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 ו' תשרי  -אם המלכות  -הרבנית חנה  

ו' תשרי תשכ"ה(, היא רעייתו של רבי לוי יצחק   -רבנית חנה שניאורסון זצ"ל )כ"ח בטבת תר"מ ה

בתקופה שלאחר מלחמת העולם  . שניאורסון שהיה רבה של יקטרינוסלב, ואימו של הרבי

הראשונה בה הפכו יהודים רבים לפליטים, הייתה מראשי המסייעים לפליטים היהודיים הרבים 

לאורך עשרות שנות רבנותו ופעילותו הציבורית של בעלה, עמדה לצידו וגם  לבשהגיעו ליקטרינוס

 בעת שנאסר והוגלה על ידי השלטון הקומוניסטי נסעה אחריו למקום גלותו. 

ר' לוי יצחק   –במערך זה, ננסה ללמוד  מדרכי הרבנית, מהתמסרותה הבלתי נדלית למען בעלה 

אהבת התורה, הקפדה והידור בקיום המצוות גם  – ולמען תורתו. נזדהה עם ערכיה שהנחילה לנו

 מתוך קושי וצער הגלות 

 

 מטרות התכנית פרק א': 

 מבחינת תוכן: 

 התלמידה תיחשף לקורות חייה של הרבנית חנה  .1

 התלמידה תזדהה עם תכונות הקיימות ברבנית ותישאף להידמות לה .2

 הרבניתהלמידה תפתח את עולם הרגש שלה בעקבות סיפורים מחייה של  .3

התלמדה תעמיק בלימוד על הרבנית חנה )בסוף העבודה מובאים ביתר פירוט סקירה   .4

 נרחבת של תוכן על הרבנית חנה( 

 מבחינת ערכים חברתיים:

 התלמידה תפתח את מיומנות תקשורת עם תלמידה בכיתה גדולה/קטנה ממנה  .5

 התלמידה תשתף פעולה עם יוזמה חברתית של שירת המונים  .6

 : ותמבחינת מיומנוי

 התלמידה תפתח את המיומנות המשחק ואת היצירתיות בהכנת משחק אישי בעצמה  .7

 התלמידה תפתח את יכולת העבודה בצוות לאורך הפעילויות במהלך היום .8

התלמידה תפתח את כישורי השפה בלימוד עם למידה משכבת גיל אחרת והתאמה   .9

 לרמתה 

  



 

 פרק ב':  

 להעברת הפעילות מהלך הפעילות + הכלים הדרושים 

מותאם   – באופן מקווןהתכנית מותאמת להעברה גם בבית הספר וגם  לתשומת לב:
 לעידן קורונה.

 : בקצרה מהלך הפעילות

 חברותות בבוקר ו' תשרי לאחר התפילה  .1
 הכנת משחק מסכם  .2
 כינוס מיוחד .3

 : מוטמעים כקישורים  וכעת בהרחבה, הכלים הדרושים להעברת הפעילות

 חברותות  .1

לימוד משותף של תלמידה צעירה ותלמידה בוגרת אודות הרבנית חנה. כיתות ביה"ס יתחלקו  
. )לדוג': כיתות א' עם ד', כיתות ב' עם ה' וכיתות ג' עם ו'. מעין חונכות. טיפ: כל כיתה בהתאם

מתפצלת לשתיים, חצי כיתה עולה לכיתה הבוגרת וחצי כיתה יורדת לכיתה הנמוכה. כך נחסך  
באם עדין יהיה איסור על ערבוב כיתות )קורונה( הלימוד יעשה   זת כיסאות ובלאגן.(טכנית הז

 בחברותות כיתתיות(

 הכלים הנדרשים: 

 דף לימוד "קורות חייה של הרבנית חנה"  ומספר חידות לסיכום   •

 

 יצירת משחק מסכם  .2

 " כסיכום חווייתי ומשוב על התוכן הנלמד:טריפליצירת המשחק "

להוציא רשימת מושגים מתוך החומר הנלמד על הרבנית חנה ולהכניס את המושגים  על הבנות 
 בשבלונת המשחק עפ"י ההוראות המצורפות.

