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רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

תכנית כ"ב שבט
חטיבת חב״ד

מתחברות:

פעילות מקדימה: בימים הסמוכים לכב שבט, שלטים מקדימים )נספח 1(, 

בכל שלט תמונה ממקום שונה בעולם, ומתחת כיתוב: "הצטרפי למסע בעקבות הרבנית".

ממשיכות: 

הבנות מכינות גלויה עם החלטה טובה מהרבנית. כל בת בוחרת גלויה עם תמונה של 

המקום בו הסיפור והמסר שדיבר אליה, ומשלימה את הגלויה בקצרה – מה למדה 

מהרבנית )גלויות, נספח 3(.

מגיבות: 

בכתה: המורה תתלה את הגלויות על קיר בכיתה )אפשר להשקיע ולעצב רקע 

מתאים של גלובוס וכדומה(. כל בת תקבל מדבקה בצורת בול )נספח 4( ותצמיד 

אותו לגלויה שאתה היא הכי מזדהה.

אולי לתלות על קיר הכיתה את כל הגלויות שבנות כתבו???? 

אפשרות נוספת: אפשר לערוך תחרות: מי משתפת בגלויה כמה שיותר אנשים 

)להקריא בבית, לספר לחברה וכד'(.

משתתפות: 

הבנות מתחלקות לקבוצות, וכל קבוצה מכינה סיפור על הרבנית בהמחשה.

הבנות יוצאות למסע סביב העולם בעקבות הרבנית. במהלכו, כל קבוצה תציג את 

הסיפור שלה ותערוך פעילות חווייתית בהתאמה למסר העולה מהסיפור.

חלק 1: פעילות הכנה בקבוצות.

הבנות מתחלקות לקבוצות לפי מקומות. כל קבוצה מקבלת מראש את הסיפור 

)נספח 2( ומכינה את הסיפור באופן חוויתי: הצגה, שיר וכדומה. 

חלק 2: פעילות במליאה

מצגת מלווה בצורה של ווייז – מראה כדור הארץ עם נקודות שונות. 

בכל שקופית הבנות מתקדמות לנקודה אחרת על המפה.

בכל נקודה – בנות הקבוצה מעבירות את הסיפור על הרבנית עם מסר, וממחישות 

בדרך שבחרו. 

בעקבות הסיפור המורה תנחה פעילות קטנה שתחבר את הבנות למסר הרלוונטי.



פירוט המקומות והתכנים בקצרה )הסיפורים, נספח 2(:

רוסטוב – חינוך חסידי בצל הסבא, הרבי הרש"ב. 
ערך: השתתפות בסעודות שבת וחג, עריכת שולחן לחג. 

הצעה לפעילות הקבוצה: הכנת מפיות לפי קיפול מפיות. 

בנות הקבוצה יכינו דוגמה וידריכו בקיפול מפיות. 

אביזרים: מפיות צבעוניות.

וורשה – חתונת הרבי והרבנית. 

ערך: כיבוד הורים.

הצעה לפעילות: כתיבת מכתב תודה להורים.

אביזרים: דפים יפים ומדבקות צבעוניות.

פאריז 
ערך: הקפדה על כשרות. 

הצעה לפעילות: הכנת תפזורת עם מושגים הקשורים לכשרות.

ניו יורק
ערך: לחשוב על השני. רגישות לזולת, הקרבה למען הזולת. 

הצעה לפעילות: משחק עם משקפיים. מניחים במרכז כסא עם משקפיים. הבנות 

יחשבו על סיטואציות שונות )לימוד למבחן, התוועדות וכד'( ויתארו כיצד אנו 

עסוקים בעצמנו בסיטואציה כזו. בת שיש לה רעיון כיצד אפשר להתמקד בסביבה 

בסיטואציה זו רצה לכסא. לובשת את המשקפיים ומציעה כיצד לחשוב ולפעול למען 

הזולת בהתאם למקרה. 

אביזרים: משקפי שמש וכדומה.



הצטרפי למסע בעקבות הרבנית.

