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ראש חודש כסלו
40 שנה לר"ח כסלו תשל"ח - הצעת פעילות

רציונל: 
לעיתים "מרוב עצים לא רואים יער", או בהקשר שלנו, "מרוב חגיגות לא זוכרים על מה החגיגה". 

'רשת שידורים' היא מסגרת שמטרתה להכיר לבנות את האירועים ההיסטוריים שהתרחשו במועדי 

חב"ד. בהתאם לעקרונות העבודה עם בנות החטיבה, הלמידה נעשית באמצעות השתתפות פעילה כך 

שהפעילות נבנית על ידי הבנות. זאת, על ידי הכנת תשדיר ובו תכנים העוסקים באירועי היום.

מבנה הפעילות: 
בכל תשדיר כמה חלקים. כל מורה יכולה לבחור את החלקים המתאימים לה ולבנות כיתתה. יש לחלק 

את הבנות לקבוצות, כל קבוצה תכין תכנית שונה עבור התשדיר )אפשר ליצור חלוקה קבועה של 

בנות, שתחזור על עצמה בכל התאריכים, או לגוון ובכל תאריך לשנות את הקבוצות, לשיקולך(.

ניתן להקדיש שעה להכנת התשדיר, ושעה נוספת לשידור. כדי ליצור ענין ולחזק את המשוב לבנות, 

אפשר להעביר את התשדיר לכיתות אחרות. אולם, אפשר גם לבצע את התשדיר בכיתה, כך שכל 

קבוצה מעבירה תכנית לשאר הקבוצות.

מגיע מודפס:

- כרטיסיות מנחות לקבוצות )מגיע מודפס לכל כיתה, יש לשמור את הכרטיסים אצל המחנכת 
לפעילויות המשך במהלך השנה(

מצורף במייל:

- גי'נגל

- נספחים עם מידע הקשור לאירוע )נספח 1 - קבוצת חדשות, נספח 2 - קבוצת חידודון(

- קובץ מוזיקלי לתכנית המוזיקלית

- רקע מתחלף

הצעות לתכניות בתשדיר )לכל קבוצה יש כרטיס מנחה(: 
חדשות 

בנות הקבוצה יכינו תשדיר חדשות בו מתואר האירוע המצוין בתאריך. ניתן לשלב 'כתבים-תחקירנים' 

מהשטח, המתארים מקרוב את האירוע. אפשר לשלב בתכנית גם ראיונות עם דמויות הקשורות 

לאירוע: חסיד, ילדה שנמצאת בחצר הרבי, וכדומה. הדמויות ישקפו את נקודת מבטן על ההתרחשות.

עזרים – הבנות יקבלו דף מידע אודות התאריך וכן קטעי יומנים.
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חידודון

בנות הקבוצה יכינו חידונים הקשורים לאירוע.

עזרים – הצעות לבסיס לחידונים.

תכנית מוזיקלית

הבנות יכינו מקהלה או ריקוד על ניגון/שיר הקשורים לאירוע.

עזרים – פלייבק של ניגון/הצעה למילים.

יש לי מושג

הבנות יבחרו מושג מה'תניא' / 'יום יום' וכדומה ויסבירו עליו.

ראיון

הבנות יבנו ראיון עם ילדה שקשורה לתאריך: ילדה ששמה קשור לאירוע, או שנולדה בסמיכות אליו. 

תפאורה 

בנות הקבוצה יכינו תפאורת רקע שתלווה את השידור.

עזרים – עיצוב בקוי מתאר התואם לתאריך. על הבנות לצבוע ולקשט.
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נספח 1 - קבוצת החדשות

רקע היסטורי

בראש חודש כסליו תשל"ח, יצא הרבי מחדרו לראשונה, אחר חמישה שבועות בהם החסידים לא ראו 

אותו. 

בליל שמיני עצרת, בשעת ההקפות, בסיום ההקפה הרביעית הרבי נשען על הסטנדר. פניו החווירו 

והוא התיישב על כסאו. בית המדרש התרוקן במהירות, וההקפות נמשכו במהירות ובלחש. לאחר 

ההקפות עלה הרבי לחדרו, וביקש מהחסידים להמשיך ולשמוח, כיון שהמשחה מוסיפה לו בריאות.

טובי הרופאים הוזעקו לחדרו. לאחר שהרבי סרב להתאשפז בבית הרפואה הובאו לחדרו מכשירים 

רפואיים משוכללים. 

