בס"ד

• החניכים ילמדו על אהבת חינם.
• החניכים ירצו להפיץ אהבת חינם בסביבתם.
• החניכים יחוו את השמחה בהפצת אהבת חינם ברחוב.

 10דק'

שלום ילדים ,מה שלומכם? היום נעבור יחד פעולה כיפית בנושא של
אהבת חינם.
מישהו יודע מה זה אהבת חינם?
(לתת לילדים קצת להגיד מה שהם יודעים)
יופי ,אנחנו שמחים לשמוע את כל התשובות הנכונות שלכם.
עכשיו רוצים לשמוע סיפור על אהבת חינם?

בס"ד

 10דק'

היה היו שני אחים ולהם חווה משותפת .במשך שנים רבות הם עיבדו את
החווה ביחד ,באחווה וברעות .הגיע היום ,שבו אחד מהם נשא אישה ולכן
חילקו ביניהם את החווה .האח הנשוי בנה לעצמו בית חדש ועבר לגור שם
עם אשתו ,בעוד שהאח הרווק המשיך לחיות לבדו בבית החווה הישן .שני
האחים המשיכו לעבד את שדותיהם המבורכים וקצרו רווחים.
חלפו השנים ,לאח הנשוי נולדו בינתיים עשרה ילדים ,בעוד שהאח השני
לא מצא עדיין את בת זוגו – הוא נשאר בודד.
באחד הלילות חשב לעצמו האח הרווק" :יש לי שדה גדול ומבורך ,הפרנסה
מצויה אצלי בשפע ובכל זה אני משתמש רק לעצמי .גם לאח שלי יש שדה
גדול ומבורך ,אבל הוא צריך להאכיל שנים עשר פיות!" וממחשבה למעשה
– באמצע הלילה הוא קם ממיטתו ,יצא מהבית אל הגורן ,אסף בידיו מספר
אלומות של חיטה ,טיפס במעלה הגבעה שהפרידה בין בתי האחים והניח
אותן יחד עם אלומותיו של האח הנשוי.

והנה ,באחד הלילות חשב לעצמו האח הנשוי" :כמה חבל .לי יש עשרה
ילדים ואישה נפלאה – החיים שלי מלאים ומאושרים ,בעוד שאחי המסכן
בודד כל כך .כל מה שיש לו בחיים זו החיטה שלו "...וכך ,באמצע הלילה
הוא קם ממיטתו ,יצא אל הגורן ,אסף לחיקו מספר אלומות חיטה ,טיפס
במעלה הגבעה וצרף אותן לאלומותיו של אחיו.
מידי לילה פסעו האחים הלוך ושוב .מידי לילה טיפס כל אחד מהם על
הגבעה ,חצה את גבול השדות והוסיף חיטה לגורן של אחיו ומידי בוקר היה
תוהה כל אחד מהם ,איך זה שערמת החיטה בגורן מתברכת ונראה כאילו
אינה מצטמצמת כלל?...
באחד הלילות ,בעודם מטפסים להביא את אלומותיהם זה לזה ,נפגשו שני
האחים בפסגת הגבעה .הם הבינו מיד מה קרה ,נפלו זה לזרועותיו של זה,
בכו ,התחבקו והתנשקו.
מאוחר יותר נבנה על גבעה זו בית המקדש" .בגלל שנאת חינם נחרב בית

המקדש ,ובזכות אהבת חינם ישוב ויבנה".

בס"ד

 5דק'

אז מה זה בעצם אהבת חינם?
(הגדרה חלקית מויקיפדיה ,לא בשביל להקריא לחניכים ,אלא כדי שתבינו
אתם קצת מה אתם מסבירים יותר לעומק" :המושג נמצא לראשונה בדברי

תורתו של רבי יחזקאל מקוזמיר ,שאמר" :כמו שחורבן בית המקדש היה על
ידי שנאת חינם ,כן לתקן זה צריך אהבת חינם ,שכל אחד מישראל יאהב
את חבירו בחינם" .המושג התפרסם בעקבות השימוש שעשה בו הרב קוק,
בפרט בספרו אורות הקודש" :ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת
חינם ,נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם."...הרב אליהו
בקשי דורון כתב שמשמעות של "חינם" במושג "אהבת חינם" שונה
ממשמעותו במושג "שנאת חינם" .בעוד באחרון המשמעות היא בלא סיבה,
בראשון הכוונה היא ללא תמורה")
אהבת חינם היא נתינת לזולת ללא ציפיה לקבלת משהו בתמורה .רבי

יחזקאל מקוזמיר אמר "כמו שחורבן בית המקדש היה על ידי שנאת חינם,
כן לתקן זה צריך אהבת חינם ,שכל אחד מישראל יאהב את חבירו בחינם".
 25דק'

נקרין לילדים את הסרטון הקצר על דוכני אהבת חינם.

https://www.youtube.com/watch?v=M72sPocga_s&t=28s
נסביר לילדים שעכשיו אנחנו הולכים להכין יחד שיפודי אהבת חינם
ולחלק בישוב /בסביבה.
כל ילד יקבל  3שיפודים ,דפים גזורים ,טופי וחתיכות דבק סלוטייפ ויכין
את השיפודים( .את השיפודים ,הטופי והדפים תקבלו מהתנועה! אתם רק
צריכים לגזור ולהכין את השיפודים עצמם).
לאחר שכולם יסיימו להכין ,נצא יחד ונחלק ברחוב לאנשים את השיפודים
ונסביר להם כי על כל שיפוד מופיעה משימה קטנה של אהבת חינם ונשמח
שהם יעשו אותה ובכך גם הם יעשו מעשים טובים.

בס"ד

איך מכינים את השיפודים?
מקפלים את הדף ל -2כך שהכיתוב נמצא מ 2הצדדים( .ראו תמונה).
מכניסים את השיפוד בקו הקיפול (כך שהשיפוד יהיה בין  2הצדדים של
הדף) ונועצים למעלה את הסוכריה.

נקבץ חזרה את החניכים ונשב במעגל.
נשאל:
• איך היה?
• יש לכם רעיונות איך אפשר להמשיך לעשות מעשים טובים של אהבת
חינם?
ניתן להם לתת רעיונות ,נוכל לעזור להם בעצמינו ולתת רעיונות .אפשר
להעזר ברעיונות שהופיעו על השיפודים.
(רעיונות :לחלוק ממתק עם האחות הקטנה,
לתת לאמא ואבא לישון בשבת בצהריים,
להתקשר לסבא ולסבתא לפני שבת,
לחייך לשומר בכניסה לבית הספר.)...

• שיפודים ,סוכריות ודפי מחייכים גזורים (תקבלו מהתנועה).
• דבק סלוטייפ.