ניו- יורק

פריז

וורשא

רוסטוב



רוסטוב
השתתפות בסעודות שבת וחג, עריכת שולחן לחג. 

באחרון של פסח תרס"ו, בחדר האוכל בביתו של הרבי הרש"ב, שיחקה הילדה חיה מושקא 

בת החמש, עם אחותה. הנושא שמטריד אותה ואינו נותן לה מנוח הוא: מה טיבו של חג 

אחרון של פסח? 

אחותה ענתה לה כי זהו חג ככל החגים, אך חיה מושקא אלא הסכימה איתה וטענה 

שאין זה יום טוב ככל הימים הטובים, שהרבי בהדלקת נרות החג אין מברכים "שהח• 

השתתפות בסעודות שבת וחג, עריכת שולחן לחג. 

באחרון של פסח תרס"ו, בחדר האוכל בביתו של הרבי הרש"ב, שיחקה הילדה חיה מושקא 

בת החמש, עם אחותה. הנושא שמטריד אותה ואינו נותן לה מנוח הוא: מה טיבו של חג 

אחרון של פסח? 

אחותה ענתה לה כי זהו חג ככל החגים, אך חיה מושקא אלא הסכימה איתה וטענה שאין 

זה יום טוב ככל הימים הטובים, שהרבי בהדלקת נרות החג אין מברכים "שהחיינו". 

מסתבר שלא היתה זו סתם אמירה של ילדה קטנה, אלא שלושה אדמו"רים שוחחו על 

אמרה זו בסעודה. הסבא, הרבי הרש"ב שמע את דברי נכדתו, ונזכר באירוע שהיה בילדותו. 

כך, דברי הילדה הפכו לנושא מרכזי בסעודת החג.

הרבי הרש"ב שם דגש מיוחד על חינוכה של הנכדה )הרבנית חיה מושקא( ואחיותיה. 

הרבי הריי"ץ שלח מכתב בו דיווח לאביו, הרבי הרש"ב על שמחת חג הגאולה י"ט כסליו. 

במכתב תשובה כתב הרבי הרש"ב: "נהניתי מאוד אשר קיימתם שמחת החג בטוב, גם הנני 

נהנה מאוד אשר הבנות יחיו התעסקו בעריכת השולחן לפני החסידים המזומנים. יתן השם 

יתברך שיהיו יראות אלוקים באמת ויתנהגו בכל הפרטים כפי רצון כ"ק אבותינו רבותינו 

הקדושים".

וורשה 
כיבוד הורים

בעוד אלפים חוגגים בורשה שבפולין, היו הוריו של החתן כלואים מעבר למסך של ברזל 

בעירם יקטרינוסלב. הם לא הורשו לצאת ולהשתתף בחתונת בנם בכורם, אך הדבר לא 

מנע מהם לערוך חגיגה גדולה בעירם. אלפי מברקים זרמו מרחוק ומקרוב המאחלים 

להורים המאושרים רוב נחת מהזוג הצעיר

המרחק הגיאוגרפי לא הצליח להסתיר את חיבת החותנים לזוג הטרי. במכתב ששלח רבי 

לוי יצחק לבנו ולכלתו שבועיים לאחר החתונה הוא כתב:

"חיו יחד חיי נחת שלוה והשקט, תהיו שבעי רצון ועונג זה מזו וזו מזה תמיד בכל עת, תלכו 

יחד תמימי דעים, ורוח אחד לשניכם, כאיש אחד ממש בכל דבר ודבר כל ימיכם לעולם, 

ונׂשבע מכם רוב נחת וענג בגשמיות וברוחניות.

"רק בנושא אחד רצוני שתהיו כשני אנשים נפרדים, והוא – בנוגע לכתיבת מכתבים אלינו 

לעיתים קרובות ככל האפשר. בענין זה אל תסמכו זה על זו, ואל תצאו ידי-חובה זו על ידי 

זה. כתבו הרבה ככל האפשר ולעיתים קרובות ככל האפשר, בלי שום רשמיות.