כך חלפו הימים כשהחסידים מתגעגעים ומשתוקקים לשמוע שיחה ולראות את פני קודשו של הרבי. 

בראש חודש כסליו, נפתח דלת "שבע מאות שבעים", והרבי הופיע במלוא הדרו. החסידים פצחו 

בניגון תוסס והרבי עודד את השירה במרץ ולאחר מכן נסע לביתו.

החסידים החלו לרקוד, ערכו הקפות ואחר כך ישבו להתוועדות עד אור הבוקר.

קטעי יומן

לאחר שהרופא בדק את הרבי קבע: "הרבי עבר התקפף לב חזק מאוד". והוסיף: הרבי איננו אדם 

רגיל. מעולם לא נתקלתי בתופעה של אדם שעובר התקף כזה, וממשיך לתפקד כרגיל, מבלי לצעוק. 

למרות זאת. מצבו של הרבי אינו קל ויש צורך בטיפול רפואי דחוף".

* * *

במוצאי שבת פרשת נח, הרבי ביקש לומר שיחה מחדרו. ד"ר ווייס שאל את הרבי כמה זמן תימשך 

הישחה, והרבי אמר: כשעה.

השיחה התחילה בשעה 8:05 והסתיימה בשעה 9:00. לאחר שסיים, אמר הרבי לד"ר וייס: "עמדתי 

בדיבורי, רק שעה אחת". לאחר שהתברר שמצב הבריאות של הרבי אחר השיחה היה טוב, אמר הרבי: 

אם כן, אדגיד שיחה בכל יום, ואז תהיה הבריאות שלי חזקה יותר.

* * *

הרופא הציע שהרבי לא יתענה בימים שני וחמישי )כפי שנהג בשנים קודמות(, אך הרבי אמר שהדבר 

לא בא בחשון. ולאר מכן אמר לרופאים: כשמעריכים את מצבו של האדם אין לסמוך רק על מספר 

שנותיו, אלא צריכים לקחת בחשבון גם פרטים הנוגעים לחייו. הרבי הציע לרופאים שיערכו מחקר 

בתחום זה, ואמר שהאמונה בה' והידיעה שהוא האלוקים של כל אחד ואחד שאוהב את כל אחד ואחד 

משפיע על האופטימיות ומנוחת הנפש של האדם, וממילא זה משפיע גם על כוחותיו הגשמיים. 

* * *

 
 

 

”

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל



אמש נודע שהיום בערב ייצא הרבי מ-7 לביתו. לפנות ערב התאסף קהל גדול של אנ"ש והתמימים 

מול 77, וכשהרבי יצא לעבר המכונית, החל לעודד בידיו את השירה. התרגשות הציבור היתה עצומה 

ולאחר מכן המשיכו הריקודים בתוך 770 עמוק אל תוך הלילה. באותה שעה עמדה הרבנית חיה 

מושקע נ"ע בקומה השנייה של 770 ואמרה: "מאז השתחרר אבא בי"ב תמוז תרפ"ז, לא היתה אצל 

החסידים שמחה גדולה כזו"...

דיווח של חסיד מהשטח בר"ח כסליו

חברים, אני שוב איתכם. והפעם, ממש כאן מחוץ לסעוועןסווענטי... 

מה קרה היום? ובכן, נלך קצת אחורה. 

מאז שמחת תורה, הרבי לא יצא מ-770. במשך כל השבועות שעברו הרבי לא הלך לביתו. את 

השיחות והמאמרים אמר הרבי מתוך חדרו הקדוש, והם שודרו משם אל הקהל בזאל.

מזמן לזמן דיווחו המזכירים בשם הרופאים על שיפור במצב בריאותו של הרבי. אבל עדיין, הרבי לא 

יצא מ-770.

והנה, הערב בשעה שבע וחצי בלילה, נפתחה דלת 770 והרבי יצא החוצה במלוא הדרו, ממש כמו 

שהיינו רגילים לראות לפני האירוע...

מאות חסידים עמדו מול הפתח כשהרבי יצא. איך ידעו? ובכן, השמועה על כך שהרבי עומד לצאת 

עברה מפה לאוזן וכולם רצו )מלעיל( ורצו )מלרע( לראות את הרבי יוצא...

ברגע שהדלת נפתחה פרצו כולם בשירה אדירה ושמחה מעומק הלב. הרבי עודד את השירה, חצה 

את השביל ונכנס לרכב כדי לנסוע לביתו שברחוב פרזדינט.

