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ּמּוז  חודש תַּ

 ואיך הוא קשור להפרדת הדת מהמדינה או מהעם היהודי?

  ולדת היהודית היהודי גישתו של א.ב. יהושע לעם

 (2017ספטמבר -)מתוך ראיון שקיים א.ב. יהושע עם אריאל הורוביץ בגיליון דעות מאוגוסט

בחודש תמוז הובקעה החומה. הן בחורבן בית ראשון 

והן בחורבן בית שני. סופו של המהלך היה יציאת עם 

ישראל לגלות. לטענת א.ב. יהושע, שנפטר החודש, 

שם, בגלות בבל שאחרי חורבן בית ראשון, 

ומליה של העם התפתחה, התחזקה ופרחה האנ

היהודי שממנה קשה לנו כל כך להשתחרר עד עצם 

 היום הזה.

א.ב. יהושע הציג את היהדות כחיה ייחודית ומשונה 

שבה הדת והלאום כרוכים זה בזו וזו בזה. על פי חוקי 

הדת היהודית, בן לעם היהודי הוא מי שנולד לאם 

יהודייה. ומנגד, לא ייתכן שמי ששייך לעם היהודי 

בדת אחרת דוגמת הנצרות או האסלאם. יאמין 

 החיבור הזה, טען יהושע, אינו מוסרי.

לאום לא יכול להיות מותנה באמונה או בדעות. 

האחריות שלנו לבני עמנו קיימת ללא קשר 

לאמונותיהם או דעותיהם. דת, לעומת זאת, צריכה 

להיות נגישה לבני כל הלאומים. אם אנחנו מאמינים 

כונה, היינו אמורים לרצות שהיהדות הינה הדת הנ

שכל העולם יהיו יהודים, אבל היהדות מבחינה בין 

בני העם היהודי לאחרים וקושרת עצמה ללאום 

ספציפי שתנאי הכניסה אליו קשים וחמורים. תארו 

לכם את המשמעות של מיליארד סינים ֵגרים. העוקץ 

טמון בין השאר בקשר של הדת היהודית לטריטוריה 

רץ ישראל, אבל לא רק. גם הדרישה הספציפית של א

להיות 'עם נבחר' ו'אור לגויים' גורמים להיבדלות 

 הדת היהודית מכלל העולם.

פרדוקס הקשר החל כבר במעמד הר סיני בו התגבש 

העם היהודי וקיבל את התורה ממשה. עצם יצירתו 

המיתית של עם ישראל בארץ גושן וקבלת התורה 

של האנומליה.  במדבר ולא במולדתו, הם ראשיתה

המולדת מוצגת כמותנית בקיום המצוות והיא איננה 

חלק אימננטי מהותי מן העם היהודי. בימי בית ראשון 

הצימוד הזה של דת ולאום לא באמת עבד. יהודים 

זבחו לבעל ולאשרה ולאלים נוספים, ועדיין נותרו 

יהודים. אנו למדים על כך מהתנ"ך עצמו ומהנביאים 

רב לעם להפסיק את העבודה שמטיפים השכם וע

הזרה. כלומר, גם מי שעובד לאלים אחרים שייך לעם 

היהודי, אחרת הנביאים לא היו מטיפים כנגדם. 

לשיטתו של יהושע, האנומליה היהודית החלה 

 לפרוח בגלות, בהיעדר טריטוריה. אין עוד עם 

ששרד באופן דומה ללא טריטוריה משותפת, ללא 

מי. החיבור של הדת שפה אחידה וללא משטר עצ

ללאומיות ביהדות, ִאְפשר להקטין את חשיבות 

הטריטוריה ובכך גרם להעצמת הגולה. עמים אחרים 

איבדו את זהותם כשנושלו מהטריטוריה שלהם ואילו 

יהודים פרחו בטריטוריות זרות בזכות ההלחמה הזו 

בין הדת ללאום. העם היהודי מקבל אישור אלוהי 

ת ולהתקיים בתוכן תוך שמירת לחדור לטריטוריות זרו

 מאפייניו הייחודיים. 

הגולה, אמר יהושע, הייתה רצונית. גלות בבל ככורח 

התקיימה כחמישים שנה בלבד. אחרי הצהרת כורש 

ניתנה רשות ליהודים לשוב למולדתם. רובם נשארו 

בבבל מרצונם החופשי. גם אחרי חורבן בית שני רוב 

בלי ישנו אפילו צידוק היהודים גלו מרצונם. בתלמוד הב

להישאר בגלות ואזהרה כנגד כל ניסיון לחדש את 

הלאומיות בארץ ישראל. לדבריו, ארון הספרים היהודי 

כבל אותנו לגולה. סופה של אותה גלות הייתה מכה 

 שאף עם אחר לא קיבל בהיסטוריה. 

