
 יום אהבת ישראל
  

    שיעור ואהבת לרעך כמוך .א

  ים לסרטוניםיום האחדות קישור .ב

 אירועי חטיפת הנערים תקציר 

 ליום האחדות אברהם ליפשיץ  

 לברכתה של רחלי פרקל קישור 

 עם, תורה, ארץ  כתבה של אוריה כהן 

 אחידות אחדות ולא כתבה של מוריה סטופל 

 לאתר נוער מעלה כניסה 

 בהר הרצל בת גלים שאער בטקס יום הזיכרון השנה 

 בטקס זוכרים ושרים עם דברים של רחלי פרנקל השיר פתח ליבך ברחמים. 

 ת לאחדותקריאת שלושת האמהו  יום האחדות 

 עם ישראל בצמתים אחדות בזמן מלחמת צוק איתן 

 

 פעילות בכיתות ובבית הספר –על אהבת חינם  .ג

"וימת  שנאמר: ן הכהן, ומת אהרנודע במסורת היהודית כיום "אהבת ישראל" מאחר שביום זה  ראש חודש אב

לאהבת הבריות מהווה סמל ומופת  אהרון הכהן. (, ל"ח)במדבר ל"ג בחודש החמישי באחד לחודש"...שם 

 אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ן אוהב שלום ורודף שלוםוהווי מתלמידיו של אהר, שנאמר: "...שלוםורדיפת 

 . )אבות א' י"ב(

מינהל  חברה ונוער בשיתוף מינהל החמ"ד, במסגרת התוכנית "חמ"ד של חופש", בחרו לציין את ראש חודש אב 

רעך כמוך", שעליה אמר רבי עקיבא: "זהו כלל גדול כ"יום אהבת ישראל", לצורך עיון ויישום  של מצוות "ואהבת ל

בתורה", והלל הזקן העמיד את כל התורה כולה על מצווה זו. בהפעלה שלהלן ננסה לפרוט רעיון נשגב זה 

 ל"מעות" קטנות וברות יישום.

  :""ואהבת לרעך כמוך אדם יקבל על עצמו לפני תפילת שחרית לקיים את מצוות שכל ,יסד מנהגהקדוש האר"י 

לאהוב כל  ויכווןצות ואהבת לרעך כמוך. ושיקבל עליו מ קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך"

תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה  ל ידי זה מבני ישראל כנפשו, כי ע חדא

בר ילכלול עצמו כאלו הוא א חדוא חדחברים העוסקים בתורה ביחד צריך כל א ולעשות פרי. ובפרט אהבת

שלו. ובפרט אם יש לאדם ידיעה והשגה להכיר לחברו בבחינת הנשמה. ואם יש איזה חבר  מן החברים חדא

וכן בכל ו. בצרה צריכים כולם לשתף עצמם בצערו או מחמת חולי או מחמת בנים ח"ו, ויתפללו עלי מהם

אהבת החברים שלנו, של  ןבעניירני מורי ז"ל עמו. ומאד הזהי חברותפילותיו ודרכיו ודבריו ישתף את 

 (16 -, צפת, המאה ההקדמה ל"שער הכוונות" האר"י הקדוש, ) ."חברתנו

בקיצור שולחן ערוך  , וכןלמן שנת ת"ס ואילך זה הלך ונשתגר בספרי מקובלים, ואף בסידורי תפילה שונים דבר

 ת עשהוהריני מקבל עלי מצו"  לומר לפני התפילה'(, פרק י"ג, סעיף א)דוד הלוי  הרב חייםמאת  "מקור חיים"

