
  עולם חסד יבנה
בד"כ בגיל כתה ו', לשנה  –במוסדות חינוך רבים מקדישים את שנת הבת מצווה 

של פעילויות חסד שונות עם הסביבה הקרובה של התלמידה. כל זאת על מנת 
  להטמיע בה את הרצון והחובה לקיום מצוות שבין אדם לחברו.

  בארץ. להלן מס' דוגמות לפעילויות חסד שהתקיימו במגוון בתי ספר
בבית ספר בחיפה אימצו תלמידות כתה ו' במסגרת "פעילות בת מצווה", בנות 
בגיל מקביל, כבדות שמיעה. הן למדו את שפת הסימנים, הכינו מסיבת בת מצווה 
משותפת לשתי הקבוצות כאשר גולת הכותרת הייתה מופע אור קולי על הנושא 

  "בת מצווה" בשפת הסימנים.
בוצת בנות לטפל בדיירות בית אבות סמוך. לאחת בקרית שמונה התנדבה ק

הקשישות סייעו בתקשורת עם בני משפחתה הנמצאים בחו"ל ואת קולם לא 
  שמעה מזמן, לדיירת אחרת עזרו ברכישת חפצים להן הייתה זקוקה.

שמונים בנות מרעננה המתכוננות לחגיגת בת המצווה שלהן, השתתפו בפעילות 
ברעננה. למשך שעתיים התנדבו הבנות בניקוי יוצאת דופן בבית "יד שרה" 

לטורים לחולים המתקשים בנשימה. יעל שמאי שתחגוג את בת המצוה שלה אינה
בחודש הבא סיפרה על פעילות החסד מנקודת מבטה: "למדתי שגם אנחנו יכולות 
להוציא את המידות הטובות שיש בנו ולהשפיע על כל כך הרבה אנשים. היה מרגש 

  לראות את הכח של כולנו יחד".
בת מבנות המצווה תלמידה מבית הספר אשר בבית ספר בקרית גת אימצה כל 

חברתי או לימודי. השתיים היו משוחחות זו עם זו,  –זקוקה לסיוע כלשהוא 
מתארחות אחת בביתה של חברתה ובת המצווה הייתה מסייעת לבת טיפוחיה 

  בהכנת שיעורי הבית. השתים נהנו מה"חברות" המיוחדת.
סייע למשפחה לה ילד פגוע מח קבוצת בנות מ"פרוזדור ירושלים" התגייסו ל

ידי - הזקוק מספר פעמים ביום לתרגילי פיזיוטרפיה מיוחדים. הבנות הונחו על
מטפלת מומחית ובנאמנות התייצבו כל אחת בתורה לתרגל עם הילד. ההורים 

  קראו לבנות "מלאכיות".
זוהי רק טיפה בים במסכת החסד של בנות המצווה הפועלות במשפחה בחברה 

ערכה וחשיבותה של פעילות חסד הינו בהמשכיותה וברציפותה, אין די ובקהילה. 
בחסד חד פעמי. נתיב החסד הוא ממושך וארוך. תחילתו בפעילויות חסד בית 

  ספריות והמשכו לאורך כל חיי התלמידות. אשרי המהלכות לאורכו. 
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