 הכלים הנדרשים: 

 הוראות להכנת המשחק  •

 דף לכתיבת המושגים •

 שבלונת הכרטיסים •

 "טריפלהוראות למשחק ה" •
 

 מהלך הכינוס:  – כנס .3

 שירי הרבנית חנה ברקע, תמונה גדולה שלה, נר נשמה וקופת צדקה כתפאורה. –פתיחה 

 לשם "חנה"  משניותאמירת 

 ילדה שקרויה על שמה מדליקה נר נשמה וילדה אחרת נותנת צדקה 

 כמה מילות קישור על מה שחווינו בבוקר בחברותות ובמשחק

 על הרבנית חנה  וידאו 



 תן בין גלים" שירת המונים לשיר "כסלע אי –שרים יחד 

ניתן לבקש מתלמידות לשלוח קטעי וידאו של חלקי    –לבתי ספר שעורכים כנס באופן מקוון )
 השיר המתאימים ולערוך יחד את כל הסרטונים לקליפ אחיד. )רצוי שיהיה השיר מוקלט ברקע;((  

 

 פרק ג': המיומנות שרכשנו במהלך ההשתלמות 

 שימוש בחומרים קיימים והפקת תוצרים מיוחדים בהתבסס על חומר קיים וכתוב מיומנות א': .1

במהלך הכנת עבודת הגשה זו התבססנו על חומר קיים בתיקיות הרשת וגם בפעילויות שאנחנו    -

 הכנו בשטח בפועל. לקחנו את הדברים המוצלחים והפקנו מהם משהו חדש ומשמעותי. 

בהכנת עבודה זו עבדנו בצוות וחילקנו    –מיומנות ב': עבודת צוות וחלוקת עבודה באופן יעיל   .2

את העבודה כך שכולן היו שותפות פעילות ואכן כצוות התוצר יוצא הרבה יותר  ביננו באופן יעיל  

 משובח.

 במהלך   –פיתוח חשיבה יזמית ותהליך יזמות כביטוי לתפיסה חברתית ערכית, ויישום תפקודי לומד   .3

 ויצירתיות. יצירת המשחק התלמידות מביאות לידי ביטוי את עולמן הפנימי ומפתחות כישורי המצאה 

 דבר שגם תורם להעלאת הדימוי העצמי ותחושת ההצלחה והמסוגלות. 

 

 

 למחנכות  נספחים: הרחבת תוכן

 :יפורים מתוך יומנהוסורות חייה של הרבנית ק

 צעירותה 

. אביה הרב הרבנית חנה שניאורסאהן ע"ה, אמו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, נולדה כחנה ינובסקי

מאיר שלמה רבה של העיר ניקולייב ואמה הרבנית רחל העניקו לחנה הצעירה חינוך חסידי שורשי 

מגיל צעיר. באותם הימים הייתה העיירה ניקולייב משכן לקהילה תוססת של חסידי חב"ד, ושנים  

חנה -לאחר הייתה  מליובאוויטש,  חסידות  מאמר  מתקבל  היה  כאשר  כי  החסידים  סיפרו  מכן 

 .צעירה מעתיקה אותו בכתב יד נאה לתועלת החסידים כולםה

חנה הייתה נערה צעירה ומוכשרת. היא גילתה כשרון מיוחד במוזיקה אותו קיבלה מאביה הרב 

 .מאיר שלמה, שאף חיבר כמה ניגונים חבדיי"ם של דביקות הנפש

 נישואין לרבי לוי יצחק 

בגיל עשרים נישאה חנה לרב לוי יצחק שניאורסאהן, נכד לאדמו"ר השלישי מליובאוויטש רבי מנחם  

מענדל ה"צמח צדק". רבי לוי יצחק התפרסם בגיל צעיר כעילוי וכבעל ידיעה בתורת הקבלה, והיה  

זה האדמו"ר החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן, שיזם את השידוך. הזוג הצעיר  

 .(1900) נישא בניקולייב בי"ג בסיון תר"ס



לזוג הצעיר נולדו שלושה בנים: מנחם מענדל הבכור )שהיה לימים לאדמו"ר מליובאוויטש(, דובער 

 .וישראל אריה ליב

 כרבנית העיר יקטרינוסלב 

, קיבל הרב לוי יצחק הצעה לכהן ברבנות בעיר יקטרינוסלב )כיום דנייפרופטרובסק(.  1907בשנת  

שנה. כרב העיר הוא זכה   32בל את ההצעה ועבר עם משפחתו לעיר, שם כיהן ברבנות במשך הוא קי

דתיים ושאינם כאלה, יהודים ולא יהודים כאחד. כל אותה העת   –להערכה רבה מכל התושבים  

עמדה לצידו הרבנית חנה כשהיא מעורבת ופעילה בחיים הקהילתיים. כשאלפי פליטים הגיעו לעיר 

לם הראשונה, הייתה זו הרבנית חנה שהקימה ארגון שדאג לספק להם מקום לינה  בזמן מלחמת העו

 .ומזון

 מרחוק  - משתתפים בחתונת הבן

חתונת בנם הבכור, הלא הוא רבי מנחם מענדל הרבי מליובאוויטש, נערכה בוורשה שבפולין בשנת  

