
אלבום סיכום

שנת פעילות
תשפ"א

ב"ה



מופע בלתי נשכח 
בערב פסח היה לנו פסטי - מופע שנתי 
השתתפו  במופע  מדהים!!!  פשוט 
ובניצוח  ח'  עד  א'  מכיתות  החניכות 
ריקודים  שהפיקו  האלופות  המדריכות 
בהצגה  נהדר  והשתלבו  גבוהה  ברמה 
גדול.  מסך  גבי  על  שהוקרנה  מרתקת 
הדברים  אחד  היה  הזה  המופע  וואו! 
אודסה  מלך  בבת  שקרו  שווים  היותר 

תשפ"א!

באירוע,  השתתפו  החניכות  של  ההורים 
ואפילו  והתיכון  הספר  בית  מנהלות 

אורחות מקסימות מהקהילה.

רק נגלה לכן שעד היום אנחנו מתלבטות 
או  עצמו  המופע  יותר..  מושקע  היה  מה 

הכיבוד המגוון שהוגש בו:(

 השיר ששרו 
הכי הרבה השנה 

הג'ינגל של בת מלך כמובן. כי פשוט אין 
לו תחליף. כל שבוע בקבוע.

חזק  ונחשוב  לרגע  נעצור  שאם  האמת 
ובגאווה  בשמחה  נתמלא  המילים,  על 

אמיתית כי...

זכות היא לנו בארגון קיבלנו מתנה

חיים של אור מהמשלח 40 שנה!

לא נשכח את תפקידנו זה תלוי רק בנו, 
להביא לגאולה שלימה

כן, עוד היום, נזכה כל בנות המלך לחזות 
בבית המקדש!

כל  אנחנו  למה  מבינות  אתן  עכשיו  אז... 
כך אוהבות לשיר את הג'ינגל השנתי?:(

אור 
יהודה 

מרכזת: 
פרח מלכה

מדריכות: 
שייני הנדל, בלומי פרידמן, רחל 

קורס, מירי גלוברמן, מושקא 
הלפרין, שטערנא פרוס, שלו 

רונאל, חיה מושקא וקנין, הדסה 
חסון, מלכי מרנץ

אודסה 
אוקראינה

מנהלת ומרכזת: 
גב' חני וילהלם

מדריכות: 
חנה ניימרק, חנה הרטמן

אור 
מנחם

מרכזות: 
חיה קנייבסקי, מושקי מנדלסון

מדריכות: 
נועה ויצמן, רבקהלה ירוסלבסקי, 

מנוחה כהן, איידי רבינוביץ, דיני 
גולדשמיד, מלכי איצקוביץ, דבורה 

לאה אלפי, מושקא גערליצקי, רבקי 
מור יוסף, מושקא ירט, ריקי פרנקל

סניף אחד מכל כך 
הרבה מדינות בעולם:

באור מנחם הפעילות היא דרך המחשב 
בלי קשר לקורונה.. אנחנו תמיד נמצאות 
שהחניכות  בגלל  המסך:(  מאחורי  שם 

שלנו הן שליחות מהמון ארצות בעולם.

נפגשות  החניכות  שני  ביום  שבוע  בכל 
עם המדריכות האלופות שלנו לשעה של 
פעילות מושקעת וחוויתית, והשנה היו לנו 

גם כמה סדנאות ממש שוות!

אפייה  סדנת  הייתה  בחנוכה,  למשל 
מדהימה, בה החניכות הכינו קאפקייקס 

בקישוט מפתיע ומיוחד.

גילוף  סדנת  הייתה  בשבט  ט"ו  לקראת 
או  תאמינו  ואם  מאוד.  מושקעת  פירות 
קלטו  החניכות  הזום  דרך  גם  אבל  לא 
את כל הטכניקות ויצא לכולן מגש פירות 

מושלם!

חסידיות  התוועדויות  גם  שהיו  כמובן 
תצליחו  אולי  מושקעים,  ומבצעים 
המרחק  למרות  איך  לראות  בתמונות 

אנחנו הכי קרובות:(



אילת
ב'

מנהלת: 
מלכי סלונים

מרכזת: 
מושקא ערנטרוי

מדריכות: 
מירי משי זהב, נחמי שיינברגר, 

רבקה לביאני

אלעד 

מנהלת: 
רחל שמח

מרכזות: 
דיני כהן, מירי וילהלם, אסתר מזרחי

מדריכות: 
רבקה ברגר, חני הר צבי, אורטל חימי, 

 חנה מרים חממי, דבורי כהן, 
יוכי סגל, רחלי פייגין, שרה פרינלנד, 

טובי הרשקוביץ 

אילת
א'

מרכזת ומדריכה: 
דסי אייזנבך

 החפץ שהכי מגדיר 
את הסניף שלנו

השמש כמובן:(

אילת היא העיר הכי חמה בארץ ישראל. 
ומאיר  בחום  מלא  אך  קטן  שלנו  הסניף 
לסביבה והחניכות מצפות לפעילות כמו 

שאנשים מצפים לשמש שתאיר בבוקר

פסח עבר.. אבל 
החגיגה לא נשכחת

לפני חג הפסח הכנו פעילות בשם ״פסח 
מה)א(גדות״

הפסח  לחג  הבנות  את  הכנו  במהלכה 
הקשורות  והנהגות  הלכות  אותן  ולימדנו 

לחג.

בפעילות היו 2 תחנות ביניהן עברו הבנות 
בקפסולות:

עם  וידאו  קטעי  היו  הראשונה  בתחנה 
בינגו  משחק  מכן  ולאחר  החג  על  מידע 
מהוידאו  הלקוחים  מושגים  עם  וירטואלי 
המושג  את  לגלות  כדי  לחג.  הקשורים 
בכל שלב הבנות היו צריכות לנחש על פי 

הגדרה שהופיעה מולן.

עברו  החניכות  העיוני  החלק  לאחר 
וציוד  סינרים  קיבלו  בה  השניה  לתחנה 

והכינו מצות מבצק.

הצטלמה  התחנות  עם  שסיימה  חניכה 
עם פריים ייחודי מזכרת מהפעילות.

 התוועדות זוהרת 
שכל אחת היא חלק!

מיוחדת  פעילות  לנו  הייתה  כסלו  בי"ט 
בסניף. 

הראשונה  הפעילות  הייתה  בעצם  זו 
ההנחיות  כל  לפי  פתוח,  בשטח  שעשינו 
וכל  חלק"  "לוקחת  היה  הנושא  כמובן. 
הפעילויות  הקבוצתיות,  ההתוועדויות 

והסיפורים היו סביב הנושא.

אחת  וכל  טובות,  החלטות  עם  סיימנו 
ואמרה את ההחלטה  זוהר  קיבלה צמיד 
הטובה שלה... היה מרגש לראות את כולן 

כל כך זוהרות ובעיקר מבפנים:(



ד"ש מבת מלך בחו"ל
לבנות  פתוח  באנטוורפן  שלנו  הסניף 
מתקיימות  והפעילויות   6-12 בגילאים 

פעם בשבועיים בסביבות שעה.

את  עשינו  האחרונה  השנה  כל  לאורך 
בבית  ולפעמים  הזום  דרך  התוכניות 

חב"ד. 

במהלך השנה היה לנו מבצע לימוד תניא 
השתתפו  הבנות  ל"ו,  פרק  של  בע"פ 

באופן יוצא מן הכלל. 

לכבוד ל"ג בעומר חילקנו חוברות לימוד 
שכללו חידון מעניין ופרסים שווים!

מתכננות  אנחנו  מהפעילויות  חלק 
של  החוברות  מתוך  וחלק  בעצמנו 

הארגון. 

אם יוצא לכן לבקר באנטוורפן- מזומנות 
תשכחו  אל  רק  לבקר..  לקפוץ  בשמחה 

מסיכה:(

 משפט שאיתו 
מתחילות את המסדר 

ונותן המון כוח:
חניכות  שבעים  ואנחנו  שיא  שברנו 
שנת  אפילו  הסגנונות..  מכל  רשומות 

קורונה לא יכולה עלינו:(

אשדוד

מרכזות: 
שרי כהן, חני קוביטשעק

מדריכות: 
חני אלבז, מושקי אלבז, שירה 

דדוש, איילה יזדי, חני כהן, מוריה 
עמר, רבקי קוביטשעק, שרי 

קוביטשעק

אנטוורפן
בלגיה 

מרכזות ומדריכות:
רחלי שטרנפלד וחיהלה טברדוביץ'

אשקלון
- צעירות - 

מנהלת: גני וילנקין
מרכזות: 

 מוסי גרוזמן, מוסי וולף, 
מושקי אמיתי

מדריכות: 
חנה בקשי, שירה ברלין, דבורה 

לאה וילנקין, מנוחי אמיתי, טליה 
דאבוש, טוהר פחימה

 השנה למדנו
להעריך את פעילויות 

בת מלך הרגילות
בבת  שגם  חשבנו  הזום  עונת  בתחילת 
מלך הכל יעבור בסדר, והבנות יהנו בזום 

אותו הדבר.

