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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



המהפכה החינוכית-חב"דית בעיר בני ברק מתקדמת 
בצעדי ענק << גני ילדים וילדות חדשים... << בית הספר 

ה'יסודי' "בנות חנה" שמסכם שנה ראשונה בהצלחה 
לא-רגילה... << תיכון העל-יסודי "בנות חנה" שלהצלחתו 

הגדולה יצאה שם הרבה מעבר לגבולות בני ברק... << 
והשנה מוסד חדש: סמינר "בנות חנה" חב"ד לתלמידות 

סמינר חב"דיות מכל רחבי הארץ << גם גן בנים חב"די 
חדש נפתח עבור ילדי קהילתנו... << בני ברק על המפה, 

מי היה מאמין... << סקירה ורשמים מהשטח

בממלכת החינוך 
החב"דית בבני ברק

מהפכה 
מרגשתחינוכית 
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בנות חנה 'היסודי' 
חינוך המעניק 
יסודות עמוקים

מה מרגש היה לראות בימים הראשונים של שנת הלימודים כ
תשפ"א את הכמות המכובדת של בנות כיתה א' שהצטרפו 
ואמותיהן  והילדות  הוקם,  אך  שזה  החדש  הספר  לבית 

נרגשות. 

לא רק הן, אלא גם התלמידות מהכיתות הגבוהות יותר שעזבו חברות 
ואת המוכר להן, והגיעו להקים בית ספר חדש של הרבי, ובכך לסלול 
את הדרך לבנות נוספות בעז"ה שיזכו ללמוד ולהתחנך במוסד חינוכי 
ברמה גבוהה, עם נשות מקצוע מהשורה הראשונה. היה מחמם את 

הלב לראות אותן ביומן הראשון כה נרגשות ומאושרות...

ההתרגשות של היום הראשון לא נפסקה בתום אותו יום; היא נמשכה 
גם בימים, בשבועות ובחודשים הבאים. לאורך השנה כולה. בית ספר 

שהוא לימוד, בית ספר שהוא חוויה.

אלו  על  תלמידות  וחמש  כעשרים  עוד  התווספו  השנה  במהלך 
ו'פורצות הדרך' שפתחו את השנה, מה שהיווה הבעת  ה'נחשוניות' 

אימון בבית הספר, בצוות ובהנהלה.

• • •

בית הספר "בנות חנה" שסיים זה עתה את שנתו הראשונה ואו-טו-
הראשונה  השנה  את  עצום  בסיפוק  מסכם  השניה,  לשנתו  נכנס  טו 

לפתיחתו.

"כל שנה היא שנה מבורכת, והשנה הראשונה היא מרגשת במיוחד", 
ומרענן,  חדש  שינוי  שהביאה  פורסט,  רינת  הגב'  המנהלת  אומרת 

מקצועי ומרומם, בכל הקשור לחינוך הבנות בבית הספר היסודי.

פתיחתו של "בנות חנה", מהווה עוד חוליה מבורכת ובונה במהפכה 
התורה  בעיר  חב"ד  קהילת  בקרב  אלה  בשנים  המתרחשת  העצומה 
חינוך  מוסדות  כולה.  התמונה  את  המשנה  מהפכה   – והחסידות 
מקצועיים, רחבי ידיים, מתוקצבים כמו כל מוסד חינוך חב"די אחר 

בישראל, עם צוות מסור ומקצועי.
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חג הגאולה בבנות חנה. מתוועדות בחיות חסידית מיוחדת, יוצרות את בית המקדש, וזוכות בפרסים יקרי ערך 
על השתתפות בלימוד בעל פה ובהכנת מוצגים חסידיים

בנות חנה עולות שלב וזוכות בפרס - נסיעה לפארק 770



לאחר שנים ארוכות בהן משפחות צעירות עזבו את בני ברק נוכח מצב 
החינוך בעיר, או בשעה שבנות רבות יצאו מדי בוקר מהעיר למוסדות 
חינוך תוך טלטולי דרכים – הנה נפתח בשעה טובה ומוצלחת בית ספר 

יסודי לבנות, לצד גני הילדים. 

פורסט,  רינת  הגב'  המנהלת  עומדת  החדש  הספר  בית  בראש  כאמור, 
בעלת ניסיון רב בחינוך בנות ישראל, כאשר לצידה צוות מורות מקצועי 
ומנוסה. הצוות החדש והוותיק, הוא צוות של נשות הוראה מהשורה 
בדרך  הבנות  את  לקדם  שמטרתו  מקצועי  צוות  עם  יחד  הראשונה, 

העולה בית ה'.

כבר בשנה הראשונה, שגשג בית הספר על כל הכתות שבו. שורה ארוכה 
של פעילויות, שיעורים, הרצאות, למידה חווייתית, היו נחלת חלקן של 
התלמידות,  עבור  ונפשן  לבן  את  נתנו  המסורות  המורות  התלמידות. 

והתמסרו להן באהבה.

• • •

החינוך בבית הספר נעשה בסימן של קירוב ואהבה. "אנחנו מקפידות 
לנהל קשר אישי ורגשי עם הבנות; הצוות מדבר אל התלמידות בגובה 

העיניים, זאת ביחד עם סמכות שהיא מקרבת.