הבעיה היא שהקשר בין הדת לעם הוא עמוק, יסודי 

נקל להפרידו לתפיסתו של ומהותי. זה איננו חיבור ש

יהושע. אולם זה בדיוק מה שהוא קרא לנו לעשות. 

הפרדת הדת מהמדינה לתפיסתו הרבה פחות 

משמעותית. למעט בנושא הנישואין הדת לא שולטת 

במדינה. הבעיה הקשה יותר מבחינתו נובעת מכך 

שאפסו הסיכויים להיפרד מהפלשתינאים. חזון שתי 

ר ואנחנו צריכים להיערך המדינות איננו רלבנטי יות

קדם דו קיום דתית. הדרך ל-לאומית ורב-למדינה דו

כזה היא להדגיש את הזהות הישראלית ולקבל גם את 

 הפלשתינאים לתוך אותה זהות. 

הישראליות, לדידו של יהושע, איננה שלילת היהדות 

אלא הרחבה שלה. את הזהות הישראלית הוא תיכנן 

מות כיום. בראש לבנות על בסיס הזהויות הקיי

ובראשונה על בסיס הזהות היהודית אבל גם במידה 

מסוימת גם עם הפלשתינאים ושאר המיעוטים החיים 

פה. הישראליות היא הזהות הראשית ובתוכה יכולות 

להתקיים דתות שונות. הציונות התכוונה להחליף את 

האל בטריטוריה. היא ניסתה לרפא את הקשר 

 אבל הפרויקט הציוני  הבעייתי בין דת ללאומיות.



 
 30.6.2022   בהתשפ" תמוז א'                17גיליון מספר                   עלון קהילת ֵרעים

 
 

4 
 

המקורי נזנח, לטענתו, לטובת חיזוק הקשר בין דת 

 ללאומיות ושם טמונה הסכנה להמשך קיומנו. 

לדידו של יהושע, הקשר בין יהודי ישראלי לבין ערבי 

ישראלי קרוב יותר מהקשר של אותו יהודי עם יהודי ארה"ב 

 למשל. לאומיותו של יהודי אמריקאי היא אמריקאית. הוא

רואה ביהדות בעיקר את הדת שלו. גם אותו יהודי בארה"ב 

או בצרפת חי עם נוצרים ומוסלמים תחת אותה זהות 

לאומית אמריקאית או צרפתית. אם כך מדוע שלא נוכל 

אנחנו, יהודים ישראלים לחיות תחת אותה זהות לאומית 

עם מוסלמים ונוצרים ישראלים, הוא שואל. זהות ישראלית 

כפופה לקודים דתיים, לא מאיימת גם על  מגובשת שאינה

הדתות האחרות. הדת יכולה להיות דרך נוספת 

לישראליות בה אדם מבקש לבטא את עצמו. הזהות 

 הישראלית תיצור סביבה את הקונצנזוס. 

יהושע ראה חשיבות גדולה להמשך קיומו של חוק השבות 

לאומית מתוך כך שההצדקה -גם בעידן שבו נהיה מדינה דו

סרית להקמת המדינה אחרי השואה היא חוק השבות המו

ודאגת מדינת ישראל לכל יהודי העולם. זהו הבסיס 

המוסרי של מדינת ישראל. אומות העולם הרימו את ידם 

בעד מדינת ישראל כדי שזו תקום ותדאג לכל העם היהודי. 

מדינת ישראל נועדה להבטיח שלכל יהודי יהיה סוף סוף 

הודי נרדף בשל אנטישמיות, מדינת בית משלו בעולם. אם י

-ישראל צריכה לפתוח את שעריה ולקבלו. המדינה הדו

לאומית תצטרך לנתק עצמה ממחויבות לדת היהודית אבל 

 לא ממחויבות ליהודים, לטענתו.

  איך נבנה את האמון בתוכנו היהודים ואיך נבנה את
 האמון בין יהודים וערבים? 

 ה ללא רוב יהודי איך נצליח לקיים את דו הקיום הז
 במדינה?

  איך נבטיח את קיומו של חוק השבות ברגע שלא יהיה
 במדינת ישראל רוב יהודי? 

  איך נמנע את זכות השיבה של פלשתינאים ממדינות
 ערב השונות?

  איך נביא את היהודים והפלשתינאים הגרים כאן
 להסכים לפתרון כזה? 

  האם ויתור על הלאום היהודי יגרור בהכרח גם ויתור
על הלאום הערבי של ערביי ישראל ואם לא, איך חיים 

 בחוסר סימטריה שכזה? 

