
מה עליכן לעשות?
התפקיד שלכן הוא לערוך 'מהדורת חדשות' שתציג את האירוע 

אותו אנו חוגגים היום.

כיצד תעשו זאת?
בקשו מהמורה קטעי מידע וקטעי יומנים המתאימים לתאריך. 

לאחר מכן, ערכו את המידע בדומה לתכנית חדשות. הנה הצעה 
למשפטי קישור.

• רשת שידורים, שלום רב. היום, התאריך _______, והנה 
החדשות מפי ___________.

• בשעה זו מדווחים חסידי חב"ד על ......

• כתבנו בשטח, _______ מתאר אודות ההתרחשות במקום.

עליכן למנות בנות שיהיו 'כתבים' בשטח וידווחו לכם מהאירוע. 
הנה הצעה לשאלות לכתבים בשטח:

• ספר לנו כתבינו, מה בדיוק קורה שם? 

• כיצד הכל התחיל? 

• מי נמצא במקום? 

• כיצד החסידים מרגישים? 

־אפשר גם לבחור דמויות שנמצאות במקום והם יענו על השא
לות שלכם, כמו ילדה/חסיד, או דמויות שקשורות לאירוע מסוים 

)למשל, רופא – ראש חודש כסליו, פקיד בבית סוהר – י'/י"ט 
כסליו, מלצר באולם חתונות – י"ד כסליו וכן הלאה(.

עזרים: דף מידע אודות התאריך וכן קטעי יומנים.
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מה עליכן לעשות?
התפקיד שלכן הוא להכין חידון שמתייחס לאירוע אותו אנו 

חוגגים היום.

כיצד תעשו זאת?
תוכלו להכין חידות בעצמכן. ההצעה שלנו: להכין חידון 

לפי אותיות הא-ב. בכל אות בוחרים מושג הקשור לאירוע, 
ושואלים את המאזינים את החידה, לפי סדר האותיות. 

כך, האות הפותחת של התשובה היא גם רמז שמקל על 
ה'מאזינים' למצוא את התשובה.

אתן יכולות לחשוב על פרסי עידוד קטנים, ועל כללים משלכן, 
מי/מתי יכולה לענות על החידה.

עזרים
הצעה לבסיס לחידון עם מילים מושלמות בכל האותיות.

חידודון
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מה עליכן לעשות?
התפקיד שלכן הוא להכין מקהלה או ריקוד הקשורים לאירוע 

אותו אנו חוגגים היום.

כיצד תעשו זאת?
בקשו מהמורה את הניגון שמתאים לתאריך. תוכלו להכין 

ממנו ריקוד, או לכתוב מילים שמתארות את האירוע ולהכין 
מקהלה.

אפשר להכין גם אביזרים אחידים לכל בנות הריקוד/המקהלה.

עזרים

 פלייבק של ניגון.

תכנית מוזיקלית
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מה עליכן לעשות?
התפקיד שלכן הוא להציג מושג חסידי עם הסבר קצר ומענין.

כיצד תעשו זאת?
בחרו מושג )עדיף מושג שקשור לאירוע שאותו חוגגים היום(. 
הסבירו עליו, חפשו סיפור חסידי שממחיש זאת, ניגון מתאים 

וכדומה.

יש לי מושג
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מה עליכן לעשות?
התפקיד שלכן הוא לבנות ראיון עם אחת מבנות הכיתה/בית 

הספר. 

כיצד תעשו זאת?
בחרו בת שהשם שלה או תאריך הלידה שלה קשור לתאריך. 

למשל, בר"ח כסליו מתאים לבחור בת שנולדה סמוך לתאריך, 
או בת שנולדה בחודש כסליו. בי' שבט מתאים לראיין בת 

ששמה הוא רבקה, וכן הלאה.

הראו לה מראש את השאלות, ותנו לה זמן להכין תשובות 
לשאלות.

רעיונות לשאלות:
• מדוע קראו לך כך?

• איך את מרגישה בתאריך...? איזה כוח את מרגישה שאת 
מקבלת היום?

• כיצד את חוגגת את היום המיוחד? 

• יש לך רעיונות להחלטה טובה עבורנו?

• מה את מאחלת לנו?

ראיון
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