
ְליּוַּבאִוויְטׁש

ִאי ּבּוִדיט זְ׳ִנִׁשיַנה ְּפַרִווְדַנָיה, זְ׳ִנִׁשיַנה ַּבַגְבַייְזִנְנָיה ַּפא ַנְסַטַייִׁשמּו

ְּבִתְרּגּום ְלִעְבִרית: 
___________________________________

ִדיד יּו אֹוְלֶרִדי ִאיט ַסְמִסיְנג ִדיס מֹוְרִניְנג?

ְּבִתְרּגּום ְלִעְבִרית: 
___________________________________

ֲאִני ְיכֹוָלה ִלְתרֹם ְלִחּנּוְך ָטהֹור – ֶׁשל ַעְצִמי אֹו ֶׁשל ֲאֵחִרים, 
ַעל ְיֵדי ָּכְך ֶׁש: )ֶאְקָרא / ֶאְׁשַמע / ֲאַדֵּבר...(

_____________________________________

ִמְצָוה ֶׁשָּבּה ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהֵּדר יֹוֵתר: 
_____________________________________

ִחּנּוְך ְיהּוִדי ָטהֹור

יֹוְצִאים ְּבִעְקבֹות ָהַרָּבִנית

ִהּדּור ִמְצָוה

ְּדָאָגה ַלּזּוָלת

ָּבֲעָיָרה ַהֲחִסיִדית ְליּוַּבאִוויְטׁש ָיְנָקה ָהַרָּבִנית 
ִחּנּוְך ְיהּוִדי ֲחִסיִדי ָטהֹור.

ְּכזּוג ָצִעיר ְּבָצְרַפת, ַלְמרֹות ַהְּקָׁשִיים, ִהְקִּפידּו 
ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ְלַהֵּדר ְּבִמְצוֹות ְּבָכל ְּפָרט.

ִּבְניּו יֹוְרק, ָהַרָּבִנית ְמאֹוד ִהְצִניָעה ֶאת ַעְצָמּה. ַיַחד ִעם 
ֹזאת ִהִּביָעה ַיַחס ַחם ּוְדָאָגה ֵּכָנה ַלּסֹוְבִבים אֹוָתּה.

ָּפִריז 

ב"ה

 
 

 

”

ֶאל ַמְרֶׁשה ַא-ִפֶיה ְפֵרְסק טּו ְל ז׳ּור ֶדה ִקילֹוֶמְטְר

ְּבִתְרּגּום ְלִעְבִרית:
___________________________________

ְניּו יֹוְרק 

ֶאְׁשַּתֵּדל ָלִׂשים ֵלב ְוַלֲעזֹר ְלִמי ֶׁשְּסִביִבי:
ַּבַהְפָסקֹות / ַּבִּלּמּוִדים / ַּבַּבִית:  _________________________________



ְּבֵבית ִסְפֵרנּו ֲאַנְחנּו לֹוְמדֹות ַעל ְּדמּוָתּה ֶׁשל 
ָהַרָּבִנית ַחָּיה מּוְׁשָקא. ֲאַנְחנּו ְמִבינֹות ֶׁשַהֶּדֶרְך 

ַהְּנכֹוָנה ִלְהיֹות ְקׁשּורֹות ֵאֶליָה ְוִלְלֹמד ִמֶּמָּנה, ִהיא 
ַעל ְיֵדי ָּכְך ֶׁשַּנְחִליט ַהְחָלָטה טֹוָבה ֶׁשְּתַחֵּזק ֶאת 

ַּתְפִקיֵדנּו ִּכְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ְּכֵׁשרֹות.