  איך ניחלץ מגורלן של מדינות דוגמת יוגוסלביה
שניסתה גם היא לייצר מדינה רב לאומית שסופה 
היה מלחמת אזרחים עקובה מדם בין הלאומים 

 השונים שבה? 
 

לי עוד הרבה שאלות לאברהם )בולי( יהושע  היו
  אבל לצערי הן תישארנה ללא מענה.

 

 אייל

החודש התכנסנו כדי לקיים את האספה הכללית 
של העמותה. ניצלנו זאת כדי לראות את 
ההתקדמות שחלה במישורים שונים בקהילה. 
הצגנו את יעדי התכנית האסטרטגית אותה בנינו 

צוותי החשיבה  לפני שנתיים וגם את תכניות
 שהתקיימו השנה.

בסך הכל, ראינו התפתחות מאוד גדולה בפעילויות 

השנה אל מול שנים קודמות גם בשל המעבר 

לקבלת שבת שבועית וגם בשל הוספת פעילויות 

כמו סדנת יצירה וחוג פילטיס. אתר האינטרנט 

מתקדם ומתפתח יפה. תכנית הסיורים השנה 

פגשים עם בוצעה באופן מרשים והתחלנו במ

אמנים מקומיים. הרעיתון מלווה אותנו כבר יותר 

משנה ומהווה שער דרכו ניתן לראות את הקהילה 

גם מבחוץ. ראינו שיפור בפרמטרים רבים אותם 

בחנו. יחד עם זאת, יש גם נושאים בהם אנחנו 

מעוניינים להתקדם יותר בעיקר בתחום השיווק 

 והחשיפה.

 אייל
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יונתןאישי     פתיח    

 זה כל ההבדל –שפה 

ביקור בהולנד. הכל מאד ירוק, היערות, השדות, 

הפארקים עם העצים בני עשרות )מאות?( שנים, 

המטפסים על החומות שבצד הכביש. הגינות 

שיחים ועצים גזומים  –הפרטיות מטופחות למשעי 

במדוייק, פרחים גדולים שאני לא מכיר  פורחים 

בוורוד, אדום סגול או כחול, תעלות מים ירקרקות. 

 , ממש הכל, מטופח ונקי עד כאב בעיניים.הכל

דומים לנו )קצת יותר  –הילדים, הנשים והגברים 

 גבוהים( ויחד עם זה הם מדברים בשפה מוזרה. 

אני תוהה איך זה שבכל מדינה אנשים מדברים 

בשפה אחרת. איך זה קרה שאנחנו קוראים לפרי 

, data ָדָתאוההולנדים קוראים לו  תמריםהזה 

קוראים לו ָראְנֵדבּו צרפת שלהם בהשכנים 

Rendez-vous   ואלו שבגרמניה קוראים לו ְתְרִמיָנה

Termine. 

וההולנדים קוראים  שמייםאנחנו קוראים לרקיע 

השכנים שלהם בצרפת קוראים לו ְסֵייל   Luchtלוכט 

Ciel  ואלו שבגרמניה קוראים לו ִהיֵמלHimmel  

לאותו רגש  אני אומר "אני אוהב אותך" וההולנדים

   Ik houd van je theאומרים ִאיק ָהאּוד ָואִנֶיה

 Je vous aimהשכנים שלהם בצרפת אומרים ז'ֶטם 

 Ich liebeואלו שבגרמניה אומרים ִאיש ִליֶבה ִדיש 

Dich 

שמות המקומות נורא ארוכים. למשל אנחנו 

, בעיירה  goldschmidtsstraatברחוב    התארחנו

קשה לזכור.   Nijkerkerveeenשקוראים לה  

)האמת, גם אשדות יעקב איחוד זה ארוך, בטח 

 להולנדים(

ויחד עם כל ההבדלים האלה, נוכחתי שוב, שאנשים 

הם אנשים, גם הם עושים הליכת בוקר, אחרים 

הולכים בערב. גם הם יוצאים עם הכלב פעמיים 

ביום, אוהבים סטייק עם כוס יין, אוהבים לקנח את 

וצ'ינו עם הרבה קצף, גם הם את הארוחה עם קפ

אוהבים לעשות קניות, קונים פרחים לבת הזוג. 

עושים סקס, גם הם אוהבים מתוק, אוהבים שוקולד 

 וגלידה,  גם אוהבים צ'יפס עם קטשופ ומיונז. 