"ואת כלתי היקרה, שבעינינו הנך בת יקרה ואהובה, מבקש אני ממך: כתבי הרבה ככל האפשר, וגם 

אלי. מכתבייך יהיו לי נעימים ויקרים מאד. כתבי בדרך הנוחה לך – באידיש או בשפה הרצויה 

לך. אינך צריכה לכתוב בצורה "רשמית", פשוט כתבי כפי שאומרים ב"מאמע לשון" )=שפת 

אם(, כפי שאת חושבת ומה שאת מרגישה תמיד. בין הורים וילדים אסור שתהיה מחיצה בשום 

נושא, ואת ומענדל יחי' הנכם בעינינו דבר אחד ממש, וזוהי גם הסיבה שאני כותב לך ולמענדל 

יחי' מכתב אחד, ולא מכתבים נפרדים, כי בעיני הנכם דבר אחד. אינני רוצה להרגיש אחרת, 

ואני משער שגם אצלך כך הדבר"

פאריז
הקפדה על כשרות 

בתקופת מלחמת העולם השניה שהו הרבי והרבנית בפריז. עד ראיה מספר שפעם ראה את 

הרבנית עוסקת בעצמה בהכנות לפסח כמו ברירת חטים וכדומה. עובדה זו הפליאה מאוד את 

האיש, והרבנית הגיבה בתגובה כי בעלה אינו אוכל מאומה בחוץ, רק ממה שהיא מכינה בבית.

באותה תקופה לא היה ניתן להשיג בעיר פת ישראל. הרבי היה צועד בכל לילה בשעה שתיים 

כדי להדליק את התנור במאפייה, וכך זיכה את יהודי העיר בפת ישראל.

בשבועות הראשונים כאשר הרבי והרבנית הגיו לפריז, הרבי בדק בעצו את ההשגחה והבדיקה 

של המוצרים. כאשר נודע לרבי כי באיטליז היהודי נמכר בשר מוכשר בלבד )כדי שלא 

להכשיל את מי שאינו בקי בתהליך ההכשרה( הגיע רבי ביחד עם הרבנית וביקש לאפשר לה 

לעקוב אחר תהליך ההכשרה והמליחה. רק כשהרבנית הביעה שביעות רצון מהנעשה, החל 

הרבי להימנות על לקוחותיו הקבועים של רבי קלמן, בעל האיטליז.

ניו יורק 
לחשוב על השני. רגישות לזולת, הקרבה למען הזולת. 

גב׳ אסתר שטרנברג, הגיעה ממשפחה שהייתה בידידות קרובה עם הרבנית. בתקופה מסוימת 

אביה היה

מאושפז בבית רפואה ואמא שלה והיא, היו נמצאות לידו בתורנות. כמובן שזו היתה תקופה לא 

קלה. הרבנית

ביקשה אז מן הנערה שתתקשר אליה מדי בוקר ותעדכן אותה במצב הבריאותי של האבא. 

בפעם הראשונה

שאסתר צלצלה, הרבנית התעניינה דווקא בה עצמה : "אכלת כבר משהו הבוקר?"

הנערה ניסתה לומר שהכול בסדר, אך הרבנית המשיכה ושאלה "אולי לפחות שתית כוס מיץ 

תפוזים?" הנערה

הבטיחה שהיא תנסה לסדר לעצמה משהו.

למחרת בבוקר, בטלפון היומי, אמרה לה הרבנית "ביררתי ומצאתי חנות סמוכה לבית הרפואה 

ושם יש מיץ

תפוזים בהכשר מהודר!". 



ל _____________, 

אני כותבת מרוסטוב

כאן הכרתי את הרבנית מזוית 

של _______________________ 

__________________________

_________________________

ל _____________, 

אני כותבת מפריז

כאן הכרתי את הרבנית מזוית 

של _______________________ 

__________________________

_________________________

ל _____________, 

אני כותבת מוורשה

כאן הכרתי את הרבנית מזוית 

של _______________________ 

__________________________

_________________________

ל _____________, 

אני כותבת מניו יורק

כאן הכרתי את הרבנית מזוית 

של _______________________ 

__________________________

_________________________