לא  זה  שזום  הבנו  תקופה  אחרי  אבל 
התחליף המדויק לפעילות בחי.

מלך'  ה'בת  חסר  לחניכות  איך  וראינו 
בניסים  והנה  באמיתי.  ממש,  שנפגשים 
בת  לפעילות  עברנו  שבועות  כמה  לפני 

מלך אמיתית ורגילה.

הטוב  את  ולהעריך  לנצל  שצריך  הבנו 
אחת  ולהתנהג  ב"ביחד"  שיש  והקרבה 

לשניה באהבת ישראל:(



הפעם הראשונה 
שנפגשנו לפעילות בחי 

ממש  מבחינתנו  וזה  אייר..  ו'  ראשון  יום 
הבלתי יאומן שקרה לנו!

מסכים  של  שלימה  שנה  אחרי  כן, 
כשנפגשנו  פתאום  מרחוק...  ופעילויות 
כולנו באמיתי - הבנו שוב עד כמה הצוות 
שוות  הכי  באמת  הן  שלנו  והחניכות 

שיש!!!!

פעילות מיוחדת עם 
עוגה מושלמת

לקראת כ"ב בשבט נערכה סדנת אפייה 
מיוחדת בזום לכיתות ז'-ח'.

המדריכות למדו עם החניכות על צניעותה 
ואצילותה של הרבנית חיה מושקא 

מיוחדת  עוגה  הכינו  הלימוד  ובסוף 
להתוועדות משפחתית.

והחניכות  מרשימות  יצאו  התוצאות  ב"ה 
מאושרות! שזה הכי חשוב;(

באר 
שבע 

מרכזת: 
חני נחימובסקי, חנהלה חלק

מדריכות: 
הודיה זגורי, נועה עובדיה, רבקה 

חלק, מוסי סלווין, דבורה לאה 
נחימובסקי

אשקלון
- בוגרות - 

מנהלת: גני וילנקין
מנהלת ומרכזת: 

מירי פרוס, שירה כהן

מדריכות: 
 אורן אסרף, הודיה דאבוש, 

מירי פרוס

ביתר

מרכזות: 
רחלי מלוב, מיכל טורנהיים

מדריכות: 
 שייני וויס, רבקי גראבסקי, 

 דבורה לאה אבצן, מושקי וויס, 
 אילה קרישבסקי, נינה ורדי,

אפרת שטיינברגר

אם הידיים של החניכות 
יכלו לדבר

לקבל  זכו  הן  שהשנה  אומרות  היו  הן 
יפות..  ערכות  כאלה  הביתה  ולהביא 
או  למבצע  לתכנית,  היה  זה  פעם  וכל 
הן  אחרת.  ומושקעת  מיוחדת  לפעילות 
כל  בעצמן  להחזיק  רגילות  לא  פשוט 
כך הרבה ערכות והפתעות.. ועוד בפרט 
בשנה שהייתה כזאת מרוחקת ומסוגרת, 
הן זכו להרגיש את החום והלהט שנכנסו 
ארז  שהצוות  בזמן  וערכה,  ערכה  לכל 

לחניכות במסירות ואהבה. 



בית 
שמש

מעייני ישראל 

מרכזות: 
רבקי וולס, חני וויס )בלום(

מדריכה: 
רבקי וולס

בני 
ברק 

מרכזות: 
דבורה לאה אלפי, דיני גולדשמיד

מדריכות: 
 מוסי קסטל, רבקי רוזנברג, 

 מלי ליפסקר, שבי מרינובסקי, 
 פיה גולדשמיד, איטה פלדמן, 

 דאבה גיטה סוקניק, חנה לסאוו, 
דבי סגל, חסי הניג, הדר כתשוילי

 בית 
שמש 

מרכזת: 
חני בר לב 

מדריכות: 
תהילה בדרסון, דבורה לאה שיכמן, 

 חני וויספיש, רבקה וולך, 
 חנה שווארץ, חיה יהודית כהנא, 

חיה מלכה דור 

 פעילות מרחוק 
שהיא כל כך מקרוב

פעילויות  וכמה  כמה  השנה  לנו  היו 
שהעניקו את התחושה הכי קרובה.

הקלטה  הכניסו  שהמדריכות  זמן  היה 
מידי  וחווייתית  מושקעת  פעילות  של 
ידעו  והחניכות  מיוחד,  שבוע לקו טלפוני 
להתקשר  יכולות  הן  רביעי  יום  שבכל 
וכיפית  חסידית  מפעילות  וליהנות  לקו 
כמעט כמו ב'אמיתי'. פעם בכמה שבועות 
המדריכות שלחו לכל חניכה לבית ערכת 
הגיעו  שהן  פעמים  והיו  יפה,  פעילות 
מצוידות  אישי  באופן  חניכות  לבקר 

בערכה המושקעת.

פעילות  לנו  הייתה  למשל,  כסלו  בי"ט 
פתחנו  חודש  בראש  כבר  מאד.  מיוחדת 
בלימוד  התקדמנו  בו  מושקע  במבצע 
ובדרכי החסידות עם דגש על  החסידות 
השקיעו  החניכות  כל  בע"פ.  תניא  לימוד 
בצורה  לחסידות  השנה  לראש  והתכוננו 
כסלו  לי"ט  ביותר.  והמתאימה  החסידית 
של  נקודות  מאות  עם  הגיעה  אחת  כל 
נחת  של  נקודות  אלפי  התקשרות!! 
כל  השיא!  הגיע  עצמו  ובתאריך  לרבי!! 
התוועדות  ערכת  לבית  קיבלה  חניכה 
מיוחדת עם עוגה אישית, בקבוק 'לחיים', 
החנוכה  לחג  ויצירה  הרבי  של  שיחה 
הקליטו  המדריכות  רביעי  ביום  הקרב. 
שבה  חסידית  התוועדות  הטלפוני  בקו 
והגאולה,  המאסר  סיפור  את  שמענו 
של  שיחה  יחד  למדנו  ניגונים,  ניגנו 
הרבי. מרגש היה לשמוע את ההחלטות 
את  עצמן.  על  לקחו  שהבנות  הטובות 
בהגרלה  סיימנו  עצמה  ההתוועדות 
מיוחדת על פרסים יקרי ערך וכמובן שגם 
פרס  קיבלו  בהגרלה  זכו  שלא  הבנות 

מיוחד על ההשתתפות במבצע. 

הפעילויות  בסניף  אצלנו  השנה  לסיכום, 
היו בצורה שונה, 

לא נפגשנו פנים מול פנים וגם לא בזום. 

כמו  ממש  קרוב,  הרגשנו  זאת  עם  ויחד 
בשנה שעברה:(

סניף המבטא את שמו
בית שמש! הסניף שלנו מאיר כמו שמש. 
כל  על  מקרינות  גם  האלו  האור  וקרני 
אחת  כל  ומהצוות-  מהחניכות  אחת 

הופכת להיות אור שמאיר גם הלאה.

יושבות  שלנו  המסורות  המדריכות 
תהנינה  שלהן  החניכות  איך  וחושבות 

מכל הטוב והשפע שהן מכינות.

הכרוכים  הרבים  האתגרים  ולמרות 
החניכות  בזום..  פעילויות  בהכנת 
הצדיקות שלנו משתתפות ועושות כל כך 

הרבה נחת לרבי!!!

רעיון שהיה בגדר חלום 
ובסוף קרה ובגדול

משהו  זה  כן,  בסניף.  בוגרות  התוועדות 
שתמיד היה בראש שלנו.

שרצינו  חסידי  תאריך  שבכל  הבעיה 
לעשות, היה משהו שגרם לרדת מזה..

לא  זה  אחרת  ופעם  סגר,  היה  זה  פעם 
ביה"ס,  של  הלו"ז  מבחינת  הסתדר 
פרטיות;(  השגחות  הרבה  היו  בקיצור 
בשבוע  קרה.  לא  שזה  לכך  שהובילו 
התוועדות!  שתהיה  החלטנו  אייר  ב'  של 

והפעם על אמת;(

שבוע  עברנו  הזאת  ההתוועדות  לקראת 
חוזרים  ביטולים  בירורים,  טלפונים,  של 
עם  מאוחד  הוא  "שליח  אבל  ונשנים.. 
יותר  אתנו  הרבי  בשליחות  המשלח"- 
אותנו  דחפה  הזאת  והעובדה  מתמיד, 
להתייאש  בלי  ובשמחה,  להמשיך 

באמצע.

אייר  ב'  התוועדות  לקיים  הצלחנו  וב"ה   
פנים  אמיתית  התוועדות  ו'-ח',  לכיתות 

מול פנים!

