
עת
לד

ב 
שו

ח

הרבנית חיה מושקא
הקודם,  הרבי  של  ִבתם  הייתה  מושקא  חיה  הרבנית 
מילדותה  דינה.  נחמה  הרבנית  ושל  הריי"צ,  הרבי 
התחנכה לאהבת התורה, לצניעות ולמסירות עבור עם 

ישראל.

לאחר נישואיה עם הרבי הקדישה את ימיה ועמדה לִצדו 
מקורביה  ישראל.   עם  למען  פעולותיו  בכל  הרבי  של 
של הרבנית מתארים אותה כאישה אצילית, מיוחדת, 
בהנהגותיה.  צנועה  זאת  עם  ויחד  חן,  ובעלת  עדינה 
מלקבל  ונמנעה  בציבור  נראתה  ולא  כמעט  הרבנית 
הצדקה  מעשי  גם  שהיא.  דרך  בכל  כבוד  או  פרסום 

והחסד שלה נעשו בסתר.

בשבט  כ"ב  ביום  עולמה  לבית  הסתלקה  הרבנית 
התשמ"ח, לאחר מחלה קצרה, והיא בת 87.

שיחת כ"ב בשבט
על מעלתה הייחודית של הרבנית אפשר ללמוד משיחה שערך הרבי ב-כ"ב בשבט התשנ"ב. בשיחה 
זו אמר הרבי כי כ"ב בשבט, יום עליית הנשמה למעלה, הוא יום של ברכה המשפיע גם על מי שקשור 

אל הנשמה בעולם הזה, וכל בני ישראל מתברכים ביום זה:

יברך ישראל'. זאת  'בך  כ"ב, אותיות ב"ך, שרומז על  "כ"ב בחודש קשור עם ברכה כמרומז במספר 
אומרת, זהו יום שממנו, על ידו וִאתו מתברכים בני ישראל בכל ענייניהם". בהמשך השיחה מתייחס 

הרבי להסתלקותה של הרבנית כשלב משמעותי בחייו ובהנהגת העולם בכלל:

"בדורו של נשיא דורנו ישנם גופא כמה שלבים ותקופות..." הרבי מפרט: 

 שלב א': הסתלקותו של הרבי הקודם;

 שלב ב': קבלת הנשיאות על ידו;

 שלב ג': הסתלקות הרבנית חיה מושקא.
ממשיך הרבי ואומר: "ויש לומר ש-ג' תקופות אלה מבטאות בכללות ג' דרגות בסיום העבודה של 

לעשות לו יתברך דירה בתחתונים". בהמשך שיחה זו אומר הרבי כי הגאולה באה על ידי נשים 
דווקא ומתאר באריכות את מעלת הנשים להשפיע באור תורה ומצווה על בני ביתם ועל סביבתם 

באופן של "דירה נאה" – יופי ונוי בכל ענייני היהדות )קונטרס 'בך יברך ישראל'(.

בגן נספר לילדים סיפורים על דמותה המיוחדת של הרבנית מתוך הסיפורים המעטים הידועים על 
אודותיה.

ימים מאירים – כ"ב בשבט7
יום פטירתה של הרבנית חיה מושקא, אשת הרבי מליובאויטש

הרבנית חיה מושקא ע"ה
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מטרות חינוכיות/רגשיות/קוגניטיביות:

הילדים יכירו מעט את דמותה ואת אישיותה של הרבנית.. 1

הילדים יכירו בחשיבות התכונות של אומץ, חסד וצניעות לאור דמותה של הרבנית.. 2

מושגים ודמויות:

הרבנית חיה מושקא	 

צניעות	 

4-3

הכנה מוקדמת: הכנת פלקט 'הבית של הרבי', הדבקת תמונות בתוך חלונות הפלקט.

בכל משפחה האמא היא עיקר הבית, היא מאוד חשובה. 

בבית של הרבי עיקר הבית היה – הרבנית. הרבנית חיה מושקא.

היום, כ"ב בשבט, חל יום הפטירה של הרבנית חיה מושקא, אשת הרבי.

הגננת תציג לילדים תמונה של בית ובו דלת וכמה חלונות מוגפים.

הגננת תשאל: מי הייתה הרבנית?

