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 3 דף משימות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצות באישור סובייטי

 מה עשה ר' לוי יצחק כדי שליהודים יהיה מצות  כתבי בקצרה

 ______________________________________________________כשרות.

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 חבילות לא בשבת

  מה אכל רבי לוי יצחק בזמן שהיה במאסר )לפני שהרבנית חנה

 _____________________________העבירה לו חבילות מזון(? 

_________________________________________________ 

 החיים באלמא אטא

  רבי לוי יצחק כשהיה באלמא אטא?על מי השפיע___________ 

__________________________________________________________ 
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 הרבי מרגיע ילדים קטנים

היה בן שלוש, הוא היה ילד יפה,  כשבני מנחם מענדל -הרבנית חנה מספרת 

עם תלתלים בהירים ארוכים. באותה שנה הגויים התפרעו, ורצו להרוג את 

היהודים חס ושלום. התחבאנו הרבה נשים וילדים יחד במסתור. הרבה ילדים 

בכו והרעישו, אך בני הרבי לא רק שהתנהג כמו ילד גדול ולא בכה, הוא גם 

 שבכו. היינו מאוד גאים בו. עזר לנו והרגיע את שאר הילדים
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 ב"ה 

 נספח 

 :1סיפור 

 ר סובייטימצות באישו

התקיימה אפיית מצות מטעם הממשלה, אולם  באותה שנה שנאסר ר' לוי יצחק,
אך לא היו כשרות. לר' לוי'ק לא נתן הדבר  היו אלה מצות רק בצורתן החיצונית

מנוח והוא פעל רבות עד שעלה בידו שכל הרוצה מצות כשרות יוכל להשיגן 
בתקופה  זו אפילו מי שרצה לשמור שבת ולקיים מצוות לא יכול היה לעשות זאת 

ם לא רי חדרים, כדי שאף אחד מהשכניהיה צריך להסתתר בחד הוא – בגלוי 
 !יגלה אותו

לא התקיימה בשום  בשעה שהיה מותר לקיים מצוותהמשטר הישן, בזמן אפילו 
 לפעול תחת המשטר הנוכחי! וקהילה אחרת אפייה שכזו, כפי שעלה ביד

שגיחו רבי לוי יצחק הכשיר שתי תחנות קמח, קנה נפות חדשות, מינה משגיחים שי
התוצאה היתה, שרבים מכל רחבי על הכנת המצות. ולכל זה הסכימו השלטונות. 

אוקראינה ורוסיה הלבנה, ואפילו ממוסקבה ולנינגרד, נסעו לדנייפרופטרובסק כדי 
הכנסת היו מלאים בארגזיהם הריקים של הקונים שהמתינו -לרכוש מצות. כל בתי

 לקבלת המצות.

היה זה תענוג  קיצח ולר' לויהיתה זו שמחה אמיתית, ליהודים שהיו מעוניינים בכך 
רוחני אמיתי. הוא הקריב הרבה מבריאותו כדי לדאוג לכך שיהודים אחרים ייהנו 

טוב כלל באותו הפסח: -טוב, ואילו הוא עצמו לא ידע שמחת יום-משמחת יום
כשהגיע החג הוא ישב כבר מאחורי סורג ובריח, ובמשך כל שמונת ימי החג 

ף הותיר מספר פיסות ובחבילת המצות שלקח עמו, ושממנה א הסתפק במים
 י.לצורך פסח שנ

 :2סיפור 

 חבילת מזון? לא בשבת!

הרבנית מחפשת אחר ר' לוי יצחק. אך חיפושיה עולים בתוהו. לכל מקום שפנתה 
הודעה חודשים!! עד שיום אחד היא מקבלת  5אמרו לה שאינו שם..כבר עברו 

מצא שם נר לוי יצחק שניאורסאהן , ובה נאמר כי הכלא שביקטרינוסלב-מבית
. נפלא! סוף ולה להעביר אליו מצרכי מזון וכסףיכ היאבתא שמספרו כך וכך, וכי 

 סוף אפשר להעביר חבילות מזון.

. והתחלק לעשרה ימיםבית הרוסי, -מועד קבלת החבילות נקבע לפי סדר האלף
בפעם השניה חל תורו , אך אכן קיבל את החבילה ר' לוי'קבפעם הראשונה 

נערה  איתה ההכל מערב שבת, ובשבת בבוקר לקח את ינה הרבניתשבת. הכב
 רוסייה כדי שתטלטל את החבילה.
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במשקל זה הכלא, ו-יותר מארבעה קילוגרמים של מזון לא הותר להעביר לבית
עשרה  עוד להמתין ההיה עלי –באה באותו יום  תההייאם לא נכלל גם לחם. 

רה סב –הכלא -כל דבר ממאכלי ביתשהיה ברור שהוא לא א בגללו ימים נוספים.
 ארוכהלאחר המתנה  להעביר אליו מזון בשבת. שלכל הדעות מותרהרבנית 

 הרב, כשכבר החשיך לחלוטין, נמסר למהשעה שבע בבוקר עד השעה שבע בע
שגם חיכו ידי המפקד, בנוכחותם של אנשים רבים -הוקרא בקול רם עלש –פתק 
 כיוון שהיום שבת, סירבתי לקבל את החבילה"!...: "מבתור

על לחם שחור ומים בלבד וסבל  לאחר שישה חודשים שבהם חי – כל זאת
עד שיוכל לקבל חבילה  רבלהמתין זמן  הוא יצטרךש שידע ואפילייסורים גדולים, ו

 נוספת!

 ידי פקידי הכלא: "האיש שאינו מקבל חבילות בשבת".-על ר' לוי'קמכן כונה -לאחר

 :3סיפור 

 החיים באלמא אטא

באלמא אטא טובים לעין  -ניתן לחיות נורמאלי, בקהילה. החיים עכשיו  כבר זהו!
 ערוך מהחיים בגלות.

חיים בקהילה, יש עוד יהודים. והם נמשכו אחריו מתוך הדרת כבוד ומסירות רבה. 
 .אפילו הצעירים הרגישו טוב בחברתו והקשיבו בענין לכל דבריו

-תלמידים בבית –מלבד ילדים אחדים שקיבלו חינוך דתי, היו גם שלושה ילדים 
-שנקשרו אליו כל –דתי בכל מאת האחוזים -הספר הסובייטי, שקיבלו חינוך אנטי

כך, עד שדרשו בתוקף מאמם שתספק להם אוכל כשר, ופשוט לא אכלו 
מהמאכלים שהוכנו בבתיהם. הדבר היה מסובך למדי, שכן קצבת המזון שחולקה 

 ידי הממשלה כללה בשר טריפה וכדומה.-על

דבר שהזיק  –הספר החלו ילדים אלו לשמור שבת, ולא כתבו בשבת -גם בבית
יהם, ובעיקר במבחנים. בשבת בבוקר נהגו ילדים אלו דרך קבע להם מיד בלימוד

המדרש אל הרב, ושם -הספר כדי להירשם שם, ומיד ללכת לבית-לבוא לבית
 שהו במשך כל היום.

הכנסת שהיו בעיר הגיעו משלחות כדי להזמין את בעלי להתפלל בהם, -מכל בתי
 עם הציבור. לפחות שיצא מפעם לפעם מביתו כדי ללמוד –ואם לא להתפלל 

תופס  הכלל עד כמה רב המקום שבעלהרבנית עצמה סיפרה שהיא אף לא ידעה 
 בקרב אנשי העיר, ועד כמה מעריכים הם את גדלותו.

 

 


