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ֵאל" -שלב א'  ְשרָּ ּה ֶאת ְבֵני יִּ ֹּאת ְוַלְמדָּ ה ַהז ירָּ ֶכם ֶאת ַהשִּ ְתבּו לָּ ה כִּ  " ְוַעתָּ
 

 מתחילים מהמזכרת... 
 

 לשון דיבורים.  -בתחילת השנה למדנו דברים 
ך זה הזמן להעביר את רשות הדיבור ללומדות. לתת להם להביע את מה שלמדו מתו

 החומש.
 המשימה:

 כל לומדת בוחרת פסוק אחד מתוך חומש דברים ופירוש אחד לפסוק הזה. 
 עליה לצטט את הפסוק ואת הפירוש.

 לאחר מכן כל לומדת כותבת שתי פיסקאות. 
 מדוע בחרה דווקא בפסוק הזה?  -פיסקה ראשונה 

 ים.מהו המסר או המסרים שהיא לוקחת מהפסוק שבחרה לחייה האישי -פיסקה שניה 
 

את הפסוקים יש להגיש מוקלדים אך לא מודפסים. לאחר שכולן יגישו את מה שכתבו, 
 נערוך את כל הפסוקים, הפירושים והלמידות לחוברת על פי סדר החומש. 

 
 בסיום המסיבה תקבל כל אחת חוברת.

 
 מתחלקים לקבוצות. -שלב ב' 

 
 לחמש קבוצות. לומדותמחלקים את ה

 . כל קבוצה אחראית על חומש
 לכל קבוצה יש שתי משימות שהיא צריכה למלא ביחס לחומש שלה.

א. הכנת כרזה. הכרזה צריכה לבטא מסר, רעיון או אירועים מרכזיים שמופיעים בחומש 
 שהקבוצה קיבלה. 

 ב. פעילות שמיועדת כולן וקשורה לתוכן החומש. 
לצאת מהכיתה? מה חשוב להגדיר את הדברים הבאים מראש: משך הפעילות, האם מותר 

 השטח העומד לרשותן? 
 ת. צריך להגיע לסיכום בנוגע לחומרים שישמשו לפעילו 

כל קבוצה צריכה לדווח על אופי הפעילות שאותו היא מתכננת בתחילת התהליך בכדי 
 למנוע כפילות. קבוצה שמעוניינת לשנות 'תוך כדי תנועה' חייבת לתאם לפני שהיא משנה.

 
 כיבוד  -שלב ג' 

 
סיום מכובד ולא מומלץ לעשות אותו על במבה וביסלי. כדאי להתארגן מראש לסעודה  זהו

 בזמן להורים על הבקשות. משותפת חגיגית ולהודיע  
 עוגה חגיגית מוסיפה מאד לאירוע ואם יש אפשרות זה מעולה.

 
 הכנות אחרונות  -שלב ד' 

עיליות השונות נמצא עורכים יפה שולחנות, תולים את הכרזות, בודקים שכל מה שצריך לפ
 ועובד, וכותבים תוכניה מסודרת. זה ממקם כל אחד לזמן בו יבוא החלק שלו לידי ביטוי

 ומאד מרגיע לחצים. 
 עכשיו נשאר רק להתרגש ולהינות יחד

 בהצלחה.
 
 
 