בפנימיות",  יותר  חודרים  הערכים  ואכפתיות,  אהבה  "כשמביעים 
כזה  "באופן  החינוכית-מקצועית.  השקפתה  את  רינת  הגב'  משקפת 
הבנות  גם  יותר.  הרבה  מתקבל  שהוא  באופן  לבנות  עוברים  המסרים 
מצידן חשות בכך. גם כאשר יש צורך להעיר, הבנות מרגישות שזה בא 
מאהבה. לא פעם הן התבטאו 'אני יודעת שאכפת לכן ממני'. לא פעם 
בנות הגיבו 'זו פעם ראשונה שאני מרגישה שלצוות אכפת מכך שאני 

אלמד', והביטוי הזה חזר על עצמו כמה פעמים".

של  כיף'  'שיחת  הוא  הספר,  בית  של  הייחודיים  המאפיינים  אחד 

התלמידות עם המנהלת. 

עם  אישיים  מפגש  זמני  קובעת  הרבים,  עיסוקיה  כל  עם  המנהלת, 
יכולות  עיניים,  בארבע  הנעשית  בשיחה  בכך.  החפצות  התלמידות 
התלמידות לדבר כל אשר בלבן והן מוצאות אוזן קשבת. אין לזה אח 
ורע כמעט בשום בית ספר אחר. תמיד תכנס התלמידה למפגש, והיא 

 ממלכת החינוך
גני הילדים

לצד בית הספר היסודי "בנות חנה", הוקם גן ילדות עבור ילדות 
משפחות אנ"ש שטרם הגיעו לכתה א'. 

הגן נמצא באותו קומפלקס של בית הספר היסודי, התיכון והסמינר, 
ועליו מנצחות הגננות:  הגב' חני גרליץ והגב' דבורה לאה נבון. 

חב"ד,  ברוח  גנים  ברק  בבני  שיהיו  הראוי  מן  כי  העובדה  מלבד 
רבים  הורים  פרקטית:  ראייה  מתוך  גם  נעשתה  הגנים  הקמת 
מסיעים את בנותיהן לבית הספר או לתיכון – ובהזדמנות זו יכולים 
ברחבי  נוספים  בסיבובים  לטרוח  בנות-הגן, מבלי  את  גם  להביא 

עיר )בפרט ב'פקקים' של שעות הבוקר בבני ברק...(

במקרים רבים, הבנות הגדולות העושות את דרכן ליסודי או לתיכון 
הגן  אל  הצעירות  האחיות  את  גם  בשמחה  איתן  יקחו  והסמינר, 
יום הלימודים. "רווחת  יוכלו להשיבן הביתה בתום  הסמוך, ואף 
ההורים נלקחה בחשבון בעדיפות גבוהה", אומר מנכ"ל המוסדות 

הרב שלמה מרגליות.

גני הילדים הנם ברמה גבוהה, הן מהפן החסידי, והן מהפן הגשמי 
והדידקטי. את הגנים מלווה פיקוח מקצועי שמסייע ומייעץ לאורך 

הדרך. 

גן בנים חדש, שבא אף הוא לתת מענה חסידי  כן נפתחה השנה 
ומקצועי לבני הקהילה בגילאים אלה. הגן אף הוא יהיה בקומפלקס 

החינוכי.
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העלון השבועי של בנות 
חנה יוצא לאור מידי שבוע, 

והוא מספר על הנעשה 
בבית הספר. העלון מעניק 

במה מכובדת לתלמידות כדי 
לבטא את עצמן ורחשי לבן



תמצא על השולחן דבר-מתיקה שהכינה בעבורה המנהלת, הפותח את הלב ואת הנפש. 
"התלמידות מחכות למפגש הזה בכליון עיניים", מספרת אחת האמהות. 

השניה  השנה  את  הקרובים  בימים  להתחיל  עתיד  שנה,  לפני  אך  שנפתח  הספר  "בית 
גדולה",  למשפחת  קטנה  ממשפחה  במהירות  הופך  הוא  תלמידות.  של  כפולה  בכמות 
דגש  נותנים  וזו הסיבה שאנחנו  "הפנים שלנו אל העתיד,  בסיפוק.  פורטס  הגב'  אומרת 
לפיתוח מיומנויות של כלים וכישורים חברתיים, על מנת שהתלמידות תוכלנה להרחיב את 
המעגלים החברתיים שלהן, כמו למשל: להתחבר לסגנון נוסף של בנות, לכבד את הזולת 
ולהכיל. יחד עם זאת, להביא לידי ביטוי גם את הכישורים שלהן באופן של תרומה לכלל". 

 תיכון על יסודי
בנות חנה 

חסידות ומקצוענות 
ברמה גבוהה 

הנחלת ערכי החסידות ודרכי החסידות היא מטרת–על של מכלול העשייה בבית הספר. 
מטרה זו מעצבת את החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במוסד.

כמאה ועשרים תלמידות מגיעות מדי בוקר משכונותיה של בני ברק וגם מערים נוספות, אל 
שערי התיכון, החותם כעת שנתיים ימים. שמה הטוב של המנהלת הגב' חנה זלמנוב, לצד 

צוות מורות מנוסה ומקצועי, מהדהד לו בקרב משפחות חב"ד באיזור.

"הרישום המאסיבי הפתיע גם אותנו", מספרת הגב' זלמנוב. "נאלצנו לא לקבל כל תלמידה 
שנרשמה, פשוט מחוסר מקום".