, אין יוצא ואין תרפ"ט, אך ההורים האהובים לא יכלו להשתתף בה: מסך הברזל היה סגור ומסוגר

בא. למרות הסכנה שהייתה כרוכה בהתכנסויות דתיות באותם הימים, ערכו רבי לוי יצחק והרבנית 

חנה ביום החתונה מסיבה חגיגית בביתם בה השתתפו מאות. נכבדי העיר העניקו מתנות לזוג הצעיר 

לאחר בדואר  אליהם  ל-)שנשלחו  הדואר שאיחלו  לבית  הגיעו  מברקים  עשרות  ולרבנית מכן(;  רב 

 .שניאורסאהן רוב נחת ואושר

 "בארץ לא זרועה ...לכתך אחרי "

כאשר השלטונות הסובייטים החלו לרדוף את חיי הדת בברית המועצות, נלחם רבי לוי יצחק כארי 

נידח   כפר  צ'אילי,  לכפר  ונשלח  נאסר  הוא  ביוקר:  לו  עלתה  זו  מלחמה  המצוות.  שמירת  על 

נה מיהרה להצטרף אליו כדי לדאוג לכל צרכיו. היא אף הפיקה ופרימיטיבי בקזחסטן. הרבנית ח

דיו מעשבים כדי לאפשר לבעלה הדגול להעלות את חידושי התורה שלו על כתב. מאוחר יותר היא  

כתבים אלו אל מחוץ  הוברחו  דבר  כשנטלה עמה את כתביו בנדודיה. בסופו של  חייה  סיכנה את 

 .ליקוטי לוי יצחק לברית המועצות והודפסו בסדרת ספרים בשם

אלמא בעיר  שנפטר  יצחק  לוי  ברבי  אותתם  את  נתנו  והייסורים  הגלות  באב  -שנות  בכ"ף  אטא 

 .(, מרחק אלפי קילומטרים מעירו יקטרינוסלב1944ה'תש"ד )

 אל מי מנוחות 

בעזרת ידידים הצליחה הרבנית לצאת למוסקבה, ומשם להבריח את הגבול לפולין. כך נדדה מעיר 

יעה לפריז, שם פגש אותה בנה רבי מנחם מענדל לאחר עשרות שנות פרידה. הם הפליגו לעיר עד שהג

 .(1947) יחד באוניה והגיעו לחופי ארצות הברית בכ"ח בסיוון תש"ז

בנה הגדול.   חנה לצד  בחיי הרבנית  נפתח פרק חדש  לניו  3כעת  נפטר  -שנים לאחר שהגיעה  יורק, 

רבי מנחם מענדל, מילא את מקומו כמנהיג חסידות   האדמו"ר הקודם מליובאוויטש ובנה הבכור,

חב"ד. הרבנית רוותה נחת כשראתה את המהפכה שחולל בנה בחיים היהודיים בארה"ב ובעולם. 

אך למרות סדר יומו העמוס היה הרבי מקפיד לבקר את אמו בכל יום ללא יוצא מן הכלל. בניו יורק  

כתב את קורות ח זמן להעלות על  חנה  חיים אלו  מצאה הרבנית  ברוסיה הסובייטית. קורות  ייה 

 ."מלאים בתלאות אך גדושים בתעצומות רוח ובמסירות נפש; הם נדפסו בספר בשם "אם בישראל

 פטירתה ומורשתה



- (, ואלפי חסידים ליוו את ארונה למנוחות. בשנים לאחר1964הרבנית נפטרה בו' בתשרי תשכ"ה )

ת רבות נושאות את השם חנה וממשיכות את מורשתה כן נוסדו מוסדות חינוך רבים לזכרה, ובנומ

 .המפוארת לדורות הבאים

 פרק מתוך  יומן הרבנית המתאר את חתונת הרבי ללא השתתפות הוריו  

 חגיגת חתונת הרבי ביקטרינוסלב 

 עשיתי הפסקה בכתיבה, וכבר זמן רב שלא כתבתי. 

 

. יום זה מזכיר לי גם  1היום הוא י"ד כסלו תש"ט, יום חתונת בננו מענדל עם ב"ג מוסיא שליט"א

 את גדולתו של בעלי ז"ל. 

 

- כי עדיין נותרו בתי-דתית התנהלה אז בעוצמה רבה, אם-. התעמולה האנטי1928היה זה בשנת  

והיתה קהילה יהודיתכ ר לא היו קיימות  דתית רשמית. מפלגות שמאל יהודיות כב-נסת מעטים, 

 באותה שעה.

 

באותה שעה כבר נלקחה מאתנו מחצית מביתנו, ולשימושנו הושארו שלושה חדרים בלבד. חלקו  

 הגדול יותר של הבית ניתן, כמובן, ל"שכנינו" החדשים. 