 ".כמוך של ואהבת לרעך

   החמ"ד ורפרנטיםבאמצעות ידידי  –המשך לפעילות שנתית  –איסוף מצרכי מזון 

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/yesodi/av2888.pdf
http://noar.maale.org.il/magazin/187
http://noar.maale.org.il/magazin/187
http://noar.maale.org.il/magazin/186
http://noar.maale.org.il/magazin/186
https://drive.google.com/file/d/0B73vlxPEGn6lejVvdGk4QU1Jems/view?usp=sharing_eid
https://drive.google.com/file/d/0B73vlxPEGn6lejVvdGk4QU1Jems/view?usp=sharing_eid
http://noar.maale.org.il/blog/%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%94%D7%9F
http://noar.maale.org.il/blog/%D7%A2%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%94%D7%9F
http://noar.maale.org.il/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://noar.maale.org.il/%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://noar.maale.org.il/
http://noar.maale.org.il/
http://www.mako.co.il/news-military/security-q2_2015/Article-85fc4a86e60ec41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/security-q2_2015/Article-85fc4a86e60ec41004.htm
http://www.youtube.com/watch?v=0Y5m67CP9dw&spfreload=10
http://www.youtube.com/watch?v=0Y5m67CP9dw&spfreload=10
http://www.kikar.co.il/160152.html
http://www.kikar.co.il/160152.html
http://www.youtube.com/watch?v=omqI6ytJ6RU&spfreload=10
http://www.youtube.com/watch?v=omqI6ytJ6RU&spfreload=10


 מפגשים בחברה הישראלית

 יום אהבת ישראל"" א' באב  -יחד שבטי ישראל -יש"י 

מתחם עיר הילדים והנוער ברשות מהווה מוקד משיכה אטרקטיבי לפעילויות שונות לנוער ולילדים במהלך חופשת הקיץ. 

מתחם זה מייצר למעשה מרחב עירוני משותף, המעודד קיום מפגש חווייתי משמעותי בין בני נוער דתיים וחילוניים 

 ברשות. 

יים וחילוניים, מזמינה את הרשויות המעוניינות לקיים פעילות עמותת 'גשר', המובילה בארץ בתחום המפגש בין דת

 ערכית משותפת לנוער דתי וחילוני במהלך שבוע "עיר הילדים והנוער" בעיר. -ערב חינוכית

את הפעילות מומלץ לקיים סביב אירועים משמעותיים בלוח השנה העברי בחודש אב, כגון ראש חודש, ט' באב או ט"ו 

 מהווים הזדמנות מיוחדת למפגש ולשיח על מרחב משותף בהקשר של זמן משותף. באב. תאריכים אלו 

תשעה באב ,  -בתי מדרש לחופש בסדרה של שלושה מפגשים ברצף יום האחדות, יום אהבת ישראל 2לכל מחוז הוקצו 

 ניתן לקיים פעילות  גם בבתי הספר . לרצח רוה"מ רבין. 20ויום הזיכרון ה

 הפעילות: תוכן

  והקרנת סרט עלילתי או דוקומנטרי מבית היוצר של "קרן גשר לקולנוע רב תרבותי".פתיחה  

 .)לימוד בחברותות )התכנסות בקבוצות קטנות סביב דף לימוד 

  .איסוף במליאה משותפת וסיכום 

 משך הפעילות: עד שלוש שעות 

 

 מנחה מקצועי מטעם עמותת 'גשר'.  פעל  ע"יאירוע ראש חודש ברשות יו

 כנים תיעשה מול כל רשות באופן פרטני לפי צרכיה ומאפייני התאמת ת

 הנוער שבה. על הרשות לוודא כי המרחב מתאים להעברת פעילות הכוללת סרט.

 לפרטים, שאלות והזמנת מנחה ניתן לפנות לעמותת 'גשר':

 gomes@gesher.co.il, 3475063-052גמא שפר: 

 hpigelsy@walla.coms  ,0506282923, שושי שפיגל מפקחת ארצית חינוך חברתי ח"ן חמ"ד

 

http://www.nitzotzot.org.il/%d7%a8%d7%92%d7%a2-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99
mailto:gomes@gesher.co.il
mailto:shpigelsy@walla.com

