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הרבי שלנו, אבא שלנו 

מפקדת מסורה

כמה מילים שנכביר על הנושא של הפעילות הזו – לא באמת יצליחו לתאר את הקשר בינינו לבין הרבי שלנו! 
ואת כל מה שאת מרגישה כלפיי הרבי – חשוב שתעבירי לחיילות. כי הרבי הוא אבא שלנו! הוא מרגיש אותנו 
נראה  לעיתים  יתגלה!  שכבר  ומחכות  דבריו  את  מקיימות  מצידנו  אנחנו  וגם  אותנו!  ואוהב  איתנו  רגע,  בכל 
שהחיילות כבר יודעות ומבינות הכל.... בנושא כזה חשוב להסביר באמת שירגישו את הקשר שלהן לרבי כמו 

בת יחידה

מטרות:

* החיילות יכירו מהו רבי

* החיילות יקשרו את קיום נשיא הדור לחייהן הפרטיים.

הכנה מקדימה:

- להביא טושים שקיבלת בחשוון )עבור עמוד חוויתי באלבום(

- להוריד מהמייל את הסרט שקיבלת להקרנה – של יום צ"ה ולדאוג לאפשרות הקרנה לחיילות

אביזרים שקיבלת בארגז: 

- פקודת יום לפרשת ויקהל פקודי

- מעטפות מדבקות לשבוע פרשת ויקהל פקודי

- 2 מדבקות נפרדות לחיילות המועדון לעמוד חוויתי לפרשת ויקהל פקודי

- כרטיסי הגרלה לאלבום – לחיילת שסיימה את העמוד השבועי

- צל"שים לענידה על הכותפת לחיילות המועדון

- סיכת צ"ה החדשה – סיכה מספר 2 לשנה זו

- כרטיס 20 נקודות לעליה בדרגה

הרבי שלנו, אבא שלנו
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שלב א' - מסדר פתיחה וחלוקת צל"שים

כפי שהורה הרבי – כל כינוס צבאות השם יכיל: 

תורה – אומרים את 12 הפסוקים בחיות ובשמחה כראוי לחיילות בצ"ה. 

תפילה – שיבנה בית המקדש, ויחי. 

צדקה – לתרום בקופת הצדקה של הסניף. 

חלוקת צל"ש לכותפת במדים – לחיילת שביצעה את פקודת היום – עם הרבה שטורעם סביב. 

והפעם! זה לא עובר סתם!!!! סיכה שניה לשנה זו – מתוך 3, מעמידים את חיילות המועדון 
מול כולן, מצמידים להן את הסיכה החדשה לקול מחיאות הכפיים של החיילות כולן... 

את 10 הצל"שים שהצטברו להן על הכותפות – מורידים ושומרים להמשך החלוקה. 

וכך  היא מעדכנת בטלמסר  אותו   – וכן כל חיילת מקבלת כרטיס נקודות עליה בדרגה 
מצטברות לה נקודות בנוסף לסיכה המיוחדת. 

וואו! כמה נחת לרבי! עליה בדרגא בסניף שלך! הרבי רוצה שכל החיילות שלא משתתפות 
ירצו גם להשתתף, להיות כמו החברות שלהן.... 

שלב ב' - לימוד אטרקטיבי מתוך האלבום

• עמוד המדבקות השבועי - המפקדת והחיילות קוראות יחדיו את התוכן של העמוד 
השבועי, חשוב שהקריאה תהיה חוויתית ומעניינת. 

• עמוד אלבום-חוויה – כעת זה השלב בו תעצימי את החיילות במועדון הסניפים – 
וכולן יראו ששווה להן... 

חלקי את המדבקות הנפרדות של עמוד זה – רק לחיילות המועדון! הן מדביקות, 
עם  יחד  יסתכלו   – רשומות  שלא  החיילות  החוויתי.  העמוד  את  יחד  ופותרים 

חברותיהן, ובעז"ה ירשמו גם הן...

שלב ג' - הקרנת הסרט

לקראת חודש ניסן – חודש הגאולה ויום צ"ה – החלטנו להפתיע אותכן שוב, ובמקום לערוך פעילות שתביר 
כמה הרבי דואג לנו והוא כמו אבא ממש, להקרין זאת בסרט מיוחד שערכנו לכבודכן...