מרתקת  ממש  הייתה  ב"ה  ההתוועדות 
ויפה, החניכות נהנו מאוד! וזה רק הראה 
לנו שכשהולכים בכח של הרבי חדורות 

מטרה- כל דבר יכול לקרות ובגדול!:(



משפחה של בת מלך 
בברקת 

קבלו את משפחת מפעי: חיהלה-מרכזת, 
אסתי-מדריכה, גליה-חניכה

ואנחנו  ביחד  לפעילויות  הולכות  אנחנו 
אנחנו  פעמים  הרבה  ביחד.  חוזרות 
דברים  מיני  כל  לשנייה  אחת  מזכירות 
לפעילות/  ללכת  כמו  לעשות  שצריכים 
להשלים מבצעים/ להכין פעילות... אנחנו 
ביחד  הצוות  של  גיבוש  לערבי  הולכות 
לסניף  לעשות  אפשר  מה  יחד  וחושבות 

ומה מתאים לכל גיל. בקיצור מושלם!

אחת  וכל  שונים,  שלנו  שהגילאים  מכיוון 
צורך  כשיש  אחר,  ספר  בבית  לומדת 
זה  את  מודיעה  אחת  כל  משהו  להודיע 
במקום שבו היא לומדת, כמו כן כשרוצים 
מודעות,  הודעות,  טפסים,  לשלוח 
קישוטים וכל מיני חבילות לחניכות - הכל 

אפשר דרך האחיות המקסימות.

ברקת 

מרכזות: 
הילה שמח, חיהלה מפעי 

מדריכות: 
מיכל בן משה, מנוחה רחל אברהם, 

אסתי מפעי, חנה שמח 

ברינואה 
צרפת  

מרכזת: 
חיה דינה אייזנבך

מדריכות:
זעלדה נעמאנאוו, שטערנה 

פארסט, רבקה איידלמן, מושקי 
אייזנבך, אסתי סגל, מוסי וולף, 

מאשי וילהלם, חסי וולף

בת מלך 
נט 

סניף של חניכות שגרות 
בכל רחבי העולם 

לנו  יש  נט  מלך  בבת  אבל  תאמינו,  לא 
חניכות שהן שליחות ב 26 מדינות בעולם 

)!!!!(

בטורקיה, אוקראינה, רומניה, טיוואן, דרום 
לוקסמבורג,  סין,  צ.קפריסין,  קוריאה, 
שוודיה,  גרמניה,  קזחסטן,  סלובקיה, 
ניגריה, קמבודיה, ברזיל, תאילנד, ספרד, 
איטליה,  בולגריה,  רוסיה,  הונגריה,  פולין, 

ישראל, גרוזיה ובלגיה!

מרכזת: רבקה וילנקין
מדריכות: שני אזימאוו, ביילא 
גוראריה, דבורי דבורקין, אסתי 

וילהלם, חיה הלפרין, שיינא וולף, 
חנהלה אהרונוב, חנה נוגרדי, נחמי 

זקלס, דבורי אשכנזי, מירי קוסנביץ, 
רוחהלה אלפרוביץ, יוכבד גולדברג, 
בתשי קוזלובסקי, חיה רייכמן, מוסי 

אזימאוו, שיינא לויטנסקי, דבורה 
סנטקוב, תמי קריצבסקי

 צרפתיות שלנו! 
ספרו לנו עליכן: 

בנות מתוקות בכיתות   33 לנו בסניף  יש 
א' עד ה'.

הפעילות  לכן  עברית,  דוברות  לא  רובן 
ומוקלט  מתורגם  הג׳ינגל  גם  בצרפתית, 

בצרפתית.

יש לנו צוות של שמונה מדריכות אלופות 
שכל כך משקיעות בפעילויות, במבצעים 

ובחניכות!

השתנו  הקורונה  של  והמגבלות  החוקים 
פה כמה פעמים במשך השנה, פעם חצי 

סגר, פעם סגר מלא, פעם הכל פתוח..

וכל פעם התאמנו את עצמנו למצב כדי 
תוכן  לקבל  להנות  תוכלנה  שהבנות 

למרות הכל.

סגור  היה  שהכל  תקופה  הייתה  למשל, 
את  לקיים  אסור  והיה  הספר,  מבתי  חוץ 
כל  ערכות  מכינות  היינו  ולכן  הפעילויות, 

שבוע מחדש ומחלקות לחניכות.

עכשיו  כמו  מלא,  סגר  של  בתקופה 
סגר(  יש  בצרפת  אצלנו  )כן,  למשל, 
החניכות  עם  קשר  על  שומרות  אנחנו 
דרך מבצעים למשל. המדריכות שולחות 
הפרשה  על  מושקע  סרטון  שבוע  כל 
והחניכות  מוצלחות  וחידות  שאלות  עם 

מאושרות!



סניף שמאחד את כולן
שנים   8 כבר  קיים  בחדרה  שלנו  הסניף 

ב"ה. 

ומיכל(  )יהודית  המרכזות  שאנחנו  מאז 
היינו בבית ספר בכיתה ד'- תשע"ג:(

והפכנו בעצמנו להיות  גדלנו  עם השנים 
אנחנו  המרכזות.  גם  ועכשיו  המדריכות 
את  לרכז  גדולה  זכות  מרגישות  באמת 

סניף חדרה בארגון של הרבי! 

מידי  נערכות  הפעילויות  שלנו  בסניף 
שבוע בימי ראשון. ובכלל מעניין לנו מאד 
מיוחדות  כך  כל  החניכות  כי  בפעילויות 
ומגיעות ממגוון גדול של סגנונות, ולא רק 
חב"דנקיות.. ויחד עם זאת כולן מרגישות 

הכי קרובות והכי מלוכדות!

חולון 

מרכזות: 
 זהבי אלטהויז, חנה גורן, 

גולדי לסאוו

מדריכות: 
יפי אייזנבך, חנה איטה כהן, הודיה 

מור, שיינא פרומר, דבורהלה אנדר, 
תמר נגבי, מושקא שטיינברגר, 
דבורי רוזן, חיהלה אמיתי, מוסי 

גוראריה, סימה שטרסברג

חדרה 

מרכזות: 
יהודית בוטמן, מיכל פישר

מדריכות: 
חסי מן, רבקה ברוד, צירה 

ווקסלשטיין, מושקי אקריש, אודיה 
זהבי, ליאן ילוז

טבריה

מרכזת ומדריכה:
חני טורקוב

בטבריה הפעילות 
מתקיימת בבית חב"ד 

הראשי
האמת שזה מקום פשוט נפלא לפעילות 
מתקיימים  בהם  פעמים  יש  ואם  שלנו. 
מתעדכנות  אנחנו  חב"ד,  בבית  אירועים 
את  לערוך  אפשר  אם  לדעת  כדי 

הפעילות, מתי להתחיל ומתי לסיים. 

החניכות  עם  יצאנו  בהם  פעמים  היו 
בטבריה  יודעות..  )ואתן  הפתוח  לשטח 
בהחלט יש מקומות נהדרים( אז אם אתן 
מחפשות סניף מאוחד במיקום מושלם- 

תדעו שזה אצלנו בטבריה!

 הפתעה שהחניכות 
לא יודעות עליה  

שגרתיות,  לא  חוויות  מלאת  שנה  אחרי 
אנחנו עושות הפתעה לקראת סוף שנה 
אותן  נאסוף  חולון:  מלך  בת  לחניכות 
ופעילות  עוצמתי  קולולם  שירה-  לערב 
הסוד...  על  כולכן  תשמרו  מיוחדת..)אז 

נכון?:(



ירושלים 

מנהלת: 
גב' חדוי קפלן

מרכזות: 
נחמה מישולבין, ברכי גראבסקי

מדריכות: 
סניף גבעת זאב: חיהלה פטרבורסקי, מלכי רבקין.

 סניף מרכזי: שרי ויספיש, רחלי רוזנברג, שטערני רבקין, 
 חסי אייזנבך, יעל גייסינוביץ, חני בק, שירי נפתלין, 

רבקה פיינטוך, מושקי שטרנפלד.
סניף רחביה: שירי ליצמן, איידי בלוי.

סניף רמות: רחלי אלטבוים, מושי דמיכובסקי.
סניף הר חומה: אסתי כהן, חני שטרנפלד, מושקא בורושנסקי

יבנה 

מנהלת: 
גב' אפרת עידה

מרכזת ומדריכה: 
דינה פרברוב

כמו קופסת תכשיטים
את  לסמל  טיפה  שיכול  חפץ  יש  אם 
עם  תכשיטים  קופסת  זו  שלנו  הסניף 
בתוך  סניף  כל  כנגד  אחת  מגירות,   5

ירושלים.

כמו שתכשיט הוא דבר יקר ונוצץ, כך גם 
יקרים  הכי  הדברים  הם  שלנו  הסניפים 

וחשובים לנו.

יותר  מפתיעה  מגירה  שכל  והאמת, 
מהשנייה.. וגם שונה ומגוונת.

בתוכן  מלאות  ב"ה  שלנו  הפעילויות 
חסידי, מושקעות וחוויתיות במיוחד!

מגירות,  ל-5  אולי  מחולק  ירושלים  סניף 
ענק  אחד  לארגון  משתייכות  כולנו  אבל 

ועוצמתי - בת מלך!