 

הזוג שהתארחנו אצלו אמר גם "הממשל בהולנד 

מושחת להחריד, הם יושבים כבר יותר מידי זמן 

 בשלטון ועושים דברים אסורים" 

אנחנו מרגישים שם זרים, התקשורת קשה, זה 

מעניין לחשוב שבעצם, אנחנו מאד דומים ומה 

 שמבדיל בינינו, זה בעיקר שפה.

י האמת שאני רואה שמה שמבדיל גם בין כל מ

 …שמדבר עברית זה השפה.

 

 יונתן אלתר

 בעלון זה:      

o 1                                        שער 

o 2                 יעוד הקהילה 

o  3                 אייל. תמוזחודש 

o 4       יונתן  שפות זרותאישי  פתיח 

o  5       אודי איילוןפגישה אישית עם 

o    7        אלוןגילה  תחילת החורבן 

o 10      | נעמי שמר אייל אלף –םישיר     

o  טוריאל זהבה חן –הדרוזית והשואה 

o  13     רעים בקהילת סיוןאירועי חודש   

 

 

 יונתן אלתר –מפיק ועורך 

  מיכל ישפה –עיצוב שערים והזמנות לאירועים 
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 פגישה אישית 
  עם

אודי  איילון

 הכרה והוקרה

בטקס  14.6.2022לפני שבועיים ,: מן העיתונות

חגיגי בבית הנשיא בירושלים בנוכחות שר הביטחון 

העניק נשיא המדינה יצחק  .ובכירי מערכת הביטחון

הפרס הוענק  .פרס ביטחון ישראלהרצוג את 

, 2022ופעילויות שתרמו בשנת לשלושה פרויקטים 

לביטחון המדינה ולשמירה על עוצמתה ויתרונה 

האיכותי בשדה הקרב, הן בהיבט הטכנולוגי והן 

פרוייקטים של צה"ל, המוסד, שב"כ, בהיבט המבצעי. 

 משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות. 

 פרויקט לווייניהפרויקט המרכזי שזכה בפרס הוא 

למפא"ת שבמשרד  המשותף התצפית "אופק",

הביטחון, לאגף המודיעין בצה"ל, לתעשייה האווירית 

כדור לווייני אופק חגים מסביב ל. ולחברת אלביט

דקות לערך.  90בגובה נמוך ומשלימים סיבוב כל  הארץ

הלוויינים משמשים בעיקר כדי לאסוף מודיעין, כגון 

והמתקנים הצבאיים במדבר  איראן תוכניות הגרעין של

ת דרך, הן מבחינת וצילום פורצהערכות לווייני  .סוריה

ביצועים והן מבחינת משקל. בלוויינים מותקנת 

מצלמה פרי פיתוח וייצור של חברת "אלביט 

מערכות". חיל המודיעין מפעיל את הלוויינים 

באמצעות תחנה קרקעית מתקדמת, יחידה מסוגה 

עם התעשייה האווירית. בעולם, שפיתח בשיתוף 

התחנה והלוויינים משרתים את מערכת הביטחון 

שעות ביממה, ומספקים בזמן  24ימים בשנה,  365

 .אמת מודיעין איכותי ומהימן

 אודי איילון -בצוות מקבלי הפרס חבר קהילת רעים  

: כן, הייתה לי יד בזה, אני עובד באלביט. זכיתי אודי
 להיות שותף לעבודה על הדור הנוכחי, השלישי, של 

הסקיצות והרעיונות הראשונים ועד מ, לווייני אופק
שותף לעבודה אני של הלוויין ועכשיו  מבצעיתלעבודה ה

על הדור הרביעי. השקעה אדירה והנה אני רואה את 
אל נכס אסטרטגי היכולת לתת לישר –הפירות 
 משמעותי.

אנחנו פועלים אודי אומר שהייחוד של "אופק" זה ש
 :מצאתי בוויקיפדיה במגבלות קשות. אודי לא פירט אבל

"לווייני אופק הם מהבודדים בעולם שמשוגרים לכיוון 
מערב, בניגוד לכיוון הסיבוב של כדור הארץ, באופן 
המקטין את יכולת הנשיאה של המשגר באחוזים 

זו מנוגדת להיגיון ההנדסי  ניכרים. שיטת שיגור
והכלכלי ולכן איננה נהוגה בעולם, אך בישראל היא 
כורח המציאות עקב מיקומה הגאוגרפי. הדבר נעשה 
כדי שבמקרה של כישלון, הלוויינים לא יפלו על 
אזורים מיושבים או לידיהן של מדינות ערב השכנות. 

פשית, זאת עקב גם בשיגור מערבה אין לישראל יד חו
רוחבו הצר יחסית של הים התיכון והאיים הפזורים בו. 
למעשה, ישראל יכולה לשגר לתוך מסדרון צר המסתכם 
במספר מעלות, אם ברצונה למנוע אפשרות של נפילת 
 הלוויין על שטחים מיושבים בשלבי השיגור הראשונים. 