מופע הבנות מיום צ"ה ע"ח בהקרנה בלעדית בסניפי צ"ה. 
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פתיחה לקראת הסרט

לפני הקרנת הסרט המפקדת מקריאה לבנות מכתב שהיא קיבלה יחד עם הפעילות:

שלום,
כאן צוות הצילום של הסרט: 

בזמן הפקת הסרט, קיבלנו מההפקה שתי סוגי דפים: 
דף אחד שמתאר מה יראו בסרט, דף שני שמסביר מה עומד מאחור...

יום אחד קמנו בבוקר לעוד יום צילומים, וגילינו שכל הדפים נעלמו...
אחר חקירות וחיפושים

עברנו על ההסרטות וגילינו להפתעתינו שבזמן שאנו היינו עסוקים באימון השחקנים
העז אכלה אותם...

הדף היחיד שנותר היה הטקסט שעל השחקנים להגיד.
ידענו מה לצלם, אך לא ידענו מה הנמשל...

אולי אתן חיילות תוכלו להביט בסרט להתעמק בו ולהבין מה תפקידו של נשיא הדור?
 

נשמח מאד לתשובה בקרוב 
בתודה

הצלמים

הקרנת הסרט – 40 דקות

לאחר הסרט:

תרגמי את הציטוטים מן הסרט לתפקידו של נשיא הדור: )נספח 1(

שלב ד' – פקודת יום

חלקי לחיילות המועדון בלבד את פקודת היום )אם יש חיילות שטרם נרשמו – יסתכלו עם חברותיהן, ובעז"ה ירשמו 
גם הן...( לימדו יחד את הקטע המעובד משיחת הרבי עם הרבה חיות, והכריזי את הפקודה השבועית! ותזכורת 

לחיילות לבצע את המשימה ובשבוע הבא יקבלו על כך צל"ש לכותפת )כל 10 צל"שים מזכים בסיכה ייחודית(.

סיום
שלב חלוקת המעטפות המרגש הגיע – כל חיילת מקבלת מעטפת מדבקות וכמובן זורקת את העטיפות לפח. 

שימי לב! חיילות מועדון הסניפים – מקבלות שתי מעטפות! 

ונפרדים לעת עתה – עם תזכורת חשובה לחיילות! מתי הפעילות השניה בשבוע שלכן, ואיפה...

להתראות בפעילות הבאה...  ועוד לפני כן בגאולה השלימה! 

הרבי שלנו, אבא שלנו
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הרבי שלנו, אבא שלנו נספח 1

לאחר הסרט:
תרגמו את הציטוטים מן הסרט לתפקידו של נשיא הדור:

 

רבקי: זו הכבשה היחידה שלך?
רועת הצאן: הכבשה היחידה שלי?! אוהו, ממש לא... יש לי עדר שלם המונה כאלף כבשים, ממש 

לא רחוק מכאן
דבורי: אז.. מה משנה לך כבשה אחת מתוך אלף?

רועת הצאן: השתגעתן? שאשאיר את סימהלה הקטנה לבד? מי יאכיל אותה? מי ידאג לה? מי 
ילחש לה לילה טוב לפני השינה? אני הרועה!  אני דואגת לכל כבשה וכבשה....

 
השלימו:

הרבי הוא כמו _______________ 
ש ____________________________________________________________.

 
 

רבקי: תקשיבי, התבלבלנו לגמרי. אנחנו יכולות להיות מוקפות במליון שקעים, ואפילו למצוא 
פה גנרטור שלם עם המון חשמל, אבל בשביל שהוא יוכל להתחבר לפלאפון הקטן שלנו, חייבים 

שיהיה כאן באמצע---"
דבורי: "מטען!"

 
הרבי הוא כמו _______________ 

ש ____________________________________________________________.
 
 

רבקי: סליחה אפשר להפריע לך רגע? הפנים שלך מאד אדומות ואת כלכך מתאמצת... את באמת 
חושבת שתשפיעי? אתם בסך הכל כמה אזרחים, איך תצליחו להשפיע על ראש העיר?

גברת מפגינה: ראש העיר הזה, כמה שיגור בוילה מפוארת וכמה חשבונות בנק שיהיו לו, לא זה מה 
שיהפוך אותו לראש העיר. בשביל להיות ראש העיר באמת הוא חייב שהציבור ירצה אותו! הוא 
חייב את התמיכה שלנו! שלי ושלה ושלה... ראש העיר צריך את התמיכה של כל האזרחים פה".

 
הרבי הוא כמו_______________ 

ש ____________________________________________________________.