השירה לא הפסיקה לרגע, וגם הריקודים לא פסקו. "הגיע הזמן להשלים את ההקפות של שמחת 

תורה!" נזכר אחד הרוקדים, ובתוך כמה רגעים כבר הוציאו את ספרי התורה מארון הקודש והחלו 

לעשות את כל ההקפות כמו שכתוב בסידור... "אתה הראית לדעת, כי ה' הוא האלוקים, אין עוד 

מלבדו!"

המשקה והלחיים כמובן נשפכו כמים. איזו הקלה! תודה לך השם על כך שהרבי נהיה בריא! תודה לך 

השם על שנזכה לעוד שנים רבות וארוכות של הנהגת הרבי! וחוץ מזה, גם שמחת תורה היום, לא?...

טוב, כבר שלוש דקות שלא רקדתי. אני חייב לחזור למעגל. לחיים ולברכה!

תיאור של ילד אודות שמחת תורה

שלום חברים! אנחנו עומדים במוצאי שמחת תורה תשל"ח. אולי שמחת תורה הכי עצוב שעברתי 

בחיים שלי.

הייתי בטוח שבמוצאי שמחת תורה אספר לכם על ההקפות השמחות אצל הרבי. מחזה שאין כמותו 

בעולם. אבל הפעם זה היה...)קולו נקטע( מאוד שונה...
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בליל שמיני עצרת עד ההקפה הרביעית הכל היה נראה כרגיל. היו כאלו ששמו לב לכל מיני שינויים 

– אבל אני לא שמתי לב לאף דבר כזה. הרבי רקד מחא כפיים ועודד בשמחה והתלהבות גדולה, 

כשכל החסידים "על הרגליים", כמו שאומרים. אבל הרגליים עצמם על ספסל שולחן עמוד או 

פירמידה, כדי להצליח לראות את הרבי.

בהקפה הרביעית הרבי הסתובב לכיוון הקהל, ופתאום מחיאות הכפיים היו חלשות... הידיים בקושי 

נגעו אחת בשנייה. ופתאום הרבי נהיה חיוור וביקש מהמזכיר שיביא לו את הכיסא... הרבי התיישב 

בפנים כואבות...

אנשים התחילו לצעוק אחד על השני: מים! אוויר! אחרים התחילו להוציא את כולם החוצה בבהלה 

גדולה. בתוך כמה דרות כבר היינו כולם בחוץ, דואגים וחוששים.

המתח היה גדול מאוד. כולם חיכו לשמוע מהמזכירים מה קורה אבל ההודעה התמהמהה מלבוא. 

לאחר מכן נודע שהרבי עבר התקף לב בשעת ההקפות והתקף נוסף מאוחר יותר. כל כך קשה 

לשמוע זאת! בעיני הרבי תמיד בריא וחזק כל כך ומנהיג את כולנו. מה יהיה עכשיו?

הדאגה כל כך גדולה! מה הולך לקרות? 

יש לנו ביטחון בהשם, וכולם מקווים שהרבי יהיה בריא בקרוב ממש! אתמול כבר שרו בהקפות "דער 

רבי איזגעזונט" – הרבי בריא! אבל הלב מאוד דופק וחושש...
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נספח 2 - קבוצת חידודון

הצעות לרשת שידורים ר"ח כסליו

לפניכן מושגים לפי הא-ב הקשורים למאורעות ר"ח כסליו, וגם לתאריכים נוספים בחודש כסליו. 

חברנה הגדרה לכל מושג. בכל פעם השמיענה את ההגדרה ואת האות הפותחת של התשובה. כמובן, 

שאתן יכולות לבחור גם מושגים אחרים...

א – ארבעים שנה )לאירועי ר"ח כסליו(

ב – בריאות

ג – געזונט )בריאות באידיש(

ד – )רבי( דובער

ה – הקפות/התקף לב 

ו – ד"ר וייס )אחד הרופאים שטיפל ברבי(

ז – זמן

ח – חג הגאולה

ט – ט' כסליו

י – י' כסליו

כ – כסליו

ל – לחיים

מ – מזכיר/מוניטור

נ – נ"ג )פרקים בתניא/ימים שאדמוה"ז היה במאסר(

ס – 'סטרוק' )התקף לב(

ע – )שמיני..( עצרת

פ – פטערבורג )העיר בה אדמו"ר הזקן ישב במאסר(

צ – ציבור

ק – קדוש

ר – ראש חודש כסליו

ש – שפולארקי

ת – תניא 
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