אופ -)ויקיפדיה: אל  שנה 25אופ" -אני עובד ב"אל
היא חברה ישראלית  לקטרו אופטיקהתעשיות א

החברה מתמחה בפיתוח  .אלביט מערכות בבעלות
וייצור מערכות אלקטרו אופטיות ליישומים ביטחוניים. 

ומתקנים  ,רחובותשב פארק ת.מ.רהחברה שוכן במטה 
אודי:  .)פארק המדע קריית ויצמןוכנים בנוספים שלה ש

יוון שבעוד ההכרה וההוקרה מרגשות אותי ומכ קבלת
שנה אני מגיע לגיל פרישה, זו גם מתנת פרישה 

 מכובדת.

 התחלהונחזור 

אבא נולד , ילידת הארץ עבדה ברשות השידור. אמא
היא דור שביעי בארץ, ש)סבתא שלי( , אימול בהונגריה

אבל נסעה אל הוריה בהונגריה בגלל הרעב שהיה 
ו. תובירושלים במלחמת העולם הראשונה ושם ילדה א

נולדתי , אני בענייני בריאות. אביבבגרותו עסק 
לגמרי בירושלים בשכונת גאולה שהיום היא שכונה 

הייתה שכונה מעורבת של חילונים היא דתית אבל אז 
. בהמשך עברה משפחתי לרחביה ושם עברו עלי ודתיים

 רוב שנות ילדותי.

שתים עשרה שנים למדתי ב"גימנסיה" ברחביה, 
ירושלים. במקביל, כמו כל תלמידי הגימנסיה הלכתי 
לצופים שם הייתי פעיל מכיתה ה' ועד י"ב. את הצבא 
 התחלתי בקורס טייס וכש"פרשתי" מהקורס, הועברתי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%AA.%D7%9E.%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%AA.%D7%9E.%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
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 המשך –פגישה אישית עם אודי איילון 

לקורס קציני תותחנים. יצא שסללתי מסלול חדש 
הלכו במסלול הזה של –רבים שנפלטו מקורס טייס ו

ישירות לקצונה בתותחנים. אחרי שלוש וחצי שנות 
שירות חובה, המשכתי לשרת בגדוד שדה של 

 שנים. 22התותחנים עוד 

הלכתי ללמוד הנדסת מכונות  כשסיימתי צבא
בטכניון חיפה. אני זוכר משם מעט מורים שגרמו לי 

מודים יצאתי לשנה לחשוב ולא רק לחשב. בתם הלי
 טיול בעולם. חזרתי לירושלים והתחלתי לעבוד.

 המצלמה
מצלמה ומאז אני מצלם,  –קיבלתי מתנה  12בגיל 

אני מאד אוהב את המדיום הזה, זה מראה ומבליט 
, צילמתי 33המון דברים יפים. ערב אחד, כשהייתי בן 

בחתונה של בת דודה שלי ודרך העדשה ראיתי אישה 
יפה שלא הכרתי. שאלתי את הדודה מי זו והיא אמרה 
לי שקורים לה יעל  אבל גם אמרה לי שהיא תפוסה 

ב אליה. אחרי כמה חודשים התקשרה ושלא אתקר

, השאר היסטוריה …יהנוהדודה וסיפרה לי שיעל פ
(, 29(, עדי)31חתונה עם יעל, ארבעה ילדים: עמית)

(. קודם שאלת אותי אם הייתי 17(, עפרי )25עומר)
יכול לשנות משהו בעבר שלי, מה הייתי משנה, אז 

 הייתי מבקש להכיר את יעל הרבה יותר מוקדם.

הב את הצד האמנותי שבצילום והתמונות אני או
. אני לא כותב וכשאני יומן חייםמשמשות לי גם 

מסתכל בתמונות של המשפחה או של טיול שעשינו 
 הם קמים לתחייה. כשאני מגיעה לתמונה יפה,  –

מעניינת או מרגשת אני שולח אותה גם לנוגעים בדבר 
זה עוד  –והם שמחים לקבל ולהיזכר וגם מגיבים לי 

נדבך בקשר. כמו בכל משפחה גם לנו יש קופסאות 
נעליים עם תמונות מלפני העידן הדיגיטאלי. מיד פעם 
אני שם קופסה כזו בסלון, בני המשפחה שולפים תמונות 
ונהנים להיזכר במצבים שונים מימים שעברו. התמונות 

 מחיות את הזיכרון, מאריכות אותו.