הסניף שלנו הוא ה- סניף
כמות  מבחינת  קטן  הוא  שלנו  הסניף 
דגש  שמים  שלנו  בסניף  אבל  החניכות, 

מיוחד על האיכות ולא על הכמות!

החשיבות  את  ומבינה  יודעת  חניכה  כל 
כך  כל  של  לארגון  שייכת  להיות  שיש 
להיות  חסידיות.  חב"ד  בנות  הרבה 
זו באמת זכות  שייכת לארגון של הרבי- 

שמחייבת!

לצוות בסניף יש רצון חזק להשקיע בכל 
כל  על  ובמחשבה  אישי  באופן  חניכה 

אחת ואחת.

הסניף שלנו חדש יחסית, אבל בעזרת ה' 
עוד תשמעו עליו טוב טוב בעתיד!

גבעת 
רחביהמרכזיזאב

 הר 
רמותחומה



גם יגל חלק ממעצמה
יש  הישוב שלנו מאד קרוב לכפר חב"ד. 
וזה פשוט  מיני סגנונות  לנו חניכות מכל 
ולראות  בפעילויות,  אותן  לפגוש  מרגש 
מקרוב את ההתקדמות הרוחנית שלהן. 
הפעילויות  שבעקבות  חניכות  לנו  יש 
מחמם  וזה  שבת,  נר  להדליק  התחילו 
את הלב ומחזק בנו את התחושה שזכינו 
בטח  אבל  קטן..  )אומנם  חלק  להיות 
משמעותי!( מארגון של הרבי גדול ומיוחד 

שכזה!

חשיפה מאסיפת צוות 
מעניינת

הצוות  עם  שלנו  האסיפות  באחת 
המדהים כולו, תלינו חוט מעץ לעץ ועליו 
8 מסגרות שחורות של ״זום״. חילקנו את 
קבוצה  מכל  קבוצות,  ל-2  המדריכות 
הגיעו 4 נציגות לעמוד מאחורי המסגרות.

מסגרת  מאחורי  שעמדה  מדריכה  לכל 
היה ביד רובה מים.

סיטואציות  הקראנו  )אנחנו(  המרכזות 
שידעה  מדריכה  למדריכות.  שקרו 
קרתה-  הסיטואציה  מדריכה  לאיזה 
הרובה  עם  להשפריץ  צריכה  הייתה 
הראשונה  לה.  קרה  שזה  המדריכה  על 
לקבוצה  נקודה  קיבלה  שהשפריצה 
ומי  בזום,  הראשונה  לקוביה  ועברה 
עוברת  הראשונה  בקוביה  שהייתה 

לקוביה האחרונה.

המדריכות   2 סיטואציות,   3 אחרי 
״נופלות  האחרונות  בקוביות  שנמצאות 
מהזום״ ומגיעות להחליף אותן מדריכות 

מהקבוצה המנצחת. ככה כמה סבבים.

את  לכבוש  זה  קבוצה  כל  של  המטרה 
מדריכות  יעמדו  הקוביות  ושבכל  הזום 

משלהן.

כפר 
חב"ד 
- צעירות -

מנהלת: 
גב' פייגי גולדשמיד

מרכזות: 
 מיכל הלפרין, תמר שלץ, 

מוסי דמיחובסקי 

מדריכות: 
סטרנא פרידמן, מושקי גופין, מושקי 

קירשנבאום, איידי לרנר, חיהלה 
אושר, רבקה אמיתי, חסי גופין, מוסי 

גלבשטיין, דבורה לאה דה ברעסר, חוי 
הבר, שני פלס, דבורה לאה קלעצ׳י, 

שולמית שניאורסון, דבורי אשכנזי, 
רחלי בלויא, חני גלוברמן, מוסי דקל, 

אסתי הלפרין אסתי, חנה לוינזון, שרה 
מרוזוב, רחלי פלס, מוסי רוטשטיין, 

שירה אהרון, דבורה לאה גליצנשטיין

יגל 

מרכזות ומדריכות: 
רבקה רום, רות ויסברג, מיכל יוגב

כפר 
חב"ד 
- בוגרות -

מנהלת:
גב' פייגי גולדשמיד

מרכזות: 
ליבי גרינברג, מנוחי אשכנזי, נחמי 

מלכא

מדריכות: 
מלכי הלפרין, מלכי הניג, שירה 

חנה דישון, רותי אדרעי, בתיה 
בלפר, נועה ויצמן, חנה וויגל, מוסי 

שיינברגר, דבי שילת, שרי שיף, 
חנה שניאורסון, חסי אייזנבאך, 

רינה חדד, דיני חפר, חני שניאור, 
הילה הרפז

 הפעילות הכי 
עוצמתית שהייתה 

שבת בת מלך תשפ"א עם כל הכ"ח!

בת  בנות  כל  התאחדנו  ניסן  כ"ח  בשבת 
מלך כפר חב"ד מהשכבה הבוגרת לשבת 
עוצמתית ומיוחדת, שבת שמילאה אותנו 

בכוחות למלא את המטרה!

השבת ב"ה עברה בצורה מיוחדת במינה, 
וזו הייתה הפעם הראשונה שנפגשנו יחד 
לאחר שנה של פעילות בזום לאירוע בחי 

של בוגרות בת מלך כפר חב"ד.

היו פעילויות בהן חיזקנו  במהלך השבת 
השבת  ובצאת  לרבי,  ההתקשרות  את 
זעקנו  בו  העוצמתי  הקולולם  את  היה 
זהו,  הלב!  מכל  ובאמת  מתי'  'עד  כולנו 

הגיע זמן הגאולה!



 פעילות בחוץ 
זה ממש נחוץ

יצאנו  אז  לטייל..  אוהבות  שלנו  החניכות 
לפעילות שטח.

בזום  שהיינו  אחרי  מדהימה  פעילות 
כמעט שנה! 

נפגשנו בפארק כל החניכות והמדריכות, 
חוויות.   המון  והחלפנו  דיברנו  שיחקנו, 
החניכות זכו בשלל הפתעות, ויחד יצרנו 

כובע של בת מלך שיישאר למזכרת.

בזום  מפספסים  לא  טובים  דברים  אבל 
לקורס  קיבלו  החניכות  סגר,  כשאין  גם 
המושקעות,  הערכות  את  ואפיה  בישול 
בכל  מלך  בבת  להשתתף  וימשיכו 

הזדמנות שיש!

פורים תשפ"א עבר 
מזמן אבל השמחה עוד 

מהדדת כאן
יצא  לוד  מלך  בת  צוות  הפורים  בחג 
מלך  בת  ג'ינגל  מקושטות,  מכוניות  עם 
)הקלטנו מחדש עם קול של ילד, כמובן:( 
ומוזיקה פורימית במיוחד, כדי לשמח את 

החניכות ואת כל השכונה כולה! 

יחד עם הבובות בסי ומלכי, הצוות חילק 
החניכות  לכל  ופרסים  מנות  משלוחי 
וילדי השכונה, 'והעיר לוד צהלה ושמחה'!

לוד

מרכזות: 
דבורה לאה דדון, מירי רבינוביץ', 

דיני רבינוביץ'

מדריכות: 
חני גרצמן, מוסיא סגל, מלכי חן, חוי 

וינקלר, דינה שכטר, רחלי פלדמן, 
חני גלבשטיין, חיה זנו, חני צייזלר, 

חני רודרמן, מושקי לרר, מושקי 
סויסא, ציפי ירט, מירי פליישמן, 

תמי רבינוביץ', מלכי אופנר, 
דבורי בראונשטיין, רות גולדמן, 

מירי גרשוביץ, חני חבקין, יהודית 
קסטנבאום, חיה שהרבני, לאה 

אבייב, חוי ביסטריצקי, חלי זיגמן, 
חני העכט, מוסי קוק, מושקי רבקין

 כפר 
סבא 

מרכזות: 
אודליה סממה, חיה קנייבסקי

מדריכות: 
דבורה לאה ארונביוב, חני ויסברג, 
סאניא איידלמן, שיינא מוסקוביץ, 
תמר קריצ'בסקי, מלכי כהן, אסתי 

ביטון, מורן זדה, ללי אויש, חנה 
שיינא לייטר

לוד גני 
אביב

מנהלת: 
גב' רייזי קוק 

מרכזת ומדריכה: 
מוסי קוק

חלום גדול שקרה
בפעילות  להיפגש  היה  שלנו  החלום 
אמיתית פנים אל פנים. עד כמה שזה היה 
לא  וזה  אולי תסתיים  לנו שהשנה  נראה 
יקרה חלילה.. זכינו וב"ה סוף סוף החלום 
שלנו התגשם בתחילת חודש אייר.. וואוו 
גודל  את  לתאר  בכלל  יכולות  לא  אנחנו 
המתוקות  החניכות  ושל  שלי  השמחה 
שלי. מחכות כבר לחלום הגדול- להיפגש 

כל בת מלך מכל העולם בבית המקדש!



