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כ״ה אדר
יום הולדת הרבנית הצדקנית חיה מושקא

יום הולדת למבצע יום הולדת - 30 שנה

הצעת פעילות 

רציונל: 
יוסיפו  ונכון ביותר לפרסם אשר ביום ההולדת  בכ"ה אדר תשמ"ח יצא הרבי בקול קורא אשר כדאי 
בתורה תפלה צדקה והוספה - שכל אחד ואחד )הן אנשים הן נשים והן טף ועד לקטני קטנים( יעשה 
ביום ההולדת התוועדות של שמחה ביחד עם בני ביתו או חבריו וידידיו. בהקשר לכך עורר הרבי בשיחת 

אחרון של פסח תשמ"ח על יישום של מספר מנהגים מיוחדים ביום זה.

מטרות
- הבנת משמעות יום ההולדת כיום בעל חשיבות וכח להתקדמות רוחנית

- לימוד ויישום מנהגי יום הולדת ביום הולדתה של הרבנית הצדקנית.

יישלח במייל:
- מצגת מלווה למשחק הסודוקו ב2 רמות - קל ובינוני

- דף להדפסה לתלמידות ובו לוח המשחק  + דף גזירה עם להשלמת הלוח.

הכנה מראש:
- הכנת דבר תורה שיימסר ע״י המורה/תלמידה

- מטבעות לצדקה כמספר התלמידות
- כיבוד להתוועדות

הצעת פעילות
המורה מציגה על הלוח את השקופית הראשונה במצגת ומדברת עם התלמידות אודות מבצע יום 

הולדת שהרבי הכריז עליו לפני 30 שנה, ביום הולדתה של הרבנית חיה מושקא. ביום הולדת מזלו של 
האדם גובר ויש לו כוחות לפעול פעולות טובות. בשיחה של הרבי באחרון של פסח באותה שנה הרבי 

הנהיג מנהגים מיוחדים ליום ההולדת. נלמד אותם בעזרת משחק סודוקו שנשחק תוך כדי הלימוד.

כל תלמידה מקבלת דף של משחק הסודוקו ודף גזירה עם חלקי המנהגים להדבקה 
בשקופית 2 יש את הוראות המשחק.

מתקדמים עם המנהגים בעזרת המצגת ובכל פעם מדברים על המנהג או מיישמים אותו ולאחר מכן 
מדביקים אותו בכל המקומות המתאימים בלוח הסודוקו.

דבר תורה - חוזרים על דבר תורה
אהבת ישראל - מדברים על החשיבות בהוספה באהבת ישראל
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לימוד תורה - אמירת 12 הפסוקים
עליה לתורה - מסבירים לתלמידות על המנהג

החלטה טובה - כדאי להחליט החלטה כיתתית שיקיימו באותו היום
תהילים - אומרים את הפרק החדש של הרבנית - פרק קי״ח

צדקה - כל תלמידה תתן צדקה
חשבון נפש - מדברים אודות הענין של חשבון נפש שעורכים ביום ההולדת

התוועדות - עורכים בכיתה התוועדות שמחה לכבוד הרבנית.

בסיום המצגת לכל תלמידה יש לוח סודוקו עם כל מנהגי יום ההולדת.

פרס למבצע מתנה לרבי - מיוחד!
לבית הספר יישלחו במשלוח הקרוב כ10 ערכות משחק סודוקו שיוגרלו בין התלמידות שיחזירו 

לבית הספר את כרטיס המבצע של י״א ניסן. 
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