פועל מתוך 
תחושת 
שליחות

 הרב אברהם רובינשטיין
ראש העירייה 

שאני  סוד  זה  אין 
'דגל  של  איש 
התורה', ואני שומע 

לרבותיי.

יחד עם זאת, מרגש 
אותי לדעת שזכיתי 
לעשות את השלום 
ברק,  בבני  הגדול 
לבין  ליטאים  בין 
גם  כולל  חסידים, 
היה  שנים  עשרות  במשך  כאשר  חב"ד,  חסידי 

היפך השלום. 

של  סמינר  פתחנו  העיר,  כראש  כהונתי  בשנות 
הכוונת  פי  על  וזאת  תיכון,  ספר  בית  וכן  חב"ד, 
רבותינו שהורו לנו כי אל לנו לקפח שום קהילה, 
באשר היא. כל קהילה תקבל את מלוא הזכויות 

המגיעות לה.

יסודי  ספר  בית  גם  פותחים  אנחנו  עכשיו  ב"ה, 
חדש לבנות חב"ד. 

קהילה,  שום  מקפחים  איננו  הנוכחית,  בקדנציה 
חושן  השו"ע  לפי  בשווה  שווה  מקבלים  וכולם 
משפט. אנחנו עושים זאת לא רק כי ככה כתוב, 

אלא מתוך תחושת שמחה, שליחות ומסירות.

דומה כי מאז ומקדם, מאז שנוסדה בני ברק, לא 
כפי  הרבה  כך  כל  בעירנו  חב"ד  קהילת  קיבלה 
שקיבלה בקדנציה הנוכחית. מה שאנחנו עושים 
שכן  מיוחד,  דבר  להיות  צריך  לא  חב"ד,  למען 
לכל ילד בעיר מגיע את החינוך הכי טוב שיש, וזה 
מה שאני עושה כעת. למרבה הצער, רק בקדנציה 
הזאת קיבלה קהילת חב"ד מה שלא קיבלה במשך 

כמאה שנות בני ברק.

ועל כך אני מביע את שמחתי.

וברכתי לכל העוסקים במלאכת החינוך – המשיכו 
והצליחו, להגדיל תורה ולהאדירה.

"דומה כי מאז ומקדם, מאז 
שנוסדה בני ברק, לא קיבלה 
קהילת חב"ד בעירנו כל כך 
הרבה כפי שקיבלה בקדנציה 
הנוכחית. מה שאנחנו עושים 
למען חב"ד, לא צריך להיות דבר 
מיוחד, שכן לכל ילד בעיר מגיע 
את החינוך הכי טוב שיש."
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לימוד דבר מלכות שבועי

התוועדות ר"ח כללו



הרישום המוגבר, היה למרות, ואולי בגלל, מערך הלימודים הרציני המוענק 
לתלמידות ברמה גבוהה. 

במערכת הלימודים מושם דגש מיוחד על תגבור לימודי קודש בכלל, ועל 
באופן  ללמוד  זוכות  התלמידות  בפרט.  החסידות  בתורת  והעמקה  עיון 
שיטתי את ספר 'התניא', וכן עשרות מאמרים, שיחות ורעיונות מתורתם של 

רבותינו נשיאנו.

בית הספר מכין את התלמידות לקראת בגרות מלאה, ומקפיד לשמור על 
רמה לימודית ומקצועית גבוהה. 

ואיכותית  עשירה  חברתית  בפעילות  זרועה  הלימודים  שגרת  במקביל 
היוצרת אקלים חינוכי מיטבי, מסייעת בהטמעת ערכים חסידיים, ומעודדת 

את התלמידות להתקדמות רוחנית.

מלבד מערך הלימודים, התלמידות נהנות להשתתף במגוון רחב של אירועים 
שמפעיל בית הספר. 

טוב להודות
הרב מנחם שפירא

המשנה לראש העיר בני ברק 
אומרים כי 'תמונה אחת שווה אלף 

מילים'.

אנשים  של  התקבצות  כאן  רואים 
דבר  על  רבה  תודה  לומר  שבאו 
חינוך   - לגיטימי  הכי  בעצם  שהוא 

שוויוני לכל הבנות. 

התמונה שאני רואה כאן, בה הורים 
ותודתם  הערכתם  להביע  מגיעים 
הפועל  ולצוות  העירייה  לראש 
את  מחמם  זה   – כולה  העיר  למען 

הלב.

הוא  וכבר  חנה",  "בנות  הספר  בית  נפתח  האחרונה  בשנה  ב"ה 
הורים  של  הבחירה  החינוכית.  בעבודתו  והצלחה  ברכה  רואה 
רבים לשלוח בנותיהם כבר בשנה הראשונה לבית הספר – מעידה 

על הצלחתו של המוסד.

תמונה  זו  שמעריכים,  הורים   - כאן  רואה  שאני  התמונה  וזו 
שמחממת את הלב.
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בנות התיכון במחנה חורף

בנות התיכון בשבת מחנה

התוועדות י"ט כסלו



 בתחושת הודאה
 עצומה מתחילות

שנה שניה
שנה ראשונה הסתיימה, וכעת, בעוד ימים ספורים, נכנס לשנה השניה 

של בית הספר. איזו התרגשות...