אנשים רבים שעברו ליד הבית הזה לא ידעו מי גר בו. הרבי היה יוצא מוקדם מאוד בבוקר מהבית לבית 
המדרש ולמשרד שלו )ב-770(, והיה חוזר מאוחר בערב. הרבנית, לעומת זאת, מיעטה לצאת מהבית. 
רוב האנשים לא ראו אותה בכלל. היא לא הגיעה לתפילות, למסיבות ולאירועים. רוב הזמן היא הייתה 

בביתה.

ובכל זאת – שמענו כמה סיפורים עליה, מאנשים שכן הכירו אותה.

בתוך דלת הבית מופיעה תמונת הרבנית, וכל חלון בפלקט ניתן לפתיחה. בכל חלון יש מילה וסמל 
שמזכירים את הסיפור שנספר. הילדים יבחרו את אחד החלונות והגננת תספר את הסיפור שלו. לאחר 
מכן יוזמנו הילדים לפתוח חלון אחר. בתוך החלונות יופיעו הכיתובים והאיורים: אומץ )אגרוף מעודן(; 

ענווה וצניעות )חלון עם וילון(; עזרה וחסד )קופת צדקה(.  

אומץ: הרבנית חיה מושקא הייתה ִבתו של הרבי הריי"צ. כשהייתה נערה צעירה, יום אחד הגיעו . 1
הרוסים הרשעים כדי לקחת את אביה, הרבי הריי"צ, למאסר. חיה מושקא ואחותה שיינא היו בחדרן 
באותו זמן. החיילים הרוסיים עברו בחדרים ובדקו מה יש בהם. והנה, הגיעו החיילים לחדר הבנות. 
אך הבנות לא חששו מהם ולא פחדו. שאלו אותן החיילים: "מי אתן?" ענו הבנות בגאווה: "אנחנו 
הבנות של הרבי הריי"צ, אנחנו בנות של עם ישראל. אנחנו אוהבות את התורה ואת המצוות ולא 

מתחשבות בכלל ברעיונות שלכם, רוסים!" הבנות היו כל כך אמיצות ולא פחדו להגיד את האמת.

שאלות להבנה ולדיון:

Å ?האם הרבנית פחדה מהחיילים הרוסים

Å ?מה ענתה הרבנית כששאלו אותה מי היא

עזרה וחסד: יום אחד נסעה הרבנית ברכב, וראתה שמשאית חוסמת רחוב אחד ואי אפשר לעבור . 2
בו. אמרה הרבנית: מעניין מדוע הרחוב סגור? חשבה הרבנית: הכול בהשגחה פרטית, אולי יש כאן 

שיחה ופעילות – לדמותה של הרבנית 

הצעות לפעילות בגן
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משהו שאני יכולה לעזור? הלכה הרבנית לראות מדוע הרחוב סגור ומהי אותה משאית. הסתבר 
שבאותו רחוב גרה משפחה ענייה של יהודים, שלא היה להם כסף לשכור בית כדי לגור בו ולכן 
הוציאו להם את החפצים מהבית אל משאית. עכשיו לא היה להם מקום לגור בו וכל בני המשפחה 
בכו מאוד. הרבנית בדקה כמה כסף המשפחה צריכה כדי לגור בבית, ושילמה לאיש שהיה אחראי 
על המשאית. האיש הרשה למשפחה לחזור לגור בבית, וכולם היו שמחים מאוד. אף אחד לא ידע 

מי נתן לאיש את הכסף, כי הרבנית הייתה צנועה ולא רצתה שידעו שזו היא.

שאלות להבנה ולדיון:

Å ?מדוע הוציאו את המשפחה הענייה מהבית

Å ?מה עשתה הרבנית

Å ?מדוע לא רצתה שידעו שהיא נתנה את הכסף

Å ?מה נוכל ללמוד ממנה

צניעות: הרבנית חיה מושקא הייתה צנועה. היא לא רצתה שכולם . 3
יכירו אותה ויכבדו אותה. היא העדיפה להיות בבית ולעשות 

מעשים טובים בשקט, בלי פרסום. גם כשהרבי ערך התוועדות 
ענקית ב-770 והגיעו לשם אלפי חסידים, גברים, ונשים, וילדים, 

הרבנית לא הלכה להתוועדות. היא נשארה בבית, ולפעמים ראתה 
בווידאו את הצילום של ההתוועדות.

למה הרבנית לא הלכה להתוועדות? )הגננת תאפשר לילדים לחשוב ולשער( היא לא רצתה שיתנו 
לה יותר מדי כבוד, היא הייתה צנועה.

