , זה לא מפחיד ולא מסובך

 .סטר וכדומהפו/להדפיס מדבקה

באור ' מדבקות 10,000 הדפיסובאור יהודה 

 .תרומת בית דפוס מקומי' יהודה מוכנים למשיח
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התייעץ עם , תנסח מדבקה או פוסטר מתאים

 .הכן עיצוב ושלח לדפוס, פעיל/משפיע

בית דפוס , נשמח לייעץ בכל נושא הדפסה

: 'עיצוב ואיכות טובה וכו, מחיר זול, מתאים

718.221.9886. 
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 פעילות משיח עם ילדים

דוגמאות לפעילות הסברה של מושגי יסוד 

בגאולה ומשיח עם ילדים באמצעים פשוטים 

 .ובשפה קלה

כמובן אפשר להוסיף ולהפחית כיד חוש 

ההסברה והדמיון ובעיקר חוש ההקצנה 

 מלך המשיח הרביוההתקשרות לענייניו של 

 . א"שליט

 מתאים(הפתרון היחיד משיח בן דוד  :הצגה •
 .)לפעילות בפורים

להביא את הילדים להבנה שהדבר הכי חשוב   

 מלך המשיח הרביתגלותו של עבורנו הוא ה

 תוך כדי העברת מסרים חשובים של ,א"שליט

שלימות הארץ , אמונה במשיח, תורה ומצוות

 .ובטחון עם ישראל ועוד
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, מנחה הפעילות ( אחשוורוש -' מדריך א

 )'אפשר עם כתר וכו

,  הפתרון היחידבעל( מרדכי היהודי -' מדריך ב

 )'עם טלית וכו

 :המצב בגלות

, התכנסנו כאן לישיבת הממשלה: אחשוורוש

 .עומד בפנינו היום נושא מאד חשוב לעם שלנו

 לשרי  ילדים מהקהלאחשוורוש ממנה(

 .)' וכוך הכלכלה החינוןהביטחו

תן לנו סקירה קצרה , ןהביטחושר : אחשוורוש

מדובר , ואני מבקש. מדינה ביהביטחונעל המצב 

 ...ונא לומר את כל האמת, בנושא חשוב ביותר

בעזרתו ... (פיגועים, אל תשאל: ןהביטחושר 

 .)אפשר לשתף גם את הקהל, של המנחה
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 ספר לנו מה ,נעבור לשר החינוך: אחשוורוש

, איך מתנהגים המורים, המצב בבית הספר

 ...התלמידים

אין צורך , ןמניסיו (!על הפנים: שר החינוך

 ...וכן הלאה ...)בעזרתו של המנחה

 :פתרון יחיד

אי אפשר להשאיר ? אז מה עושים: אחשוורוש

בלי חנוך אין , בלי בטחון אין חיים! את המצב ככה

 !ודאי שיש, חייבים למצוא פתרון... עתיד

משך זמן קצר מציעים פתרונות חלקיים ולא (

ג "מל פלקט מוציאמרדכי . דחיםנמספקים ו

 )'הפתרון היחיד משיח' בעומר

תאר לנו את ): ןהביטחופונה לשר (אחשוורוש 

 . תחת ממשלתו של המשיחןהביטחומצב 

ישראל שולטים על כל האומות : ןהביטחושר 

 .)בעזרתו של המנחה כמובן(
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תספר לנו איך ): פונה לשר החינוך (אחשוורוש

 .אתה מתכנן את מצב החינוך בממשלת המשיח

נכים לעשות מעשים כולם מתח: שר החינוך

בעזרת המנחה (' לומדים תורה בחשק וכו, טובים

 ...וכן הלאה )ל"כנ

 :בוחרים משיח

, אני רוצה להעלות הצעת אי אמון: אחשוורוש

! לא רוצים כזו ממשלה, אנו לא רוצים את הגלות

 !מי שבעד שירים יד

 !מפזרים את ממשלת הגלות והולכים לבחירות

יחי המלך 'מרדכי מופיע שוב עם פלקט (

 )'המשיח

 '...יחי אדוננו'לם ביחד כו? רוצים משיח

 )חלוקת כרטיסי משיח להצבעה בקלפי(

אז מה המשיח ): ןהביטחופונה לשר (מרדכי 

 ?אומר לעשות
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 ?לא לוותר על אף שעל מארץ ישראל

 )ההסכמה את זכות ןהביטחולתת לשר (

ומה המשיח אומר ): פונה לשר החינוך(מרדכי 

ולזרז אותו , ים לאמונה במשיחלחנך ילד? לחנך

 ...וכן הלאה .בתורה מצוות ומעשים טובים

 :מערכון בשניים •

כולם רוצים שיבוא , משיח זה כמו גשם: יהודי

 .אבל אחרי שיורידו את הכביסה

 המחכאתה עומד ו .משיח זה כמו טרמפ: חסיד

כל רכב שעובר אתה בטוח , בקוצר רוח שיבוא

 .הוכשהוא בא זה בהפתע, שהנה הוא

כמה שאתה , משיח זה כמו האופק: יהודי

 .מתקרב אליו הוא מתרחק

, עם פיתההולך , משיח זה כמו חומוס: חסיד

 .עם כל דברהולך , הולך עם עוף, הולך עם ירקות
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 :)אין מה לפחד מהמשיח (דירה בתחתונים
 :שיעור גאולה ומשיח בשפה קלה

בעולם . אנחנו נמצאים בעיר צפת בעולם הזה

. ים ובעולם הבא הנשמות והמלאכיםהזה יש אנש

, 'עליונים'לכן הוא נקרא , אלוקים גר בעולם הבא

 .'תחתונים'והעולם שלנו 

צפויה  (?  הוא יבוא לאיזה עולם,כשהמשיח יבוא

, הוא יבנה את המקדש בירושלים - )תשובה שגויה

 !בעולם הזה? באיזה עולם נמצאת ירושלים

היו פה  ויהלתחייכשהמשיח יבוא המתים יקומו 

הממתקים על כל כאן יגדלו . אתנו בעולם הזה

הכל , אחר אותנו לשום עולם חייקהוא לא . העצים

והכל יהיה הכי טוב שאנחנו אפילו לא , יהיה פה

 .מתארים לעצמנו

לכן אנו , יגור אתנו פה בעולם הזה' אז ה

דירה יתברך להיות לו 'אומרים בפסוקים 

 .'בתחתונים
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 :אולהלהזמנת מוצרי משיח וג

 )קלטות ועוד, ספרים, חוברות, מדבקות, דגלונים, כיפות(

 054.301.5388 )צפת (ישראל מעל
 052.328.4200) צפת(ארי -קובי בן

 

 :ת חומרלהזמנ
 )אגרות קודש ועוד, פליירים לחגים, שיחת הגאולה(

 03.6584633 )ים-בת(האגודה 
 

 :'לעצות וסיוע בנושא הדפסה הדבקה וכו
 1718.221.9886 )יורק-ניו(משיח סנטר 

 

 : הטלפוניהכתיבה למלך המשיחמוקד 
050.80.80.770 

 

 :הצעות לפעילים
 )'דפוסים זולים וכו, דרכי הסברה, אם מצאת שיטות פרסום(

0522.334.166 



ל ממשבפוע  52 

 

 
 

 תלזכו
 ר "ק אדמו"כ

 מלך המשיח 
 א"שליט
 

 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו
 מלך המשיח לעולם ועד