מגדל 
העמק 
צעירות ובוגרות

מנהלת: 
גב' נחמי רחמן

מרכזות:
חני העכט, רבקה קישון

מדריכות: 
מנוחה פרסיה, מושקי קעניג, 

דבורי מדינה, מוסי רוזנפלד, רבקה 
דישראלי, רוחי ספייסקי, דבורה 
לאה העכט, הילה חיימסון, חני 

גולדברג, מרים דונין, שירה חיימסון, 
חני גולדשמיד, שרהלה קטורזה, 

זהבי אלטהויז, דבורי בורגן, מושקא 
לאה ליפשיץ

מוסקבה  
רוסיה   

מרכזות:
אידוש פרידמן, מושקי קנלסקי

מדריכות: 
שבי גול, שרה הלפרין, ליבי וורזוב, 

ברכי לאזאר, חני לאקשין, חני 
מישולבין, מוסי מרזל, רות פלדשרוב, 

איילה קופרמן, רבקי לאזאר, שרונה 
קופרמן, תמרא קניז׳בסקי, ליבא 

אמירגוב, חני לוקשין, נחמי וורזוב 

מגדל 

מרכזת: 
פלה גרוזמן

מדריכות: 
רייזי זלמנוב, טובה גורנשטיין

 משהו חדש ומיוחד 
קורה אצלנו

אז כן,

התרגלנו לשגרה

ריבועים של חניכות

מצלמות סגורות/פתוחות

אפילו ערכות עד הבית

שנה אחרת, מיוחדת ושונה

אבל הנה זה קורה

חזרנו לפעילות בשטח

בת מלך באמיתי, בחי 

מסדר, שירים, פעילויות

וואוו.. כמה שהתגעגענו

ואולי היה מפתיע 

לגלות שאין תחליף לבת מלך 

הרגיל - הקבוע !!!

סניף שחי שליחות
הסניף שלנו מיוחד במינו!

של  מגובשת  מאוד  קבוצה  לנו  נוצרה 
לא  מבתים  שבאות  בוגרות  חניכות 
מפסיקות  לא  אנחנו  ויחד  חב"דיים 

לפעול!

בכל מועדי השנה הן מסייעות בשליחות. 
מצות,  באריזת  או  פורים  בשוק  זה  אם 
ועוד  הגדולה  לתהלוכה  שקיות  בהכנת 
נותנת  הזאת  והעזרה  ההירתמות  ועוד.. 

לנו כח אדיר בשליחות.

מאד  אווירה  לנו  יש  עצמו  בסניף  וגם 
משפחתית. במפגשי בת מלך יש שיתוף 

פעולה יוצא מן הכלל!

לא פחות  להגיע לפעילות  הצוות מחכה 
תמצאו  לא  כאלו  חניכות  כי  מהבנות, 

בשום מקום אחר.. בדוק. 

ואיך לא.. כמובן שהחניכות שלנו מחכות 
כבר בקוצר רוח לכנס הארצי, ומתרגשות 

להיות חלק מהמעצמה הגדולה הזאת!

מתיחה מיוחדת 
במלחמת התקשרות

היא  במתיחה..  שותפה  הייתה  המנהלת 
התקשרה אלינו ואמרה שיש בת מאומתת 
לקורונה.. והבת הזאת נמצאת איתנו יחד 
בפעילות עכשיו.. הבת נבהלה ממש )היא 
להוציא  והתחלנו  מצויין(  זה  את  שיחקה 
את כולם החוצה, חילקנו כפפות ומסכות 
החוצה,  וכשיצאו  נבהלו  ממש  וכולן 
עם  אליהם  יצאו  המלחמה  של  הקצינות 
חסידית  מלחמה  והייתה  מלחמה  שירי 
מלאה בעוצמה והתקשרות לרבי, שנתנה 

הרבה כוח להמשך הדרך!



גילאים שונים, סגנונות 
שונים, אחדות גדולה 

הסניף שלנו הוא בתוך ישוב קטן שנקרא 
כולן,  את  מכירות  כולן  אפרים.  מעלה 
משפחתית  אווירה  לנו  שנותן  הדבר  וזה 

ונעימה מאד. 

כל  את  ומשקיע  מסור  כזה  שלנו  הצוות 
הלב והנשמה בפעילויות שוות ומגוונות.

ואיך אפשר שלא לדבר על החניכות שלנו 
שלמרות שהן בגילאים שונים ובסגנונות 
ומאוחדות  מקסימות  כך  כל  הן  שונים, 
לכזה  שייכת  להיות  אושר  פשוט  שזה 

סניף!

מעלה 
אפרים 

מרכזת: 
רבקי לוינזון

מדריכות: 
דבורה לאה פויאק, מעיין לוי, 

אפרת משה, שהם ברנס, חן רות 
בן ישראל

מירון

מרכזת:  
דבי הלפרין 

מדריכות:
בתיה הלפרין, חיה הלפרין, דבי 

הלפרין, חיה מושקא זליקוביץ

נהריה

 תאריך חסידי 
עם ערכות שוות

שלנו  לחניכות  מדהימות  ערכות  הכנו 
נערכה  לערכות-  ומעבר  שבט,  י'  לכבוד 
בזום התוועדות מיוחדת. הכי מרגש היה 
לראות את כל הבנות שנכנסו והשתתפו 
את  להרגיש  לנו  וגרמו  יפה,  כך  כל 
האווירה החמה והלהט של הבנות אפילו 

דרך המסך והזום מרחוק.

מרכזות: 
מושקאלה קסלמן, מוסיא בוטמן

מדריכות: 
מושקי ברוק, הודיה פייגין, אמונה 

קמניץ, חסי שפרינגר

מיוחד בסניף שלנו 
הכי  הסניפים  אחד  הוא  מירון  סניף 

ייחודיים בבת מלך! 

הוא  הסניף  כל  כי  למה?  יודעות  אתן 
בעצם קבוצה אחת גדולה בה משתתפות 
ח' שגרות במירון  א' עד  חניכות מכיתות 

וביישובים הסמוכים.  

מושקעות  שלנו  בסניף  הפעילויות 
לטווח  מיועדות  הן  כי  בעיקר  במיוחד, 
סניף  הקורונה  בזמן  וגם  רחב,  גילאים 
מירון היה פעיל והחניכות והמדריכות לא 

ויתרו על שום פעילות!



משם הכל התחיל
שנים.   5 לפני  התחיל  הכל  יפרח:  שרי 
לבנות..  משהו  בנתיבות  שחסר  הרגשתי 
פעם  כל  המגיעות  לבנות  בעיקר 
באופן  נדבקות  ופשוט  שבת,  למסיבות 

מיוחד לחב"ד:(

הסניף  את  לקחת  הזמן  שזה  הבנתי 
לידיים. הייתי סך הכל ילדה בת 11.. וכבר 
וקראתי  לבד,  בעצמי  פעילויות  הכנתי 

לזה 'בת מלך בקהילה'.

מדריכה  שתהיה  בגילי  בת  עוד  הבאתי 
הסניף  כי  מצויין.  רעיון  היה  וזה  כמוני... 
בנות  גם  להשתתף  והתחילו  וגדל  הלך 
כשהיו  גם  והאמת,  העיר.  רחבי  מכל 
התמלאנו  פעם  בכל  בדרך..  קשיים 
ראינו  כי  להשקיע.  להמשיך  חזק  ברצון 
את האור בעיניים של הבנות, את החיוך 
והאחווה וזה מילא אותנו בכוחות הלאה!

עם הזמן הסניף הקטן שלנו הפך לרשמי. 
איך  והרגשנו  שליחות.  ממש  שזו  ידענו 
הרבי מלווה אותנו בכל צעד. וזו תחושה 
כזאת נפלאה. אז ממש אשרינו שזכינו!!!

 החניכה שגרה 
הכי רחוק מהסניף 

כן,  צד..  לכל  שעה  כמעט  במשך  נוסעת 
רחוק  הכי  שגרה  שלנו  בסניף  לחניכה 
לפעילות!  ולהגיע  לנסוע  זמן  המון  לוקח 
לא  היא  זאת  שלמרות  הוא  המדהים 

מפספסת את הפעילויות. 

ואם תשאלו אותה למה? כבר תבינו שזו 
ולכל  לה  ברור  זה  כי  שאלה..  לא  בכלל 
מלך  בת  פעילות  את  בנתניה-  החניכות 

לא כדאי ולא שווה לפספס אף פעם!

נתניה

מרכזת: 
פייגי אלפנביין

מדריכות: 
יעל מילוביץ, אלישבע שוקרון , חיה 

פיקרסקי, מושקי אלפנביין, פריידי 
אשכנזי

נתיבות

מרכזות: 
שירה סויסה, מעיין סויסה

מדריכות: 
חנה יצחק, גולדי יעקובוביץ, אסתר 

אליהו, רבקה ערוסי, שרי יפרח

עמנואל 

מרכזות: 
תהילה מטיס, שטערנא גולדשטיין

מדריכות: 
שיראל מטיס, חיהלה מלוב, תהילה 

שיפמן

 סניף שהוקם 
לפני 20 שנה 

הסניף שלנו הוקם לפני קרוב ל-20 שנה. 
עד  אז  היה  הספר  שבית  היה  המיוחד 

כיתה ו' ולכן המדריכות היו מכיתות ו':(. 