 קהילת רעים

, 1993נו מכירים כבר משנת את מיכל ואייל אנח
כשהגענו לרעות גרנו מולם בדירה שכורה, הילדים 
בערך באותו הגיל והם יוצרים את הקשרים ואנחנו 
ממשיכים אותם, אני מאד מעריך את אייל וכך הגעתי 
לקהילה ואני נשאר בה כי אני אוהב שמדברים על דברים 

ם" שלא עולים בשיחות חולין. אני מגיע בעיקר ל"שיח רעי
והמקורות שאייל מביא  והשיחות שהוא מנחה, מחדדות 
את המחשבה ולפעמים גם את הלב. זה נותן ערך מוסף 

 לחיים.

 אני אוהב

לצפון ורואה את  , כשאני נוסעאני אוהב חקלאות
, כשאני רואה והצהובים הירוקיםהשדות החומים, 

טרקטור חורש, זה מרחיב לי את הלב. אני חושב 
שחקלאות זה ערך. מה אני עושה עם האהבה הזו? 

אני ועוד שני  .יומיים בשנה אני חקלאיכבר שנים, ש
יוצאים בעונה למסוק זייתים )במקום חבר'ה 
(, באותו היום אנחנו מביאים את הזיתים שמותר

שמן. ביומיים, לבית הבד בלטרון ויוצאים משם עם 
ליטר שמן וזה  25מסיק יוצא לכל אחד מאיתנו  

מספיק לי לכל השנה. כבר שנים שאני לא קונה 
שלא  25שמן זית. וגם, יש לי בבית גפן בת 

מפסיקה להניב ולגדול. כל שנה אני זומר אותה, 
 ומגפר אותה והיא עולה ופורחת.

 מפריע לי

מנהיגים מפריע לי שלא מדברים היום על שלום. פעם, 
ומפלגות הזכירו הרבה את המילה הזו. והיום אני לא 
שומע אותה. אני לא תמים, אני יודע שהשלום היה קרוב 
)רבין( והתרחק, ושוב התקרב ושוב התרחק, אני יודע 
שהביטחון מעל הכל ויחד עם זה, לדעתי, גם אם זה 

 אני רוצה שלום! –רחוק, כל אחד צריך להגיד כל יום 
לעומת זה, אנשים אומרים, אי אפשר לסמוך על אף 
אחד, צריך לעמוד על שלנו. נכון, צריך לעמוד על שלנו 
ויחד עם זה צריך להמשיך ולרצות שלום! כשאני מדבר 
על זה עם אנשים הם אומרים לי מובן מאליו שאנחנו 
רוצים שלום, אז זה לא מובן מאליו. וצריך להבהיר 

 אנחנו רוצים שלום! –יד כל יום ולהדגיש, ולכן צריך להג
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 תחילת חורבנה של מדינת היהודים  –י"ז בתמוז 

 אלוןגילה 

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. 

ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא 

ושמאי  מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל

 ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו"

 (.משנה י"ז ,'פרק ה ,מסכת אבות ,משנה)

במדינת ישראל מחלוקת הינה מציאות חברתית, 

שכיחה ולגיטימית מושתתת על יסודות של דילמה: 

יחיד וחברה, חירות ושוויון. אך לעיתים נדמה 

שהמחלוקות הן מהסוג של "קרח ועדתו" והם קריטיים 

 לקיומו של עם ישראל על אדמתו.

לוקת שהסעירה י"ז בתמוז הוא תאריך שמציין מח

יום אחריה   הביאה  21 –את מדינת היהודים ו 

 שנה.   2000 –לחורבנה ולגלות ל 

הוא י"ז  -צום הרביעי צומות חורבן:  4קבעו רבותינו 

שתמוז הוא החודש הרביעי למניין , בתמוז

וצום החמישי הוא צום  החודשים שמתחיל מניסן;

תשעה באב; וצום השביעי הוא צום גדליה, בג' 

 תשרי; וצום העשירי הוא צום עשרה בטבת.ב

חמישה דברים אירעו בשבעה עשר בתמוז )תענית 

 ד', ו(:

א. "נשתברו הלוחות הראשונים" על ידי משה רבנו, 

 לאחר חטא העגל;

יב את קרבן התמיד, הפסיקו להקר -ב. "בוטל התמיד" 

נשים מתאימים בגלל חוסר א -)לפי יוסף בן מתתיהו 

 לעבודת קרבנות(;

