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 חיה מושקא ע"הת הצדקנית פטירתה של הרבנייום  –כב' בשבט 

 גננת יקרה, 

והי וז משךארוך ומת גרהסתלקותה של הרבנית חיה מושקא ע"ה מוצא אותנו שוב בסיום 

ל הרבנית חווית למידה משותפת בעקבות דמותה שעניק למשפחות הילדים ו להההזדמנות עבורנ

אנו חדורות מטרה להנחיל את   כשליחות הרבי בשדה החינוך לגיל הרך,ית חיה מושקא ע"ה.  הצדקנ

 ותיהם. ערכי חינוך חב"ד לילדי הגן שלנו ולמשפח

"ב שבט ה'תשנ"ב. בשיחה זו על מעלתה הייחודית של הרבנית אפשר ללמוד משיחה שערך הרבי בכ

על מי שקשור פיע גם שמט, יום עליית הנשמה למעלה, הוא יום של ברכה האמר הרבי כי כ"ב בשב

אל הנשמה בעולם הזה, וכל בני ישראל מתברכים ביום זה: "כ"ב בחודש קשור עם ברכה כמרומז 

, על ידו ואתו זהו יום שממנוך יברך ישראל". זאת אומרת, במספר כ"ב, אותיות ב"ך, שרומז על "ב

 כל ענייניהם". ני ישראל במתברכים ב

 .. תוכלי להעזר בהם וכמובן להוסיף ולהעשירהצעות לפעילות למפגש זוםמגוון נייך, פל
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 מטרות הפעילות: 

 תה המיוחדת של הרבנית חיה מושקא ע"ה.חשפו לדמוהילדים י •

 וצניעות. , חסדץבות התכונות המיוחדות של הרבנית: אומבחשיכירו הילדים י •

 חיה מושקא דרך סיפורים אודותה.  יה המיוחדים של הרבניתעשפו למהילדים יחש •

 

 פתיחה 

 היום ילדים הוא יום מיוחד

 יום שמוכר לכל אחדזה 

 יום שנלמד בו על רבנית 

 .דקניתצנועה וצ ל כךכ

 ום.עליה השל חיה מושקאהרבנית נלמד על ילדים היום 

 . י והרבנית חיה מושקאביתם של הרבנציג תמונת 

 נשוחח עם הילדים האם יודעים מי גר בבית המיוחד הזה? 

בית ורוב האנשים לא הרבנית, מעטה מאוד לצאת מה זהו ביתם של הרבי והרבנית חיה מושקא. 

. רוב הזמן היא היתה בביתה. אשה 770לתפילה באו יבות אותה כלל. היא לא הגיעה למס הכירו

 צנועה ומיוחדת. 

 ורים שמספרים לנו מי זו הרבנית המיוחדת שלנו.בכל זאת... אנחנו יודעים עליה מעט סיפ

 אומץ - הרבנית חיה מושקא 

 המיוחד שלה.  חיה מושקא ונספר על האומץ ד בביתם של הרבניתנפתח חלון אח

י"צ( נערה צעירה, הגיעו יום אחד הרוסים כדי של הרבי הרייתו  כאשר היתה הרבנית חיה מושקא )ב

 :מי אתן?ותה ואת אחותה , הרבי הריי"צ למאסר. כאשר שאלו אלקחת את אביה



 

שם עם נו בנות ותה בגאווה: אנחנו הבנות של הרבי הריי"צ , אנחחיה מושקא ואחנית ענו הרב

 ונות שלכם!!ישראל. אנחנו אוהבות את התורה ואת המצוות ולא מתחשבות בכלל ברעי

 מהחיילים הרוסים!כלל לא פחדה רבנית חיה מושקא. היא מץ היה ל. כמה אוואוו..

 

 ועזרה חסד  –הרבנית חיה מושקא 

 סד והעזרהונספר על החשל הרבנית חיה מושקא  הסף בביתנפתח חלון נו

לעבור בו. אמרה שמשאית חוסמת רחוב אחד ואי אפשר ראתה יום אחד נסעה הרבנית ברכב ו

 הרבנית: מעניין מודע הרחוב סגור?

 לו? לעזורחשבה הרבנית: הכל בהשגחה פרטית, אולי יש כאן מישהו שאני יכולה 

אותו רחוב גרה משפחה תבר שבשאית. הסהכלה הרבנית לראות מדוע הרחוב סגור ומהי אותה מ

ואת חפציהם הם כסף לשלם עבור שכר הדירה ולכן הוציאו אותם שלא היה ל, םענייה של יהודי

 חה בכו מאוד. פשוכל בני הממקום לגור בו , לא היה להם . כעתאל המשאית  מביתם

מה לאיש שהיה שללכמה כסף הם זקוקים כדי לחזור לגור בביתם וית חיה מושקא, בדקה נהרב

המשפחה לא ידעה מי נתן את הכסף אך שמחה מאוד מאוד. הרבנית לא רצתה אי על המשאית.  אחר

 ם..מי נתן לה שהם ידעו

 .נשוחח עם הילדים על מצוות הצדקה •

 נעה על מנת לא לבייש את המקבלים.תר ובצזו שנעשית בסתה של מצווה נדגיש את מעל •

נו חה פרטית מופלאה וננסה להבין מה אשקורה לנו השגלראות בכל דבר למד מהרבנית נ •

 היום היום. מכך לחיי ללמוד כולים י

 חיי היום יום לכל אחד.הילדים יציעו רעיונות כיצד אפשר להקשיב לחברים ולנסות לסייע ב •

 

 צניעות –הרבנית חיה מושקא 

שקא מו הבביתם של הרבי והרבנית ונספר על צניעותה המיוחדת של הרבנית חיחלון נוסף נפתח 

. גם כאשר הרבי נעהעשות מעשים טובים בשקט ובצע"ה. הרבנית, העדיפה כל חייה להיות בבית ול

 אנשים, נשים וילדים, היא נשארה בבית. לאלפי  770ערך התוועדויות ב



 

 בבית?מדוע נשארה הרבנית חיה מושקא 

תה הרבנית לא רצכך. .. ולכן נמנעה מהיא תקבל הרבה הרבה כבוד 770היא ידעה שכאשר תגיע ל

 .יותר מידישיכבדו אותה 

 בה(. ומתאים לגיל ח) א בהתנהגותגד אלרק בבלא  –ניעות נשוחח על מידת הצ •

 

 

 

 ידים הם ילדי" החס"כל 

. פעם ביקרה משפחה את הרבנית בבית, ובעודה יושבת ליד לרבי ולבנית לא היו ילדים משלהם

 ..תובבו בבית.משוחחת עם המבוגרים הלכו הילדים והסוהשולחן 

ת ושאל אותה בתמימות ילדית: ת כל הבית, פנה אחד מהילדים אל הרבנייקו לראות אלאחר שהספ

 כן הילדים"? "הי

ם אך לא הגיבה מיד. היא קרבה את הילדים למקום מושבה, הצביעה על הרבנית שמעה את הדברי

, אתה ואתה, וכלם חר מכן גם על החלון הפונה לרחוב ואמרה: הנכם רואים? אתהכל אחד מהם ולא

 ילדים שלנו". ההילדים שלנו, כל החסידים הם אתם  –שם 

הרבי והרבנית דואגים לנו ומתפללים עלינו שקא. כמו הילדים של הרבנית חיה מוכן כן, גם אנחנו 

 ילדים. כמו 

 ,נסכם

 מה נלמד מהרבנית חיה מושקא. •

 בקש ביום קדוש זה ?מה אנחנו רוצים ל •

 

 


