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ב"ה, ימים הסמוכים לל"ג בעומר, ה'תשע"ח

 ילדי כפר חב"ד, 
חיילי וחיילות צבאות השם היקרים, 

אם בכל השנה מצוות אהבת ישראל חשובה 
ביותר, על אחת כמה וכמה בימי ספירת העומר, 

וביום ל"ג בעומר בפרט - היום בו מאות אלפי 
ילדים יהודיים מתכנסים יחד בכל רחבי העולם, 
לכבודו של רשב"י, מתוך אהבה ואחדות ישראל, 

כרצונו הקדוש של הרבי נשיא דורנו, לזירוז 
והבאת הגאולה השלימה.

לקראת יום זה נתכונן היטב עם החוברת 
שבידכם המכילה 49 פתגמים חסידיים בעניין 

אהבת ישראל, כמניין ימי ספירת העומר 
)שנלקטו ע"י בית חב"ד ביתר עילית(, ונתחזק 
בקיום מצווה חשובה זו, בבית ובכיתה, ברחבי 

הכפר ומחוצה לו.
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 פרטי המבצע: 
המשימות שלכם לשבוע שלפני ל"ג 

בעומר הן:

במהלך השבת הקרובה תלמדו בבית עם 
אבא או אמא, לפחות 3 פתגמים מתוך 
החוברת וביום ראשון תביאו את הספח 

המצורף חתום ע"י ההורים ותקבלו 
מהמורה כרטיס הגרלה. 



ב"ה

אני מאשר/ת שבני/בתי למד/ה במהלך 
השבת פתגמים בנושא אהבת ישראל 

 מתוך חוברת ההכנה לל"ג בעומר

  ������������������  שם התלמיד/ה
חתימת ההורה ������������������ 
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ביום ראשון

משימה בכיתה:
כל כיתה תלמד יחד עם המורה מספר 

פתגמים מתוך החוברת. בסיום הלימוד, 
יקבל כל תלמיד כרטיס הגרלה מהמורה.

משימה ברחוב:
עליכם להקריא לאנשים ברחוב )חברים, 

שכנים, או בני משפחה( לפחות פתגם 
אחד מתוך החוברת ולהחתים אותו. כל 

עשר חתימות מזכות את התלמיד בכרטיס 
הגרלה מהמורה.
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ב"ה

 אני החתום מטה מאשר 
 ������������������  כי התלמיד/ה 
הקריאה בפניי פתגם בנושא אהבת ישראל 

מתוך החוברת.

  
חתימהרחובשם
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כל 10 חתימות מזכות אתכם 
בכרטיס הגרלה.
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ביום שני 

משימה בכיתה:
 עליכם להכין כרזה ססגונית ומעניינת, 

המכילה פתגם מתוך החוברת בנושא 
 אהבת ישראל.

אל תשכחו לציין במקום בולט את הכיתה 
שלכם ואת שם מוסד הלימודים. הכרזות 

ייתלו באזור שיוקצה על ידי מוסד 
הלימודים שלכם.

על משימה זו יקבל כל תלמיד כרטיס 
הגרלה אחד  מהמורה.
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משימה בבית:
עליכם להדפיס או לכתוב את אחד 

הפתגמים ולתלותו על דלת הבית מבחוץ. 
תלמיד שיביא אישור חתום מההורים 

יקבל מהמורה כרטיס הגרלה.

ב"ה

אני מאשר/ת שבני/בתי תל)ת(ה על 
דלת הבית פתגם בנושא אהבת ישראל 

מתוך חוברת ההכנה לל"ג בעומר
  �����������������  שם התלמיד/ה 
חתימת ההורה ������������������
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ביום שלישי 

משימה בכיתה:
עליכם ללמוד בהפסקה יחד עם חבר/ה 

מספר פתגמים מתוך החוברת. בסיום 
הלימוד, יקבל כל תלמיד כרטיס הגרלה 

מהמורה.

משימה ברחוב: 
עליכם להחתים בטבלת החתימות 

המצורפת לפחות 3 אנשים )חברים, 
שכנים, או בני משפחה(, שהם מקבלים 
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על עצמם להוסיף ולהתחזק במצוות 
אהבת ישראל לקראת ל"ג בעומר.

על משימה זו יקבל כל תלמיד כרטיס 
הגרלה אחד  מהמורה.
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ב"ה

 אני החתום מטה 
מקבל על עצמי בל"נ להוסיף ולהתחזק 
במצוות אהבת ישראל, לזירוז הגאולה 
השלימה ולהיות כלי לברכות רבותינו 

נשיאינו מייסדי כפר חב"ד.

  
חתימהרחובשם
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על משימה זו יקבל כל תלמיד 
כרטיס הגרלה אחד מהמורה.
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במהלך ה'פאראד' יוגרלו פרסים יקרי 
ערך בין התלמידים המשתתפים במבצע 

'אהבת ישראל'

 נא להביא לתהלוכת ל"ג בעומר, 
את כרטיסי ההגרלה שתקבלו מהמורה, 

 אז להתראות בתהלוכת ל"ג בעומר,
 יחד כל ילדי כפר חב"ד!
 בברכת "ברכנו אבינו - כולנו כאחד!”
ועד כפר חב"ד





הפתגמים נלקטו ע"י בית חב"ד ביתר עילית
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'היום יום' כ"ה סיון
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