 

. שכירת אולם לא היתה 3, אבל רצינו לשמוח גם כאן ביום חתונתם2החתן והכלה לא היו עמנו

 באותם ימים. אפשרית 

 

 השכן המהנדס מפנה את הבית כדי שנוכל לחגוג! 

שכננו היה מהנדס, שלא יכול היה לסבול את ההנהגה האורתודוקסית בביתנו )באותם ימים היה  

מגיע עדיין קהל ניכר לשמוע מאמרי חסידות, ולהתוועדויות בימי חג היו מגיעים רבים(, ולכן יצר  

 ים, כדי שדירתו תהיה מופרדת כליל מזו שלנו. הפרדה מוחלטת בין שני שטחי המגור

 

פרץ את   –כששמע שכן זה ממקור כלשהו בעיר שבכוונתנו לערוך מסיבה כלשהי לרגל החתונה 

אחד הקירות, שהפך לפתח כניסה מדירתו לדירתנו, הוציא מדירתו את כל הרהיטים ויצא מהבית,  

. כך היה לנו מקום נרחב לצורך  כשהוא מוסר לרשותנו את הדירה למשך כל הזמן שיידרש לנו

 החגיגה, שכן האולם הגדול שבבית היה כלול בחלק שנאלצנו להעביר לרשותו של השכן. 

 

, והעיר כולה ניצלה את ההזדמנות להביע את רגשותיה ואת הכבוד שרחשה  4שלחנו הזמנות

אלא   לבעלי. ההשפעה הרוחנית היתה כה גדולה, עד שהשמחה לא נשאה אופי של שמחה פרטית,

 של מין מפגן דתי. 



 

והגיעו כמה   –נוסף, כמובן, על קרובי המשפחה  –אורחים רבים התאספו מהערים הסמוכות 

. בערב החגיגי שערכנו בביתנו השתתפו נציגי הקהילה המרכזית של המחוז, 5מאות מברקים

ף הוא כנסת הוגדר כקהילה נפרדת קטנה( שלח א-)כל בית 6עצמו-כנסת בפני-ובנוסף לכך כל בית

 נציגים מחבריו. רבים מהם הגיעו עם נשותיהם. 

 

בתקופה שבה אסור היה לקיים קשר כלשהו עם מנהיגים דתיים )או כפי   –אין לשכוח  –כל זאת 

שנקראו ברוסית: "כוהני פולחן"(, וניתן היה לאבד משרה באשמת קשר שכזה. אך הציבור לא  

דים, שתפסו משרות בכירות התחשב בסיכון, ומספר רב של רופאים ומשפטנים נכב

 . 7ב"איספולקום" ובמועצת העיר, הגיעו לשמחה ובילו בביתנו כל הלילה

 

שירות המברקים עבד באותו יום במיוחד כדי להביא את מברקי הברכה שהגיעו. למשך יומיים  

שפה שהשימוש בה כבר היה אסור   – 8הקודש-אלו אף ניתנה הרשות לקבל מברקים בלשון

, וקיבלנו תכתובות בשפה 9הקודש-מטבע הדברים, גם אנו עצמנו כתבנו בלשון בתכלית האיסור.

זו. ניתנה אף הוראה שכל המברקים המיועדים עבור שניאורסון והקשורים לחתונה לא יעברו 

 צנזורה.

 

בתקופה שבה כל רב פחד ללכת ברחוב בחופשיות, בשל עוצמת החשדנות שבה היו   –כל זאת 

 מביטים לעברו!

 

 לא ניתן לתארתחושה ש

 לא ניתן להביע בכתב. –בכלל, את אווירת ההתוועדות של הקהל באותו לילה 

 

השתתפותנו בשמחת נישואי בננו בכורנו, ריחפה באוויר ביתנו  -נוסף על הצער הניכר מעצם אי

ניתן -. היה זה מצב בלתי10היו גם היו –התחושה שלא נזכה להתראות עמו במהרה, וגעגועים 

 רים במובן הכללי והאישי כאחד.לתיאור; ייסו

 

אף שסברנו שמניין  -)כולם כבר בעולם האמת(. על  12ועם אחיו 11בעלי רקד יחד עם חותנו

הרוח האיום ששרר באותם ימים, בפועל השתתפו  -המתכנסים לא יגיע אפילו לשלושים, בשל מצב

 מאות איש. -כשלוש

 

הקהל וצפה בהם, ללא יכולת לעצור  ריקודם של הרבנים נמשך זמן רב, ובמשך כל הזמן עמד כל

 בעד הדמעות. זה היה סוג השמחה ששרר שם.

 