ָאנּו, ְּבנֹות ִּכָּתה ______ ְמַקְּבלֹות ַעל ַעְצֵמנּו ְּבִלי ֶנֶדר 
ִּבְתחּום ְצִניעּות / ַׁשָּבת / ַּכְׁשרּות:

ַהְחָלָטה ִּכָּתִתית:  _________________________

ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו
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ִיְׂשָרֵאל 

ִחידֹון
ָהַרָּבִנית 
ֵמא׳ ַעד ת׳

א. ַהחֶֹדׁש ּבֹו ָחל יֹום ֻהַּלְדָּתּה, ְוַגם יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל 'ִמְבַצע יֹום ֻהֶּלֶדת'! _________

ב. ְּבֵבית ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ִהיא ָּגְדָלה, ָמה לֹו ִהיא ָהְיָתה? _________

ג. ַּכֲחִסיָדה ֶנֱאָמָנה, ְלָכְך ִהיא ָׁשֲאָפה ְוִצְּפָתה. _________

ד. "ָהַרִּבי ְוַהְּסָפִרים ַׁשָּיִכים ַלֲחִסיִדים" ִהיא ָאְמָרה. ַּבֶּמה ֶאת ְקַהל ַהֲחִסיִדים ִהיא ִזְּכָתה? _________

ה. "ֵיׁש ָלנּו אֹוְרִחים..." ִמן ַהַחּלֹון ִהיא ָלֲחָׁשה, ְוָכְך ַעל ַמֲאַסר ָהַרַּיי"צ ָעְבָרה ַה... _________

ו. ָׁשם ִהְתַקְּיָמה ַהֲחֻתָּנה ַהֲחׁשּוָבה. _________

ז. ֶאל ָהעֹל ְוַהְּמֻחָּיבּות ִלְכַלל ִיְׂשָרֵאל, ִהיא ִהְתַיֲחָסה ְּכֶאל... _________

ח. ַאְלֵפי ָּבנֹות נֹוְׂשאֹות ֶאת ַהֵּׁשם ְּבַגֲאָוה. _________

ט. נֹוְלָדה ְּבַבִית ָקדֹוׁש, ָספּוג... _________

י. ַּתֲאִריְך ַּבַעל ַמְׁשָמעּות ִנְצִחית ֶׁשִּקֵּׁשר ֶאת ָהַרִּבי ִעם ַהֲחִסיִדים. _______

כ. יֹום ַהִהְסַּתְּלקּות ְויֹום ַקָּבַלת ַהְחָלטֹות טֹובֹות. _________

ל. ָהֲעָיָרה ַהֲחִסיִדית ַהַּמֲעִטיָרה, ָּבּה ִהיא ַּגְדָלה. _________

מ. ַהֵּׁשם ַהְּמַרֵּמז ַעל ִניחֹוַח ּבֶֹׂשם ֶׁשל ַמֲעִׂשים טֹוִבים. _________

נ. ֵׁשם ִאָּמּה ָהַרָּבִנית, ֵאֶׁשת ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ. _________

ס. ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה ִהִּגיעּו ְלחֹוף ִמְבָטִחים. _________

ע. ְּתכּוָנה ּבֹוֶלֶטת ְּבַהְנָהָגָתּה, ְרחֹוָקה ַעד ְמאֹוד ִמַּגֲאָוה. _________

פ. ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ֵּבית ַהָּנִׂשיא, ִּבְרחֹוב "ַהָּנִׂשיא". _________

צ. ְּבָכל ֲהִליכֹוֶתיָה ְוַהְנָהָגָתּה, ִנְּכָרה ָּבּה ַהִּמָּדה ַהְּיָקָרה. _________

ק. ִנְבֲחָרה ְלִהְצָטֵרף ְלָאִביָה ִלְמקֹום ָּגלּותֹו, ְלָאן? _________

ר. ָלַרָּבִנית ַהִּצְדָקִנית ִהיא ָהְיָתה ִניָנה ֶנֱאָמָנה._________

ש. ֵׁשם ִמְׁשַּפְחָּתּה ֵמֻהַּלְדָּתּה ְוַעד ְּפִטיָרָתּה. _________

ת. ְׁשַנת ְּפִטיָרָתּה, ֵמָאז ֵהֵחּלּו ְּפֻעּלֹות ַרּבֹות ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתּה. _________


