
 "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"
)תהילים, קל"ג א‘(

"ְּבֹנַהג ֶׁשָּבעֹוָלם, ִאם נֹוֵטל ָאָדם 
ָיֹכל  ֶׁשָּמא  ָקִנים,  ֶׁשל  ֲאֻגָּדה 

ְלָׁשְבָרם ְּבַבת ַאַחת?
ֲאִפּלּו  ַאַחת,  נֹוֵטל ַאַחת  ְוִאּלּו 

ִּתינֹוק ְמַׁשְּבָרן!
ְוֵכן, ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגֲאִלין ַעד ֶׁשִּיְהיּו 

ֻּכָּלן ֲאֻגָּדה ַאַחת".
)מדרש תנחומא לדברים כט(

סולידריות: התל אביבים תרמו דם לפצועים 
ממירון, גם בחברה הערבית נרתמו לסייע

בטמרה, חורפיש ובית ג‘אן הקימו עמדות התרעננות לחוזרים 
מההר. תושב ירכא הזמין לביתו את מי שיזדקק למקום לישון. 
ראש העדה הדרוזית: “ליבנו עם משפחות ההרוגים, ערוכים 
לספק כל עזרה". תורים ממושכים לתרומות דם בתל אביב: 

“הגענו בגלל הצער והכעס. יש אסונות שניתן למנוע"
)חדשות וואלה 01.05.2021(

לימוד בחברותא ♥ כיתות ד'-ו'
אחדות מתוך שונות 

♥

אתה לבן אני שחור,
אני חשוך אתה באור

שמחמם כמו אמא,
ושדואג לך.

אתה קטן אני גדול
אני רוצה אתה יכול

לרקוד, לצעוד קדימה.
להיות שלם בין אנשים.

ואולי יבוא יום ונהפוך שווים
אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים

ונזרום ביחד עד אין סוף
שנייה לפני שקו החוף מגיע
שנייה לפני שקו החוף מגיע

אני בוכה אתה צועק
אני טועה אתה צודק

זאת הצגה שלנו,
ואין קהל ואין במה.

אולי נשב ננוח,
אתה, אתה.

אני, אני.
וגם תחלוף הרוח,
ויעברו כל השנים.

ואולי יבוא יום...

שווים / עילי בוטנר ורן דנקר

♥

שלט שנתלה בכניסה לקרית טלזסטון )קריה חרדית( ע"י תושבי נווה אילן 
הסמוכה )ישוב חילוני( בעקבות האירוע בהר מירון

“מדינת ישראל הדמוקרטית מקדשת את הזכות המוסרית לחיים ואת הזכות השווה להיות שונה...
עלינו להבין שאין לנו דרך אחרת מלבד החיים המשותפים...זה הזמן לבחור בדרך המשותפת 

זה הזמן למצוא את המאחד ולא המפלג...אין לנו אפשרות אחרת. זה בידיים שלנו"

  צפו בשיעור

 בית ספר לאחדות
יותם זמרי

  צפו ב

דילמה של רונה
וחשבו כיצד אתם הייתם נוהגים

דברי הנשיאים שמעון פרס וראובן רובי ריבלין: 

מן נוצרה  'אחדות'   "המילה 
כאשר  כלומר,  אחד.  המילה 
אנשים רבים מסכימים על דבר 
מה ופועלים ביחד, הם הופכים 

כאילו לגוף אחד ומלוכד“

)ד"ר רוביק רוזנטל(

 לפניכם מספר מקורות,
בחרו שניים  מהם, קראו אותם ודונו:

1  מה ניתן ללמוד מהמקורות על 
אחדות מתוך שונות?

כיצד תוכלו ליישם בחיי היומיום את    2
ערך האחדות מתוך שונות?

ַיַחד,  ִהְתַחְּברּות   אחדות: 
ְּכָלִלית  ַהְסָּכָמה  ָמֵלא,  ִׁשּתּוף 

ְּבֵדעֹות אֹו ִּבְפֻעוּלֹות.

)מילון אבן שושן(

  *

https://www.youtube.com/watch?v=B-33zU9m2X0
https://www.youtube.com/watch?v=Az4nrDt-JrM&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=Az4nrDt-JrM&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=Az4nrDt-JrM&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=Az4nrDt-JrM&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=s5_IQLzXWcs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=s5_IQLzXWcs&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=s5_IQLzXWcs&t=3s