כשהרבנית רצתה לעשות קניות היא הלכה לחנות רחוקה, שלא מכירים אותה שם. למה?
כי היא הייתה צנועה. היא לא רצתה שיכבדו אותה יותר מדי, שיתנו לה לעקוף בתור ושיעשו לה 

הנחה בתשלום.

שאלות להבנה ולדיון:

Å ?האם הרבנית רצתה שכולם יכבדו אותה

Å ?האם היא יצאה מהבית למקומות ציבוריים, מקומות שיש בהם הרבה אנשים

4-36-5

היום, כ"ב בשבט, חל יום הפטירה של הרבנית חיה מושקא, אשת הרבי.

הגננת תציג לילדים תמונה של בית ובו דלת ושני חלונות מוגפים.

הגננת תשאל: מי הייתה הרבנית?

אנשים רבים שעברו ליד הבית הזה לא ידעו מי גר בו. הרבי היה יוצא מוקדם מאוד בבוקר מהבית לבית 
המדרש ולמשרד שלו )ב-770(, והיה חוזר מאוחר בערב. הרבנית, לעומת זאת, מיעטה לצאת מהבית. 
רוב האנשים לא ראו אותה בכלל. היא לא הגיעה לתפילות, למסיבות ולאירועים. רוב הזמן היא הייתה 
בביתה. ובכל זאת הגיעו אלינו מעט סיפורים מן העוזרים שסייעו לרבי ולרבנית בביתם, ממזכירי הרבי 

ומידידי משפחת הרבי.

סמל – רקע חשוך עם כוכבים ועליו טלפון. 1
פעם קרה מקרה דחוף והרב בנימין קליין, ממזכירי הרבי, נאלץ להתקשר לביתו של הרבי בשעה 
דחופה.  ברכה  לבקש  שפנה  יהודי  של  ניתוח  להצלחת  ברכה  לבקש  כדי  בלילה  מאוחרת  מאוד 

שיחה ופעילות – סיפורים מבית הרבי והרבנית
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הרבי  תשובת  את  למזכיר  החזירה  כך  ואחר  הפרטים  את  לרבי  העבירה  לטלפון,  ענתה  הרבנית 
ואת ברכתו לניתוח. למחרת התנצל הרב קליין לפני הרבנית על ההפרעה באמצע הלילה. הרבנית 
ענתה: "מדוע אתה מבקש מחילה? אדרבה, בעלי ואני נשלחנו לעולם כדי לעזור ליהודים 24 שעות 
ביממה, 7 ימים בשבוע" )= בכל יום ובכל שעה(. לאחר מכן המשיכה הרבנית לעקוב אחר מצבו של 

החולה וביררה אצל הרב קליין מה שלומו. 

סמל –מטוס קרב. 2

מספר אחד מעוזרי הרבי, הרב הלברשטם:

בליל יום כיפור )תשל"ג( נכנסתי לבית הרבי כדי לראות איך עובר הצום על הרבנית ואם היא זקוקה 
באמצע  הייתה  היא  ביד.  הכיפורים(  ליום  המיוחד  )הסידור  המחזור  עם  עמדה  הרבנית  לעזרה. 
היא  הרבנית  הרי   – כך  על  התפלאתי  חטא".  "על  בתפילת  הלב  על  האגרוף  עם  והכתה  התפילה 
אישה צדיקה, אילו חטאים היא כבר יכולה לעשות?! המתנתי שתסיים את תפילתה ואז שאלתי 

אותה לתומי: "הרבנית, על מה יש לך להכות 'על חטא'?"

הרבנית ענתה לי ברצינות גמורה: "אתה באמת רוצה לדעת? שב ואספר לך. פעם, בעת המלחמה 
הגדולה, הגרמנים הרשעים החלו להפציץ את העיר שבה היינו )פריז(. לקחנו ִאתנו מזוודה קטנה 
והתחלנו לצאת מהעיר. כביש היציאה  והתפילין של בעלי, הרבי,  ובתוכה כתבי הקודש, הטלית 
מהעיר היה עמוס במכוניות. כולם ניסו לברוח. לפתע הנמיכו המטוסים הגרמניים והחלו להפציץ 
זקן  ביהודי  הבחנתי  לפתע  הכביש.  לִצדי  המכוניות  מן  לברוח  מיהרו  כולם  המכוניות.  שורת  את 
הולך לאט על הכביש, ולא שם לב למה שמתרחש. אולי הוא לא שמע טוב את המטוסים, אולי הוא 
ייהרג! מיד תפסתי בשרוולו  לא ראה אותם טוב. אני ראיתי מטוס גרמני מתקרב ופחדתי שהוא 
וקיבל מכה. הוא התחיל לצעוק עליי:  נפל בצד הכביש  וסחבתי אותו לצד הכביש. היהודי הזקן 

'באיזו חוצפה את דוחפת כך יהודי זקן?!'