פעילויות,  לבד  מחברות  היו  המדריכות 
מהן,  הקטנות  לחניכות  אותן  ומעבירות 
רק  התקיימה  עצמה  הפעילות  וגם 
החברתית  הפעילות  היתה  וזו  בשבת- 
לבנות  בעמנואל  לחניכות   )!( היחידה 
חב"ד ומאז הכל היסטוריה.. יש לנו סניף 
מקסים  וצוות  חניכות  עם  מהמם  פשוט 

ופעילויות מגוונות ומפתיעות!



פרדס 
חנה 
מרכזות ומדריכות: 

לאה סלומן, שרה אהרוני

פתח 
תקווה 

מנהלות: 
גב' חני רסקין, גב' חני שמש 

מרכזות: 
אילה אוביץ, יהודית ברכהן

מדריכות: 
פרלה פרידמן, יוכבד סוקניק, דינה 

ויסברג, אוראל איכר, תהילה מנזלי, 
חני וילהלם, חנה רות ארוסי, מושקי 

שמח, לאהלה גורדון

ערד 

מרכזות: 
נחמה קורץ, מושקי מנדלזון

מדריכות: 
שילת מנוח, שילת פחימה, חיה 

קורץ, ריקי אלפרוביץ, נוריה בן ארי, 
חיה רות ויניג, מושקי לבקיבקר, 

מושקי מנדלזון, רבקי סלפושניק, 
חני פינצבסקי

 פרדס חנה, 
נשמע סניף מעניין במיוחד

הסניף שלנו נפתח לפני 4 שנים.

כשפתחנו אותו הוא היה הסניף הראשון 
של פעילות נוער לבנות בעיר שלנו.

הסיבה  גם  וזו  קטן,  שלנו  הסניף 
שהחניכות שלנו זוכות ליחס אישי ומיוחד.

החניכות כל כך מתמידות לבוא לפעילות, 
ואנחנו דואגות שיהיה להן את הפעילויות 

הכי שוות שאפשר!

אזור  מכל  בנות  מגיעות  שלנו  לסניף 
אנחנו  וב"ה  הסגנונות.  ומכל  חנה  פרדס 

זוכות לעשות קידוש ה' גדול!

מרגישות כמו משפחה.. 
ויש גם משפחה שלמה 

אמיתית בסניף
חיה- נחמה-מרכזת,  קורץ:  משפחת 

חניכות  ודיני  הני  לאה,  דבורה  מדריכה, 
בכיתות ו', ד' ובכיתה א'

קורה  מה  לעצמכם  לתאר  יכולות  אתן 
בבית... השירים של בת מלך- כל האחים 
שרים  כאחד  כולם  והקטנים  הגדולים 
במרץ. וכולםם שותפים לנושא הפעילות 
המיוחד והמושקע שיהיה השבוע בסניף 
יום  באיזה  מי,  של  המדריכה  מי  ערד, 
כולם  חשוב  והכי  פעילות..  כל  ושעה 
חוזרים  כבר  מתי  בהנחיות  מתעדכנים 

לפעילות בשגרה!

בקיצור, כל הבית מלא מלא באווירה של 
להוסיף  אפשר  אולי  אז  ערד,  מלך  בת 
לרשימת הסניפים העולמית של בת מלך 

את- סניף בת מלך משפחת קורץ:(

שבת לצוות אחרי שנת 
קורונה מאתגרת

לפני כמה שבועות עשינו שבת כ"ח ניסן 
לכל הצוות בסניף פתח תקווה. 

התוועדויות  תכניות,  היו  השבת  במהלך 
וסעודות שבת מרוממות במיוחד. 

רצינו לתת לצוות בסניף כוח אחרי שנה 
עם  הקושי  כל  שלמרות  עמוסה,  כזאת 
וכל מה שהיה.. תדעו  והסגרים  הקורונה 
שבסניף פתח תקווה לא פספסנו אפילו 

פעילות אחת)!!!( 

שהמדריכות  שראינו  אחרי  ובאמת 
על  ולילות  ימים  וטרחו  השקיעו 
על  מעט  להן  להחזיר  רצינו  הפעילויות, 
כל ההשקעה המדהימה שלהן בחניכות.. 
בכוחות  אותן  שתדליק  אחת  בשבת 

מחודשים לשליחות בבת מלך! 



משהו מיוחד שקרה 
דווקא השנה

נפגשנו  חודשים  כמה  במשך  השנה 
מעבר  צפת  סניף  מלך  בת  חניכות 
לפעילות השבועית, לשיעור מיוחד- 'דבר 

מלכות' בזום.

על  הרבי  של  שיחה  למדנו  שבוע  כל 
פרשת שבוע עם אורחת אחרת שנכנסה 
מרכזות  היו  האורחות  בין  בהפתעה. 
מסניפים אחרים של בת מלך, אחראיות 
תוכנית קיץ וחוגים, וזה היה גם מגוון וגם 

מרתק במיוחד!  

כל  לראות  מחדש  פעם  כל  התרגשנו 
ללמוד  כדי  שנכנסות  בנות  הרבה  כך 
והתלהבות.  חיות  ובכזו  הרבי  של  שיחה 
להמשיך  חשק  לנו  נתן  גם  זה  ובאמת 
לחניכות  הפעילויות  שאר  בכל  להשקיע 

המקסימות שלנו.

 ערכות שוות 
לאורך כל השנה

כמובן:(  והקורונה  הסגרים  בעקבות 
שליוו  מושקעות  ערכות  בסניף  חילקנו 
בזום.  לחניכות  שערכנו  הפעילויות  את 
מושקעות  כך  כל  היו  שהן  ותאמינו, 
ומלאות בכל טוב.. וזה העלה את הרמה 
והתוכן בפעילות בכמה דרגות, ונתן חשק 

לחניכות להיכנס ולהשתתף בפעילויות.

צפת
העיר העתיקה

מרכזות: 
שרה טובה נלסון, אמונה פסטרנק

מדריכות: 
מנוחי חדד, טליה קפלן, חנה 

מושקא שפיגל, אילה גולן, ציני 
פרידמן, שרה חיה פסטרנק

צפת 

מרכזות: 
חיהלה חדד, שייני ביסטריצקי

מדריכות: 
מוריה דאהן, שירה פינסון, חנה 

בייטש, חני ביסטריצקי

קצרין

מרכזת: 
אביה כהן

מדריכות: 
שירה ריס, אוריה כהן, מושקי לוי

סיפורה של ערכה:(
חניכה  כל  קיבלה  הבית  עד  במשלוח 
בזום.  לפעילות  משחק  ערכת  בקצרין 
לאט  הערכה  נפתחה  הפעילות  במהלך 

לאט לפי ההוראות של המדריכות. 

חוויה  וגם  מקסימה  פעילות  הייתה  זו 
טובה שלא תישכח למרות כל השנה של 

הפעילויות בצל הקורונה. 



אם האוזניות של 
 החניכות בקרית גת 

 היו מדברות 
הן היו אומרות ש:

ליום  מחכות  אנחנו  השבוע  שכל  תדעו, 
אנחנו  תחשבו..  אל   !4 בשעה  שלישי 
כל  כי  מהבית..  נפרד  בלתי  חלק  באמת 
הזמן הילדים משתמשים בנו. אבל בזמן 
שלישי  ביום  מלך..  בת  פעילות  של  הזה 
בשעה ארבע העולם נעצר מבחינתנו! כי 
זה פשוט אדיר מה שקורה שם בפעילות! 
תכניות  מביאה  הזמן  כל  המדריכה 
לחניכות  חזק  חזק  המחדירות  מעניינות 
כל  וזה  מתנהגת.  חסידית  מלך  בת  איך 
שבוע מרגש אותנו מחדש.. אנחנו כמעט 
אז  אבל  התרגשות,  של  דמעות  מזילות 
החוטים  את  להרוס  יכול  שזה  נזכרות 
שלנו:( והאמת שגם המסדר בסוף.. הוא 
שהמרכזות  מתי  מדהים!  פשוט  דבר 
שיינא ורבקי מכריזות מי הזוכה שזה כבר 
מרגש, אז אנחנו גם עובדות קשה לקלוט 
ולשדר  ה'פסוקים'  של  העוצמות  את 

אותם באותה עוצמה וחיות! 

להיות  שזכינו  לנו  כיף  איזה  בקיצור, 
קרית  מלך  בת  עובר  שדרכם  האוזניות 

גת- אשרינו!

קרית 
גת 

מרכזות: 
רבקי קוביטשעק, שיינא משי זהב

מדריכות: 
חנה שירה פלוא, פערל 

פרוידנברגר, רחלי מרינובסקי, 
מושקי רוזנברג, מוסיא בלוי, לאה 
פסיה יהודי, סטרני משי זהב, חני 

סנגאוי, מושקי רייצס, דבורה לאה 
שרגא, צילה בלוי 

 קרית 
אתא 

מרכזות: 
חני וינר, שירה דקל

מדריכות: 
מושקי יעקוביאן, חיה מושקא 

פרלשטיין, פראדי גופין, חיה קליין, 
יהודית חדאד, חיהלה אמיתי, 

אושרית גלט, סטערנא לירן, מלכי 
לוינסון, חנה קפלן

קרית 
מלאכי 

יסודי 

מנהלות:
מיכל קנלסקי, ללי סגל, אסתי 

עזריאל 

מרכזות: 
שטערני גבאי, איילת אברמוביץ, 

רבקי זהר, נחמי בלינוב

מדריכות: 
נועה אברמוביץ, נחמי וילהלם, ברכי 
קרביצקי, רחלי גולדמיץ, חנה עגיב, 
מיכל קניג, הדר טסלר, דבורה לאה 

ירוסלבסקי, חיה מושקא גלפרין, 
מיכל לבייב, חייקי מעטוף, גולדי יוניק, 
מוסי כהן, חני סגל, מנוחי מזרחי, חיה 
מושקא דוד, חני שחר, מירי הולנדר, 

יהודית רדזינר, דינה רוזנבאום, אסתר 
וועג, ליבי רוזנברג, גוטלה פרידקיס, 

פריידי הגר, מיכל הולנדר

כמות הערכות שחולקו 
בסניף וסיפורה של ערכה

כמות  השנה  שחילקנו  חושבות  אנחנו 
ערכות משהו באזור ה- 10,000:( 

ותאמינו לנו שכל ערכה הייתה מושקעת 
יותר מהקודמת!

הערכות  מכל  אחת  על  רק  לכן  נספר 
שנשלחו השנה. זו הייתה ערכה שנשלחה 
במסגרת מבצע הכנה שעשינו לכבוד י"א 

ניסן 'מחזירות אהבה'.

זכו  למבצע  בזמן  שנרשמו  החניכות  כל 
שהכילה  המושקעת,  הערכה  את  לקבל 
היה  צלופן  בכל  צלופן.  שקיות   7 בתוכה 
על  מקומיקס  הבנוי  מרתק  לימוד  קטע 
מרתקת  בצורה  סופר  ובו  ומלכי,  בסי 
לקטעי  בנוסף  ומשיח.  גאולה  ענייני  על 
הלימוד, החניכות קיבלו יצירה/ תחרות/ 
עם  לבצע  צריכות  שהן  מיוחדת  משימה 

ממתק טעים שיתן להן מרץ:(

בסיום המבצע נערכו הגרלות מיוחדות:( 
שווים!  בפרסים  שזכו  חניכות  והיו 
שהמבצע  בטוחות  ואנחנו  נהנו  החניכות 
לו  ולהחזיר  לרבי  להתקשר  להן  גרם 

אהבה!

מסר חזק שליווה פעילות
פרטים  פרטים,  הרבה  יש  בתמונה 
כולם  אבל  פחות,  ובולטים  יותר  בולטים 
פרט  ייחסר  אם  כי  לתמונה,  חשובים 

התמונה לא תהיה מושלמת. 

שכל  הפנימו  שלנו  בסניף  החניכות 
מעשה ואפילו הקטן ביותר חשוב ומיוחד 
הקטן  המעשה  שדווקא  להיות  יכול  כי 
הגאולה  המושלמת-  לתמונה  יביא  הזה 

האמיתית והשלימה!



קרית 
שמואל 

מרכזות: 
עלקי ביסטריצקי, ריקי לבנהרץ

מדריכות: 
חוי וובר, גולדי אשכנזי, חיה מושקא 

דייטש, ריקי ביסטריצקי, רבקהלה 
וילהלם, לאה וולף, חנה וולף

ראשון 
לציון  

מזרח   

מרכזת: 
רחלי לוי 

מדריכות: 
חני רודרמן ומנוחי רחמים

קרית 
מלאכי 

חטיבה  

מנהלות: 
מיכל קנלסקי, ללי סגל, אסתי 

עזריאל

מרכזות: 
רבקי כהן, חני בטשוילי

מדריכות: 
מוסי וולף, חני ויגלר, ריקי כהן, חני 

כהן, דבורה לאה פוגל, ריקי זוהר

לא חלמנו שנחלק.. 
והדבר שהכי 

התגעגענו..
ערכה לכל חניכה. באמת שלפני הקורונה 
אבל  ככה.  שחילקו  משהו  היה  לא  זה 
בעקבות הסגר חילקנו כמעט 60 ערכות 
לחניכות שלנו. אין לכן מושג כמה נהננו 
לחלק אותם לחניכות הכי מדהימות שיש 

בארגון! 

האמת  היפות,  הערכות  ולמרות 
מלך  בת  של  לפעילות  שהתגעגענו 
הרגילה שהיא לא דרך המסך, ובה אנחנו 
למסדר  בתחילה  בסניף.  כולנו  נפגשות 
מתחלקות  המסדר  אחרי  ומיד  מהמם 
לקבוצות לפי כיתות - א'-ב' ביחד, כיתות 

ג'-ד' ביחד וכן הלאה.. 

הזאת  לשגרה  לחזור  שאפשר  ב"ה 
שרק  באחווה  פנים  אל  פנים  מלך  -בת 

החניכות בקרית שמואל מרגישות.

הסיסמה שתשירו בכנס 
 בת מלך וכולן יזהו 

למי שייכת
את  יכירו  כולן  שלנו  המגובש  בסניף 
הסיסמא הייחודית לנו: "נה נה נה נחלה 

בית חנה"! 

מי  יודעות  לא  בעצמנו  שאנחנו  האמת, 
המציא אותה ומתי..

אבל אצלנו, הסיסמה הזו היא כבר חלק 
מלך  בת  לכנס  ושמורה  מההיסטוריה 

הארצי שהוא ה-כנס של השנה!!! 

אותנו  לשמוע  הסניפים  זכו  לא  השנה 
שרות אותה בקול.. כי שרנו מול המסכים 
בירושלים  ה'  בעזרת  הבאה  שנה  אבל 

הבנויה - חכו לזה ובגדול!

מקום מרומם לפעילות
בת  של  הפעילות  את  מקיימות  אנחנו 
מלך בבית כנסת ברחוב הפרח בראשון. 
שלא  כדי  פרטים,  עוד  לכן  נגלה  ולא 

תפתיעו אותנו בלי שנדע:( 

אנחנו  הכנסת  בית  של  השנייה  בקומה 
אנחנו  הפעילות  ובמהלך  מתכנסות, 
חדרים  לשני  לקבוצות  מתחלקות 
מלווה  שלנו  הפעילות  שם.  הנמצאים 
תמיד  משתדלות  ואנחנו  ובתוכן  בהווי 

לזכור לשמור על קדושת המקום. 

תחושה  מרגישות  שאנחנו  ספק  אין 
פחות-  ולא  מהמקום,  מרוממת 

מהפעילות החסידית!



 החפץ שמאפיין 
את הסניף 

של  העיר  במרכז  נמצא  שלנו  הסניף 
התמיד  נר  כמו  ממש  והוא  לציון.  ראשון 
פעילויות  לנו  יש  כי  המקדש.  בבית 
תמידיות, ופעולות בהתמדה, תמיד מואר 

ותמיד מאיר! 

לביאת  יביא  עוד  שהוא  בטוחות  ואנחנו 
המשיח ולהחזרת נר התמיד הנצחי בבית 

המקדש!

ראשון 
לציון  
מרכז     

מרכזת: 
ברכה גרוזמן

מדריכות: 
רבקי קוק, רננה בלפר, חני שיינר, 

מוריה עזיזה, שני גלייזר, חני רבקין

ראשון 
לציון  

מערב    

מרכזות: 
ריקי פרנקל, מושקא הלוי

מדריכות:
חסי בקרמן, שיינא הלוי, אביה 

אהרון, מושקא קשת

ראשון 
לציון  
נווה חוף      

 חניכה משתפת 
בחוויות מהסניף

אצלינו כל פעילות מדהימה בפני עצמה.

כל שבוע המדריכות מגיעות עם משחק 
וגם  וחוויה  כיף  גם  בהם  שיש  יצירה  או 

מסר חסידי חזק!

על  למדנו  האחרונה  בתקופה  בדיוק 
תלמידי רבי עקיבא שלא כיבדו אחד את 
השני, וכל בת קיבלה ריבוע בריסטול עם 
לצבוע  ביקשה  המדריכה  מוזרה,  צורה 
וכשסיימנו,  חופשי,  באופן  הצורה  את 
איך  וראינו  הכל  את  חיברה  המדריכה 
שהיו  הצורות  מכל  אחת  תמונה  נוצרת 

נראות לנו בהתחלה כל כך משונות..

ריבוע  כל  שנכון,  לנו  הסבירה  המדריכה 
הם  ביחד  אבל  אחרת,  ונראה  צבוע 

משלימים תמונה שלימה ויפה. 

וככה בדיוק אנחנו! כל אחת היא אחרת 
ושונה )עם תכונות ותחביבים שונים( אבל 
יחד אנחנו יוצרות תמונה כזאת מדהימה!

חני  שלנו-  המדריכות  על  שאין  נכון  אז 
ויהודית בעולם!

מרכזת: 
מושקי שיינר

מדריכות: 
יהודית בורקיס, חני פרוצנסקי

פעילות הכי ארוכה 
שהייתה השנה

הסניף  כל  התכוננו  שבט  י'  לפני  שבוע 
הכן  "עמדו  במבצע  ופתחנו  הגדול  ליום 
המרץ,  בשיא  השתתפו  הבנות  כולכן" 
ולאורך כל השבוע שלחו לנו תמונות איך 
ואז  והכל..  המשימות  את  מבצעות  שהן 
הגיעה הפעילות בה סיכמנו את המבצע 
וסיפרה  החניכות  אחת  קמה  המדהים. 
כיצד המבצע השפיע עליה לטובה, והפך 
וכיצד  יותר,  לפעיל  שלה  היום  סדר  את 
לרבי  מקושרת  יותר  הרבה  הרגישה 
עוד  היו  אחריה  מיד  המבצע.  בעקבות 
ומהחוויות  מהמבצע  ששיתפו  חניכות 
ואם  ק.  ת  ר  מ  פשוט  היה  זה  שלהן.. 
סביבות  לנו  עורכת  פעילות  כלל  בדרך 
שעה.. בפעילות הזאת רק אחרי שסיימנו 
תמימות   )!( שעתיים  להן  שחלפו  קלטנו 
ומדהימות של שיתופים מרגשים מבנות 

מלך חמודות ויקרות. 



 חלום שהתגשם 
אחרי כמעט שנה

מלך  בת  של  שהפעילות  חלום  לנו  היה 
ברחובות לא תפסיק בגלל הקורונה.

הרבה  כך  כל  היו  שכולן  שבגלל  חששנו 
'זומים'  של  שלימה  שנה  במשך  בזום, 
הזאת  החגיגה  ולכל  אפשרי..  כיווון  מכל 
אז  בזום,  מלך  בת  פעילות  עוד  תצטרף 
מידי...  יותר  יהיה  שזה  להיות  יכול  בכלל 
ובאמת  התגשם,  כן  שלנו  החלום  אבל, 
זה  ונהנו,  בפעילויות  השתתפו  החניכות 

קרה! כן, ב"ה הצלחנו:(

של  בנפש  קבוע  שהארגון  כנראה 
החניכות!

פעילות בלתי נשכחת 
ומלאת אור 

של  המאיר  החג  חנוכה-  חג  לכבוד 
מואר  הכי  הסניף  את  פינקנו  השנה, 
קיבלה  חניכה  כל  חטיבה:(  רחובות   -
למילוי  טעימות  אפשרויות  עם  סופגניה 
ועל פי קריטריונים מסוימים היא קישטה 
הולך  הכל  שלנו  בסניף  הסופגניה.  את 
חנוכה...  מסיבת  רק  ולא  טובה  באווירה 
ונקודות  חוויות  העלנו  המסיבה  כדי  תוך 
מהפעילות  לנו  שיש  ומוארות  טובות 

בסניף בת-מלך.

לקינוח טוב למסיבה המושקעת החניכות 
קיבלו את הערכות של תכנית מוכשרת. 
לא  שכזו  חנוכה  מסיבת  בקיצור, 

תשכח!!!!

רחובות 
חטיבה 

מרכזת:
אפרת קאפח

מדריכות:
 שרהלה אמסלם, ריקי לרנר

רחובות 
יסודי     

מרכזות: 
דבורי הרץ, בסי שחר, מנוחה כהן

מדריכות: 
רבקי בורכוב, חני גבאי, חני גדסי, 

טליה גדסי, שיינדי זלמנוביץ, דבורי 
כץ, שרי נאבול, מושקי צדוק

תל 
אביב 

יפו
מרכזת ומדריכה: 

חנהלה שמערלינג

משפט שרק אצלכן יגידו 
וכולן יבינו במה מדובר

לנו  יש   ijamp לפני  חמישי,  יום  כל   
פעילות בת מלך

מאחורי  עומד  מה  לכן  נסביר  ועכשיו 
המשפט הזה.. 

במסגרת  פעילות  הייתה  שלנו  לחניכות 
יום חמישי.  המבצע של בית הספר בכל 

לפעילות הזאת קראו אייג'אמפ..  

בת  שהפעילות  נכנס  שזה  וברגע 
ממילא  חמישי..  ביום  נערכת  גם  מלך 
הסתדר לכולן בראש שפעילות בת מלך 

מתקיימת לפני ijamp של הבית ספר.

אבל עכשיו זה לא פייר כי כולכן תבינו את 
הקוד שלנו:(



תל ציון

מרכזות: 
שירה בדרסון, אסתי כהן 

מדריכות: 
רבקי הניג, חני קוט, אוריה בדרסון, 

מושקא אמוזיג

אם המחשב היה יכול 
לדבר הוא היה מספר

לשכוח  יכול  לא  שהוא  אומר  היה  הוא 
התחפושות  את  בפורים,  הפעילות  את 
והכי  המן  האוזני  הכנת  ואת  האמיתיות 
את משחק הריקודים... בעצם הוא פשוט 
במשחק  החניכות  של  מהצחוק  נדבק 
מהשולחן  התגלגל  וכמעט  הריקודים 

לרצפה..

ב"ה

 אמהות יקרות, מנהלות ומורות, צוות ההדרכה המקסים, 
וכמובן: חניכות יקרות!

שצצו  וקשיים  הגבלות  שינויים,  של  שנה  ומאתגרת.  עמוסה  שנה  אחרי  עומדות  אנחנו 
מהרגע להרגע.

אבל למרות הכל, ובגלל הכל: היינו כאן ובגדול!

רכזות ומדריכות 'בת מלך', שע"י 'ארגון נוער חב"ד', מכל רחבי הארץ והעולם, נטלו על 
ולקירוב הגאולה האמיתית  ולעשות הכל לטובת החניכות  עצמן את האחריות להמשיך 

והשלמה. 

אז אחרי שקיבלתן הצצה קטנה לפעילות בת מלך תשפ"א 

ומדריכות בת  ראיתן מקרוב פעילויות מדהימות שנערכו בהשקעתן הגדולה של רכזות 
מלך תשפ"א. 

איך בכל שבוע מחדש הן יצרו מגוון רחב של תכניות שהיו מותאמות לאפשרויות התקופה. 
בכישרון רב ובהשקעה גדולה הן הנגישו את התכנים החסידיים דרך מבצעים, התוועדויות, 
תחושת  מתוך  נעשה  והכל  ועוד,  ועוד  הבית  עד  ערכות  זום  בחדרי  מפגשים  עיתונים, 

שליחות ועם רצון לחזק בחניכות את המהות החסידית וההתקשרות לרבי.

הקבוצתיות.  לפעילויות  מעבר  הרבה  העניקו  והמדריכות  הרכזות  צוות  השנה  לאורך 
כך  כל  שהיה  רגשי-  וחיזוק  אישי  יחס  והעניקו  החניכות,  עם  קשר  על  שמרו  המדריכות 
קריטי בימים אלו. גם בזמני הסגר הכי קשים הן הכינו ערכות מושקעות ששימחו כל כך 

את הבנות. ואף המרכזות דאגו להעצים את המדריכות באסיפת גיבוש ובפינוקים שווים. 
בכמות  והתעצמה  גדלה  רק  בארגון  הפעילות  המשלח-  ובכוח  הכל  שלמרות  ספק  אין 

ובאיכות!

וזוהי ההזדמנות לומר

תודה גדולה
לרכזות  בעולם,  כמותן  שאין  האלופות  למדריכות  החנית,  בראש  העומדות  לרכזות 

המחוזיות המסורות, למנהלות הסניפים האחראיות וכל שאר האנשים הטובים שמאחורי 
הקלעים בשבילכן כל השנה.

בברכה לרוב נחת חסידי ומשיח נאו!

חיה פקשר, רכזת תוכן ופעילות חני גרינברג, מנהלת   

מירי סגל ועטקא פלס, אחראיות משרד מלי הלפרין, רכזת סניפים  



בבת מלך 
תשפ"א 
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גיבוש ופינוק הצוות בהתאם להנחיות

גיוון בפעילויותמפגשי בת מלך בזום ערכות מפנקות לחניכותתאריכים חסידיים

שבת מלךתכניות חורף תכנית בת מצווה חסידיתהכנס הארצי

קורס בישול ואפייה תכנית הכשרה לכיתות ח תכנית משיח נאו מסיבות פורים בסניפים ובארגון

ערכת רישום שווה