בית הספר היסודי "בנות חנה" נוסד בשנת בחודש אלול תשפ"א, לקראת 
תחילת שנת תשפ"ב, בזכות ובליווי ברכותיו הקדושות של הרבי מה"מ, 
בעקבות צורך של הורים וקהילת חב"ד בבני ברק וסביבותיה. "בנות 

חנה" מהווה חלק מממלכת מוסדות חב"ד בעיר.

מייסדי בית הספר – הלוא הם ההורים - שמו להם למטרה לחנך את 
התלמידות היקרות להיות דוגמה חיה בהתקשרות לרבי בלימוד התורה, 
בקיום המצוות ובהנהגה מתאימה מתוך מטרה להאיר את העולם תוך 
גילוי הכוחות והיכולות הלימודיות החברתיות והרגשיות. הצורך לנצל 

כוחות אלו להכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו והבאת הגאולה.

כבר בשנה הראשונה, ההצלחה הייתה מעל ומעבר, גם מעבר לציפיות 
של המייסדים והבונים.

ב"בנות חנה" לומדות כיום תלמידות בכיתות א'-ח'. אלו  מגיעות בכל 
בוקר בשמחה ליום מלא וגדוש בערכים חסידיים, למידה משמעותית 

כישורים  ופיתוח  חוויה,  מתוך 
אישיים וחברתיים. 

חב"ד  וימי  החסידי  היום  סדר 
המחברת  מיוחדת  חוויה  הינם 
אהבה  מתוך  התלמידות  את 
ומגלה  ולחסידות,  לרבי  גדולה 
בכל  המאירה  הנשמה  את 
תלמידה. לימוד תורה, פנימיות 
רק  אינם  מצוות  וקיום  התורה, 
גדולה  זכות  אלא  חובה,  בגדר 
מה  זה  כי  כייף!!  ואפילו 

שאנחנו רוצות באמת.

שהתלמידות  הוא  שלנו  המוטו 
תהיינה שמחות. רק כאשר חדורים בשמחה, יש פניּות לפרוח ולגדול, 

לראות את הטוב שבי, ולהיות נר המאיר את הסביבה.

צוות המורות הוותיק והנפלא מסור ביותר לכל תלמידה. המורות כולן 
מגיעות כל בוקר בתחושת שליחות ואהבה גדולה לתלמידות. יחד עם 
זאת, המורות כולן מקצועיות, בעלות הכשרה ותארים בתחומי הדעת 
אותם הן מלמדות. מטרתן היומיומית, מעבר לתחום החינוכי, לזהות 
חוזקות ואתגרים של התלמידות ולשלב כל אחת בתוכנית קבוצתית או 

אישית המתאימה ליכולותיה וכישוריה. 

ויכולות  כוחות  תלמידה  שלכל  ברורה,  ידיעה  מתוך  יוצאים  אנו 
המיוחדים לה, ותפקידנו לזהות אותם ולאפשר לה להביאם לידי ביטוי 

תוך העצמה אישית. אין זו סיסמה, אלא אתגר יומיומי אמיתי.

אנו משקיעים בפיתוח כישורים חברתיים סביב שיעורי כישורי חברה 
חסידיים, מעגלי שיח, פעילויות גיבוש, ושיחות כיף, יחד עם תוכניות 
מקצועיות  מטפלות  ידי  על  רגשי,  חוסן  לבניית  וקבוצתיות  אישיות 

ומנוסות.

איננו יכולות שלא לראות את התגשמות ברכות הרבי, כאשר בית הספר 
גדל מיום ליום בכמות ובאיכות לנחת רוח ההורים היקרים הנותנים בנו 

אמון לאורך כל הדרך, והאימון הזה הוא יקר לנו.

יהי רצון שנזכה להמשיך ולממש את החזון שלנו יחד עם התלמידות 
האמיתית  בגאולה  מה"מ  הרבי  בהתגלות  יחד  ולראות  היקרות, 

והשלימה בקרוב ממש.

 רינת פורסט 
מנהלת "בנות חנה", יסודי בני ברק

איננו יכולות שלא לראות 
את התגשמות ברכות הרבי, 
כאשר בית הספר גדל מיום 
ליום בכמות ובאיכות לנחת 

רוח ההורים היקרים הנותנים 
בנו אמון לאורך כל הדרך, 
והאימון הזה הוא יקר לנו.
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"פסטי" – כן כן, כמו ה'פסטי' הוותיק, גם בתיכון "בנות חנה" בבני ברק, 
ישנו מופע שנתי מרהיב וגדוש בתוכן המוגש ברמה גבוהה. יצירה כלל 
בית ספרית המביאה אל הבמה מגוון כישורים אומנותיים בנושאים שעל 

סדר היום החינוכי.

ובפעילות  בתוכן  מלאה  שנתית  חסידית  -  שבת  יחד"  גם  אחיות  "שבת 
חברתית.

ומעטפת פעילות תומכת  רוחני  – שילוב של אתגר  מבצע שנתי 
להגברת מודעות והפנמה של ערך נבחר. המבצע מעניק תמריצים 
למשתתפות. בשנה החולפת זכו 5 תלמידות בכרטיס טיסה לרבי 
ללא הגרלה, זאת לאחר שלמדו 12 פרקי תניא בעל פה, והקפידו 

על לימוד שיעורי החת"ת מידי יום.

יציאה ל'מבצעים' – השתתפות מעשית בהפצת המעיינות ויישום 
ככל  יום. תודעת השליחות החב"דית חדרה,  היום  הנלמד בחיי 
האחרונות  שבשנים  החינוך,  משרד  של  לשורותיו  גם  הנראה, 
נותן ביטוי משמעותי לערך זה בתעודה הבגרות."דרישה זו אינה 
חדשה עבורנו", מספרת הגב' זלמנוב, "אך בכל זאת יצרה עבורנו 
במבצעים  הבנות  משתלבות  בה  ומסודרת  נפלאה  פלטפורמה 

ומרחיבות את מעגל ההתנסויות שלהן. 

בערים  מלך  בת  בפעילות  ומדריכות  צ"ה  מועדוני  מפעילות  התלמידות 
בכל  להם  ומסייעות  חב"ד  בתי  'מאמצות'  התלמידות  כן  כמו  השונות. 

במצטרך בפעילות סביב מעגל השנה.

בדיקה  לאחר  רק  לרבי  לטוס  אישור  מקבלות  תלמידות   - לרבי  נסיעות 
מדוקדקת שהן מוכנות כראוי. כל תלמידה המבקשת לטוס, חייבת לעבור 
דיבור  בלבוש,  מעשית  והתקדמות  פה,  בעל  תניא  לימוד  הכולל  תהליך 

והנהגה. 

הכנת נש"ק שבועי

קידום בריאות בבית הספר



בחופשת  חווייתיים  מפגשים  מספר  מתקיימים  הרבי  כהוראת   – קיץ  מפגשי 
הקיץ. זו ההזדמנות לפגוש את התלמידות ולדרוש בשלומן. כמו כן, במהלך 
בימי  גם  יום חסידי  סדר  על  מלווים את התלמידות מבצעים לשמירה  הקיץ 

החופשה.

ורק  אך  מחזיקות  התלמידות  חנה"  "בנות  הספר  בבית   – טכנולוגית  מוגנות 
מכשירים פשוטים, וגם זה אך ורק מחוץ לשעות הלימודים! יצויין כי תקנה זו 
היא בלעדית בכל תיכוני חב"ד. "גם טלפונים מסוננים, אינם בבית ספרנו – רק 

טלפונים פשוטים", אומרת הגב' זלמנוב.

 הסמינר החב"די
'קומה' חדשה 

בממלכת החינוך
של  החינוך  בממלכת  חדשה  'קומה'  בניית  עם  יתברך,  לה'  והלל  שבח  שיר 
ייחודי עתיד להיפתח בימים הקרובים בעירנו  בנות  חב"ד בבני ברק. סמינר 

בני ברק. 

לשפשף עיניים ולהאמין שהחלום הזה קורם עור וגידים: סמינר חב"ד בבני 
ברק... כן. לומר זאת לאט ובהטעמה. 

מי היה מאמין?!...

הסמינר החדש ייפתח בתחילת חודש אלול, אליו נרשמו כעת, בשנה הראשונה, 
כיתה מלאה של תלמידות, בראשות המנהלת הגב' חני מרגליות. "לא יצטרכו 
ישראל  לבת  ולהשתלם במקצועות המתאימות  ללמוד  כדי  רחוק  לנסוע  עוד 

חסידית".

 שנה שלישית
 'חזקה'

יכולה  אינני  חנה",  "בנות  תיכון  בוקר בשערי  בכל  כשאני באה 
ֵאם  חנה,  הרבנית  של  דמותה  את  עיניי  לנגד  להעלות  שלא 

המלכות, שעל שמה קרוי בית הספר.

בסייעתא  השלישית,  שנתו  את  כעת  מתחיל  חנה"  "בנות  תיכון 
)או  האחרונות  בשנתיים  התיכון  את  שמנהלת  כמי  דשמיא. 
השמיימית  מההצלחה  נפעמת  עצמי  אני  שלו...(  הראשונות 

המלווה את התיכון, את התפתחותו הגשמית, וכמובן הרוחנית. 

להתמסרות  החינוך  את  דגלו  על  חרט  העל-יסודי  חנה"  "בנות 
מוחלטת לרבי מה"מ, והפצת המעיינות כהכנה לקבלת פני משיח, 

בדרכה של ֵאם המלכות.

ליראת  המשיח,  מלך  לרבי  להתקשרות  תלמידות  לחנך  זכינו 
חיות  מתוך  בהידור  ומצוות  תורה  לקיום  לחסידות,  שמיים, 
ולדרך  טובות  למידות  ליושר,  מחנכים  חנה"  ב"בנות  חסידית. 

ארץ.

"בנות חנה" הינו מוסד חינוך קודם לכל, כד' אמותיו של נשיא 
"נר  לשמה,  ראויה  חסידית  בת  ולייצב  לייצר  שתפקידו:  הדור 

להאיר" ויסוד איתן ומוצק לדורות הבאים. 

החינוך  דרך  מתבטאת   – יסודי  העל  ספר  בית   – חנה  בבנות 
ובפעילות  החינוך  בדרכי  בלימודים,  התחומים:  בכל  הייחודית 

החברתית.

• • •

אין זה סוד כי גיל הנעורים דורש התמודדויות וחשיבה מחודשת 
המסגרת  רבים.  אתגרים  בחובו  נושא  הוא  הזמן.  כל  לאורך 
החינוכית היא אמנם אחידה – אך הצוות מכוונן את עצמו עבור 

כל אחת מהתלמידות, לפי כישוריה, אופיה, מרצה ואתגריה.

זו זכות גדולה לחשוב ולהרגיש כל אחת מהתלמידות, ולהעלות 
אותה בקצב האישי שלה, בדרך העולה בית ה', בחסידות, ביראת 

שמים ובמידות טובות. 

תחושת הזכות הזאת מלווה אותי כל בוקר, כשאני מגיעה בשערי 
בית הספר; משננת לעצמי מחדש את השליחות החינוכית שזכינו 
לקבל מהרבי בדור זה, רגע לפני התנוצצות אור הגאולה, על כל 

המשתמע.

התפילה היא, שנראה פירות מבורכים בעמלנו, מתוך שמחה ונחת 
– וביחד כולנו: הצוות והתלמידות, נזכה לקבל פני משיח צדקנו 

בלב שמח.

 חנה זלמנוב
מנהלת תיכון "בנות חנה"
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מכירת ספרים ב'דידן נצח'

מכירת ספרים ב'דידן נצח'

סדנת מוגנות ברשת



 ברוך הבא לעירנו!
 סמינר חב"די

'בנות חנה'
מזל טוב!

מזל טוב כפול לבנות קהילתנו!
סמינר חדש הוקם בעירנו, בני ברק.

סמינר לו חיכו כל כך הרבה שנים, בהן 
נאלצו לצאת  בנות הקהילה אשר  אלפי 
הותיק  לסמינר  באוטובוסים  בוקר  מדי 

בכפר חב"ד.

'שֵבעה' בסמינרים, ב"ה, אבל  בני ברק 
הסמינר החדש, 'בנות חנה', נוסד להקים 
חדורות  המשיח,  מלך  לרבי  מקושרות  ושליחות  מחנכות  של  דור 

בשליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו. 

המותאמים  וסביבה  תנאים  על  דגש  שמנו  החדש  הסמינר  בהקמת 
לבחורה חסידית המתכוננת להקים בית חסידי בישראל בעתיד הקרוב 
ממכשירים  הימנעות  הצניעות,  הלימוד,  תכני  מבחינת  הן  בעז"ה. 

חכמים, והן מבחינת הווי חברתי וסגנון חסידי. 

המרצים-המרצות,  טובי  את  להביא  מטרה  לעצמו  שם  המוסד 
המשפיעים-המשפיעות על מנת שהתלמידה תצא בסיום הלימודים 
עם מטען רוחני רב לתחילת חייה הבוגרים. בין המרצים ניתן למצוא 
את הרב יצחק אקסלרוד, הרב לירז בינסיטי, הרב ישראל שיינבלג, 
הרב יעקב הורביץ, הרבנית הילה דרור לבנון, ועוד. כמו כן לקחנו 
וחוויות מעצימות  גיבוש  רכזת חברתית שתפקידה ליצור פעילויות 

אצל התלמידות. 

מהבחינה הגשמית דאגנו שלתלמידות תהיה בחירה רחבה של מגמות 
בתחום החינוך, לצד מקצועות נוספים – כל אחת בהתאמה לכשרונות 

והעדפות האישיות שלה. 

לימודי הקודש יתקיימו במתחם המוסדות, ואילו לימודי ההתמחות 
עם  משתופת  לימודים  במסגרת  ובהמשך  המורה,  בסמינר  יתקיימו 

'נוות ישראל' )'מכללת הרצוג'( במסגרתו יינתן התואר האקדמי.

בסמינר החדש יהיו מסלולי לימוד שונים בתחום ההוראה: 

גננות גיל הרך + א' ב'.• 
מוזיקה )מזמור(. • 
מתמטיקה.• 
חינוך מיוחד.• 
אנגלית.• 
תנועה בריאותית )וינגייט(.• 
אומנות, עיצוב וגרפיקה. • 
בנוסף הסמינר מציע לימודי מקצוע מגוונים: • 
ראיית חשבון. • 
הנהלת חשבונות.• 
ייעוץ פנסיוני.• 
אדריכלות ועיצוב פנים.• 
הנדסת תוכנה.• 
בדיקת תוכנה.• 
חשבות שכר.• 
גרפולוגיה.• 
סידור פרחים ועיצוב אירועים. • 

 • • •

כעת, ברגעים אלו, על סף מפתן ההתחלה של הסמינר החדש, בשעה 
טובה ומוצלחת, אשא תפילה יחד אתכן:

יהי רצון שנזכה להקים דור של מחנכות, אמהות ושליחות מקושרות, 
מסורות וחדורות במטרה העיקרית שנשארה לקבל פני משיח צדקנו.

 חני מרגליות 
מנהלת

"בני ברק 'שֵבעה' בסמינרים, 
ב"ה, אבל הסמינר החדש, 'בנות 
חנה', נוסד במטרה להקים דור 
של מחנכות ושליחות מקושרות 
לרבי מלך המשיח."

טובה  פתיחת הסמינר החדש, בשעה  לקראת  נשלמות ההכנות  בימים אלה 
ומוצלחת, יחד עם קליטתן של התלמידות החדשות. 

בסמינר החדש יזכו התלמידות ללמוד תכנים חסידיים שיעניקו להן יסודות 
של  בשורה  מקצועית  הכשרה  לצד  בע"ה,  חסידי  בית  להקמת  עמוקים 
מקצועות, כאשר מעל הכול משגשגים מקצועות החינוך, נושא שהוא בבת-
עינו של הרבי, להעמיד דורות של מחנכים ומחנכות על טהרת הקודש. בין 
חינוך  מתמטיקה,  מוזיקה,  ב',  א'   + הרך  גיל  גננות  למצוא:  אפשר  השאר 

מיוחד והוראת השפה האנגלית. תנועה בריאותית, אומנות וגרפיקה.

בשורה  גם  להתמקצע  אפשרות  יש  זאת  לצד 
של מקצועות להם יש ביקוש: הנהלת חשבונות 
וראיית חשבון, ייעוץ פנסיוני, אדריכלות ועיצוב 
חשבות  תוכנה,  ובדיקת  תוכנה  הנדסת  פנים, 
בסידור  להתמקצע  ואפילו  גרפולוגיה,  שכר, 

פרחים ועיצוב אירועים... 

מרגליות.  הגב'  מודה  גדולה"  היא  "ההתרגשות 
"כל התחלה יש בה מימד של שמחה, ועל אחת 
מערך  של  חדש  נדבך  הוספת  עם  וכמה,  כמה 
חינוכי חסידי-חב"די בבני ברק. חלום של דורות".

עיריית בני ברק
הנותן – בעין יפה הוא נותן

ראש עיריית בני ברק שבקדנציה הנוכחית עוזר ותומך מאוד בקהילת חב"ד 
בעיר כבר עם פתיחת תיכון חסידי לבנות העיר, תמכה וסייעה רבות בפתיחת 

בתי הספר, והקצתה שטח רחב-ידיים למבנה בית הספר היסודי והגנים.  

קהילת אנ"ש בבני ברק מברכת את העירייה ואת ראשיה, לכך שסוף סוף גם 
חסידי חב"ד בבני ברק יוכלו להנות מחינוך חסידי ומקצועי ברמה גבוהה. 

ולמנהל  שליט"א,  רובנשטיין  אברהם  הרב  העיר  לראש  להודות  המקום  זה 
לשכת ראש העיר הרב גדליה סילמן ושאר ראשי הלשכה, התומכים ומסייעים 
מכל הלב כדי שלבנות חב"ד בעיר יהיה מוסד חינוכי ברמה גבוהה. "האפליה 
שליוותה כל השנים את מוסדות החינוך של חב"ד בבני ברק, אינה קיימת 
עוד", הכריז ראש העיר בפני נציגות ההורים ובני הקהילה שהגיעו במיוחד 
לפגישת תודה. "בשנים האחרונות השקענו רבות כדי שמוסדות החינוך של 

חב"ד בעיר, יקבלו מה שמגיע להם בדין וביושר".
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פרסים במבצע הכנה לי"ט כסלו



המלך ב דוד  שברחוב  אדריכלות"  "קרייזמן  משרדי 
תכניות  סיום  על  אלה  בימים  שוקדים  ברק,  בבני 
ממלכת  עבור  המבנים  קומפלקס  של  אדריכליות 
"בנות  ברק,  בבני  חב"ד  בנות  של  החינוך  מוסדות 
חנה". האורות דולקים עד שעות הלילה מאוחרות, 
במטרה להספיק להגיש את התכניות בזמן, על פי הזמנת משרד 

החינוך ועיריית בני ברק, והנהלת המוסדות.

התנופה הגדולה החלה לאחר שעיריית בני ברק בראשות ראש 
העירייה הרב אברהם רובינשטיין שי', הקצתה שטח רחב ידיים 

ברחוב גניחובסקי 8 עבור קומפלקס המוסדות.

יבילים  לפני שבועות אחדים הונחתו במקום שורה של מבנים 
תשפ"ג  הלימודים  שנת  את  להתחיל  העתידים  המוסדות  עבור 

הבעל"ט בראש חודש אלול בסייעתא דשמיא. 

הבנתי שהמבנים הונחו על פני מחצית השטח, כאשר בחצי השני 
עתידים להתחיל לבנות בקרוב?

"אכן כך. בימים אלה  הרב שלמה מרגליות, מנכ"ל המוסדות: 
משלימים את הכנת התכניות למבנים גדולים, מפוארים ורחבי 
יתחילו  תשפ"ג,  תשרי  החגים,  שלאחר  בימים  ובע"ה  ידיים. 

בבניית הבניין עצמו".

איך משלבים כמה מוסדות באותו שטח?

זה בדיוק שוקדים בימים אלה בשרטוט התכניות. מדובר  "על 
במבנה ענק ורחב-ידיים שיתן מענה לא רק לשנים הקרובות, אלא 
גם לעתיד. כבר בשנה הקרובה צפויות כשלוש מאות וחמישים 
בנות לאכלס את מוסדות החינוך, ואנו תקווה כי בשנים הבאות 
המספר יילך ויגדל, בפרט לאור השם הטוב שיצא לבתי הספר 

עד כה.

נפרדת  כניסה  יקבל  מוסד  כל  דרישתנו,  פי  על  כך,  או  "כך 
עבור  נפרדים  מגרשים  יקבל  מוסד  כל  כן,  כמו  שונה.  מכיוון 
התלמידות לצורך משחקים והתאווררות בזמני ההפסקות. בחלק 
כמו  גדול, ממש  פעילות  אולם  וכן  יהיו מדשאות,  מהמגרשים 

שמגיע לבנות של הרבי".