 ;"הובקעה חומת העיר". ג

ד. " אפוסטמוס שרף את התורה". אין יודעים מי ומתי 

זה היה. לפי אחת ההשערות הכוונה לאנטיוכוס 

אפיפנס החמישי שהשם אפיפנס השתבש 

לאפוסטמוס, "וספרי התורה אשר מצאו קרעו וישרפו 

 ' א', נ"ו(: א -באש" )ספר החשמונאים 

ה. "והעמיד צלם בהיכל". גם על מאורע זה אין יודעים 
מניחים  -"והעמיד"  -דבר ברור. לפי ו' החיבור 

שהכוונה לאותו אפוסטמוס, ואולי, העמדת פסל זאוס 
 במקדש בימי אנטיוכוס, או העמדת פסל יופיטר בימי 

 

הגזרות של אדריאנוס, לאחר שגירש את שארית הפלטה 
 יליה קפיטולינה".מירושלים וקרא לה בשם "א

לספירה מציין את הבקעת  70התאריך י"ז בתמוז שנת 

חומות ירושלים בידי טיטוס, המפקד העליון של הצבא 

הרומי בארץ ישראל, ותחילת שרשרת  מאורעות שהביאו 

לחורבן העם בארץ ישראל. המצור הרומאי על העיר החל 

בחודש ניסן, ונמשך שלושה חודשים עד להבקעת החומה 

תמוז. כשלושה שבועות לאחר שנבקעה החומה,  בי"ז

 נכבשה ירושלים ונהרסה, ובית המקדש הועלה באש.

 

בחורבן בית ראשון הובקעה העיר בתשיעי בתמוז מאחר 

שחורבן הבית השני נחשב חמּור יותר, נקבע התאריך 

כר הבקעת כיום צום לז -י"ז בתמוז  -המאוחר יותר 

 י.חומות העיר של בית ראשון ובית שנ

בקעה חומת ירושלים, היום שבו הו -בין י"ז בתמוז 

בשה העיר ונחרב המקדש, היום שבו נכ -לתשעה באב 

ְמָצִרים". "גלתה  21מפרידים  ימים שנקראים "בין הַּ

לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין … יהודה

ְמָצִרים" )איכה א, ג'(. שיאם של ימי "בין המצרים" הם  הַּ

ב ועד לתשעה מראש חודש א -ם תשעת הימים האחרוני

 באב, בהם נוהגים לקיים מנהגי אבלות.

מאורעות י"ז בתמוז שהחלו את החורבן הלאומי לאלפי 

 שנות גלות 

ירושלים לוחמים משלוש קבוצות מתתיהו היו ב-לפי יוסף בן

כשמלחמת אחים שררה ביניהם)שמעון בר גיורא, יוחנן 

 מגוש חלב, אלעזר בן שמעון(.

 

 בעמוד הבאהמשך 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94_%D7%99%D7%96
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 המשך –תחילת החורבן 

הופעת הצבא הרומי הגדול מול חומות העיר בבוקרו 

של ערב פסח הפתיעה את המורדים, וגרמה להשעיה 

זמנית של מלחמות האחים בין הפלגים היריבים 

שהתאחדו לצורך המלחמה באויב הרומאי. לאחר 

שראו שהצבא הרומי אינו מתכוון לתקוף מיידית את 

 ו למלחמות הפנימיות. ירושלים, חזר

טיטוס החליט לתקוף את העיר בגזרת החומה 

השלישית שם ביצורי העיר היו חלשים יחסית. כך 

"הגדרות והמחיצות שהקימו תושבי תיאר יוספוס: 

נעקרו כליל,  –המקום להגנת הגינות ומטעי העצים 

נכרתו, השוחות והערוצים  –עצי הפרי שהיו שם 

נותצו בכלי  –הבולטים נאטמו, הסלעים  –שבֵאזור 

ברזל, והשטח כולו יושר מהר הצופים עד מצבת 

הזיכרון של הורדוס הסמוכות לבריכה הנקראת 

)יתכן שבריכת הנחשים מזוהה עם  בריכת הנחשים".

 בריכת הסולטן(. 

 

מערבית -טיטוס הקים מחנות מבוצרים בפינה הצפון

של החומה השלישית )"מגדל פספינוס"( וסמוך 

לנקודת החיבור בין החומה הראשונה והחומה 

 השלישית )באזור שער יפו של ימינו(. 

במקביל שלח את יוסף בן מתתיהו להציע ללוחמים 

להיכנע ולקבל את חסותו. הצעות הכניעה נועדו ליצור 

קרב המִגנים ותושבי העיר, ובכך לפגוע פילוג ב

 . ההצעות לא נענובעוצמת התנגדותם. 

בשלב זה שוב התאחדו פלגי המורדים, הפסיקו את 

המלחמה ביניהם והתמקדו במערכה מול הלגיונות 

 הרומיים הצרים.