אני ידעתי שהצלתי את חייו, כי באותם רגעים ירו הגרמנים במקום שבו הוא עמד קודם לכן. אבל 
בכל זאת – הרי דחפתי יהודי! עכשיו אתה מבין למה אני מכה 'על חטא'?! לדחוף יהודי ולהכאיב 

לו – זהו חטא".

4-36-5

סיפור – "כל החסידים הם ילדיי"

ובעודה  בביתה,  הרבנית  את  משפחה  ביקרה  פעם  משלהם.  ילדים  היו  לא  ולרבנית  לרבי 
הקטנים.  כדרך  בבית,  והסתובבו  הילדים  הלכו  המבוגרים  עם  ומשוחחת  השולחן  ליד  יושבת 
"היכן  תמימה:  בשאלה  הרבנית  אל  הילדים  אחד  פנה  הבית  כל  את  לראות  שהספיקו  לאחר 
הבית". את  ועזבו  מבוגרים  כבר  שהילדים  "כנראה  בעצמו:  ענה  שנייה  מחשבה  ולאחר   הילדים?" 
הצביעה  מושבה,  למקום  הילדים  את  קירבה  היא  מיד.  הגיבה  לא  אך  הדברים  את  שמעה  הרבנית 
באצבע על כל אחד מהם, ולאחר מכן גם על החלון הפונה לרחוב. היא אמרה לילדים: "הנכם רואים? 

אתה, אתה ואתה, וכולם שם – אתם הילדים שלנו, כל החסידים הם הילדים שלנו".

גם אנחנו כמו הילדים של הרבנית הצדיקה. בשבת אנו שרים בשיר "אשת חיל": "קמו בניה ויאשרוה, 
בעלה ויהללה". כלומר, הילדים ואבא משבחים ומהללים את אמא, ואומרים עליה דברים טובים. הגננת 

תזמין ילדים לומר דברים טובים על הרבנית מתוך היכרותם ִאתה, ועל פי הסיפורים ששמעו.

חומרי עזר להתוועדות כ"ב בשבט
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4-3

לוחות בינגו מצורפים כנספחים.

הגננת תשאל שאלה והילדים יסמנו או יכסו את התמונה שהיא התשובה לשאלה.

שאלות:

שמה: חיה מושקא. 1

בבית זה גרו הרבי והרבנית. 2

לכאן הרבנית לא באה, כדי שלא יכבדו אותה. 3

איך עזרה הרבנית למשפחה הענייה?. 4

מי היה אבא של הרבנית?. 5

מי הייתה אמא של הרבנית?. 6

עם מי התחתנה הרבנית?. 7

משחק בינגו

6-5

הגננת תניח שישה דפים ממוספרים מ-1 עד 6. מאחורי כל דף יש שאלה.

הילדים יתחלקו לשתי קבוצות ויזרקו קובייה לפי תור. הגננת תקרא שאלה לפי המספר שיצא והקבוצה 
תצטרך לענות. אם יוצא מספר שכבר שאלו עליו – התור עובר לקבוצה הבאה.

שאלות:

מי היו הוריה של הרבנית? )הרבי הקודם והרבנית נחמה דינה(. 1

תאריך הסתלקותה של הרבנית )כ"ב בשבט(. 2

עם מי התחתנה הרבנית? )הרבי(. 3

ִאמרו תכונה טובה שבה התברכה הרבנית )צניעות, חסד וכו'(. 4

את מי החשיבה הרבנית לילדיה? )את השליחים, את החסידים(. 5

איך אפשר לעשות נחת רוח לרבנית? )על ידי מעשים טובים(. 6

חידון – לדמותה של הרבנית

נספחים:

לוחות בינגו למשחק	 

אביזרים לפעילות:

תמונת הרבנית	 

בית בסיס + תמונות בחלונות הנפתחים	 

סמל/מדבקה: כ"ב בשבט	 
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נספחים
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1 לוחות משחק בינגו



נספחים
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1 לוחות משחק בינגו



נספחים
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2 בית הרבי



נספחים
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3 סמלים לבית הרבי

צעירים:

בוגרים:


