
לאמהות שבנותיהן מתגייסות  "מי שברך"
  רות הלאומייל ולש"לצה

  

העומדות לפני  ,מי שבר אבותינו ואימותינו הוא יבר את האמהות היקרות ואת בנותיה�
שבכל דור  ,שבחרו ללכת בדרכ� של נשי� צדקניותבעבור  ,גיוס� לצבא ולשרות הלאומי

לאר�  השיבוהו, מיד צוררי� הצילוהו, הגנתוויצאו ל, למע� ע� ישראלהתגייסו  ודור
ופעלו תרבותו ורוחו  וחידש, הקימו מוסדות לע�, מתוקנתריבונית וחברה  בנו, ישראל

  . השתלבותו בקרב העמי�ל
  

 תהובתחבולות עש 1,כי באורח צדקה תהל בתו נתיבות משפט  � בעבור דבורה הנביאה
  2.מלחמה

  
  3.ורווח והצלה עמדו ליהודי�, ת הגיעה למלכותשלא החרישה בע –בעבור אסתר המלכה 

  
כפה , אשר היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה –) דונה גרציההיא (בעבור חנה נשיא 

   5.וכל מלכי� כבודה, וראו גויי� צדקה 4,פרשה לעני וידיה שלחה לאביו�
  

ות לת אדמוגאאשר עשתה בעד עמה ב –חנקי� בת שפרה ומאיר בלקינד בעבור אולגה 
  6.שמה יהיה לברכה לדור אחרו�ו, מילדת תינוקות מסורה לכל יושבי האר�היתה ו, העמק

  
, בדורנו בריאות ורווחה לע� השב לציו�, חינות ומערכמייסדת  �  בעבור הנרייטה סאלד

א� לרבבות נערות ונערי ישראל שניצלו מציפורני הצורר בזכות מפעל העלייה שעמדה 
  .בראשו

  
, והמתרגמת הדגולה שהלכה בשדה הסופרת, העבריה המשוררת –בעבור לאה גולדברג 

  7.כאחד האד�, כאחד הדשאי�, ביושר לבב
  

ונוסי(  ,בעבור אלה ונשי� צדקניות רבות בכל הדורות בר את האמהות ואת בנותיה�
חברת המטה הכללי של צבא ההגנה , אורנה ברביבאי, לברכה ג� את האלופה הטרייה

נה תרומה יותעל, נה בסול� הדרגותישתעל, שתעשינה חיל, שתצלחנה דרכ� �ראל ליש
', ותנוח עליה� רוח ה. ושישובו בשלו� לבית�, משמעותית לבניינו של הע� היושב בציו�

    8.'רוח דעת ויראת ה, רוח עצה וגבורה, רוח חכמה ובינה
  

  .ונאמר אמ�
  )הושעיה(רונה זילברשטיין ש

  א"ה תשע"שבת לנשמ

  באורניםהמדרשה  –" ניגון נשים"

                                                 
1
 פסוק כ, משלי פרק ח 
2
 פסוק ו, משלי פרק כד 
3
 פסוק יד, אסתר פרק ד 
4
 כ, פסוקים יד, משלי פרק לא 
5
 פסוק ב, ישעיהו פרק סב 
6
 .עלות לארץ ישראללעידוד חבריה ל, 1882בקיץ " המליץ"ב אולגה בלקינד על דברים שכתבה' פ 
7
 ללאה גולדברג" את תלכי בשדה"מתוך  
8
 פסוק ב, ישעיהו פרק יא 