פי  על  החגים.  לאחר  מיד  צפויה  הבניה  קודם שתחילת  הזכרת 
התכניות - מתי הן יאוכלסו?

"כיוון שגם עיריית בני ברק וגם משרד החינוך משתתפים במימון 
הבניה, אני רואה את העבודה מתקדמת בקצב משביע רצון. על 
מאז  חודשים  ושלושה  כשנה  להיכנס  מקווים  אנו  התכנית,  פי 

תחילת הבניה".

להודות  מרגליות  הרב  הנמרץ  המנכ"ל  מבקש  זו  בהזדמנות 
למנהלי מחלקת החינוך בעיריית ברק המסייעים למוסדות הרב 
בקשה  לכל  הנענים  שי',  ספרא  יונתן  והרב  שי'  דדון  שמואל 
בשמחה "מבלי לתת תחושה של טובות, אלא מתוך סבר פנים 

יפות ונעימות".

כאמור, המוסדות יקומו על מגרש ענק ברחוב גניחובסקי 8. אל 
הרחוב מגיעה תחבורה ציבורית נוחה ומסודרת מכל קצות העיר, 
הורים לשלוח את הבנות באמצעות התחבורה  דבר שייקל על 
בני ברק, כחלק  עיריית  בימים אלה שוקדת  בנוסף,  הציבורית. 
מצפון  גם  נוספים  גישה  כבישי  לסלול  כללית,  מתאר  מתכנית 
לעיר, מה שייקל על ההגעה למקום. "תוספת השכונות המתוכננת 
בצפון העיר, יהפכו את מיקום המוסדות למקום מרכזי ונגיש", 

מסכם הרב מרגליות בסיפוק.

כאן בונים



ממלכת החינוך בנות חב"ד 
"בנות חנה" פותחת בשמחה 
את שעריה בפני בנות קהילתנו

תלמידות בעלות יראת שמים, מידות טובות 
וחסידיות המעוניינות להשתלב בלימודים במסגרת 
מוסדות החינוך בעירנו, עיר התורה והחסידות בני 

ברק, מוזמנות להתקשר לטלפונים הבאים:

 טלפון כללי 
 "בנות חנה": 
03-6504770

בית ספר יסודי: 
 המזכירה

 הגב' מירי ימפל
050-2877055  

 בית ספר על
 יסודי תיכון
 המזכירה

  הגב' עדן בכר
050-7779664 

 סמינר
 "בנות חנה" 
055-5577027

רישום לגני הילדים 
fishm@bbm.org.il  :יש לשלוח למייל

1. תצלום ספח ת.ז מעודכן פתוח לגמרי!
2. במידה וההורים גרושים יש לצרף אישור הורה שני בכתב וחתימה.

3. ילד שאינו מתגורר בבני ברק על ההורים לשלוח אישורי לימודי חוץ 
מהרשות בה מתגורר.

4. במידה והכתובת אינה מעודכנת בת.ז יש לצרף חוזה מכר או חוזה שכירות.
5. יש לציין בגוף המייל: בקשה לרישום גני חב"ד וטלפון הורים ליצירת קשר.

יש להזדרז לבצע הרישום בהקדם.
לבירורים: 050-9293770



טנא של ברכות לבביות
נשגר בזאת לכבוד מעלת ראש העיר, מרביץ תורה לעדרים העומד בראש 
רשת הכוללים "נחלת משה", חכם ונבון, עוסק בצרכי ציבור באמונה מתוך 
מסירה ונתינה, מקדיש כוחות אין קץ למען רווחתם של תושבי עירנו, עיר 

התורה והחסידות, מזכיר מועצת גדולי התורה

הרה"ג הרב אברהם רובינשטיין שליט"א

 ולימינו, ימין ה' עושה חיל, עוסק בצרכי הרבים 
 באהבה ובאכפתיות עצומה עד בלי די, 

 הרב גדליה סילמן שליט"א
 מנהל לשכת ראש העיר

העומדים לימין מוסדות החינוך בעירנו בני ברק במסירות עצומה. 

הלא הם הראשונים לאורך השנים המכירים בצרכי גידול מוסדות החינוך 
החב"דיים בעירנו, וסייעו בהקמת ממלכת החינוך "בנות חנה" בעירנו, 

תיכון, יסודי וסמינר לבנות. ובהבנתם הברוכה את צרכי הקהילה, אף העניקו 
הקצאה עבור בנייני המוסדות העתידים להיבנות בחודשים הקרובים 

לתפארת ולרווחת בנות קהילתנו תחיינה.

התהילה, השבח והברכה לכם תמיד כל הימים!
יהי רצון שתשרה הברכה במעשי ידיכם עד בלי די, והקב"ה יתן לכם כהנה 

וכהנה, כפליים, פי ארבעה וחמישה, מידו המלאה הפתוחה הקדושה, 
הגדושה, והרחבה באופן של "כל הנותן – בעין יפה הוא נותן" בבריאות, 

 בשמחת-לב, באידישע נחת מכל יוצאי חלציכם. 
ובראש תושבי בני ברק תזכו בקרוב לקבל פני משיח צדקנו בגאולה 

האמיתית והשלימה.

כעתירת
 גני ילדים 
בנים-בנות

בית ספר יסודי 
"בנות חנה"

בית ספר על-
יסודי "בנות חנה"

 סמינר
 "בנות חנה"

הרב שלמה מרגליות, מנכ"ל