ימים של לחימה קשה, הצליח  15לאחר  בז' באייר

אחד מאילי הניגוח להבקיע ִפרצה בחומה השלישית. 

המורדים נטשו את עמדותיהם ונסוגו אל החומה 

 השנייה כמעט ללא התנגדות.

 

הצליחו הרומאים להשתלט על החומה  בט"ז באייר

השנייה. עם השלמת ההשתלטות הורה טיטוס על הריסת 

ש את האנטוניה )המצודה חלקה הצפוני כדי לכבו

 ששמרה על הר הבית(.   

העיר הייתה כבר למעלה מחודש תחת מצור. אמנם לא 

הייתה חסרה במים, בזכות שפע הגשמים של חורף שנת 

ובורות המים המלאים שבעיר סיפקו את צורכי  70

יושביה. לעומת זאת, הרעב, הלך התחזק, ורוב הנצורים 

זון נתפסו בידי הכוחות שהסתננו מחוץ לעיר לתור אחר מ

 הרומאים, עונו ונצלבו.

. יוסף הקמת הדייקטיטוס עבר לשלב נוסף של המצור, 

יחד עם ניתוק דרכי ”בן מתתיהו תיאר את המצב בעיר: 

היציאה, נשללה מהיהודים כל תקווה להציל את נפשם, 

והרעב, שהלך והתעצם, כילה את העם, משפחה אחר 

גגות היו עמוסים משפחה ובית אב אחר בית אב. ה

נשים ועוללים מעולפים, הסמטאות מלאו גוויות של 

זקנים; נערים ובחורים נפוחי רעב שוטטו סחור סחור 

בכיכרות העיר כרוחות רפאים, ונפלו במקום שבו 

היו אנשים שהגיעו ”הוא הוסיף וכתב:  “.מָצָאם גורלם

למצוקת רעב כה קשה עד כי חיטטו בביבים ובגללי 

כלו מן הזוהמה שמצאו שם, ודבר בקר יבשים וא

שלָפנים מראהו בלבד עורר בהם גועל, היה עתה 

 “.מזונם

 

הקושי העיקרי של הרומאים היה המחסור בעצים. 

החיילים שוטטו במרחקים כדי לספק את מלאי 

העצים הדרוש. המערך של כריתת העצים הנרחבת 
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פגע לדורות בחורש של יהודה וירושלים. יוספוס 

 מתאר:

רר רחמים היה מראה הארץ! כי המקומות "מעו

אשר התהדרו לפנים ביפעת אילנות וגנים, היו 

עתה לארץ ִצָיה שכל עציה נכרתו. זר אשר ראה 

לפנים את ]ארץ[ יהודה ואת פרבריה המרהיבים 

של העיר ושב והתבונן עתה בשממה לא יכול 

למנוע את קולו מבכי ולכבוש את אנחותיו מפני 

כל סימני היופי השחיתה  גודל התהפוכה. את

המלחמה, ולּו היגע לשם לפתע אדם אשר הכיר 

את המקום לפנים לא היה מכיר אותו עתה, והיה 

 תר בעיניו אחר העיר ]אף[ בעומדו בסמוך לה".

לדברי יוסף בן מתתיהו, גם עתה ניסו הרומאים 

לשכנע באמצעותו את הנצורים בעיר להשלים 

ה כי בכך עמהם ולנטוש את נשקם, תוך הבטח

 יינצלו מחורבן העיר והמקדש. 

, החלה המערכה השנייה על הר בי"ג בתמוז  

הבית. המורדים המטירו מהאנטוניה סלעים, 

לפידים וחיצים. בחצות הלילה, הסתנן כוח של 

לגיונרים לתוך הר הבית. לנוכח רוח הלחימה העזה 

של המורדים הרס טיטוס את שרידי אנטוניה עד 

 היסוד. 

נפלה עפ"י יוסף בן מתתיהו  בתמוזבי"ז 

האנטוניה לידי הרומאים נפרצה החומה ונסללה 

דרכם להר הבית. ביום זה והופסקה הקרבת 

 .קורבן התמיד

 

 

 

  

אנו שנה  2000במדינת ישראל החופשית לאחר 

מצווים למחלוקת לשם שמים שסופה להתקיים 

ומייחלים ליום שבו  "מחלוקת של הלל ושמאי"

ר ה' ְצָבאֹות: צֹום תתקיים נבואתו של זכריה  ה ָאמַּ "כֹּ

ְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי  ֲחִמיִשי ְוצֹום הַּ ָהְרִביִעי ְוצֹום הַּ

ֲעִדים טֹוִבים  ִיְהֶיו ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֹּ

ָשלֹום ֱאָהבּו"  . )זכריה ח' י"ט( ְוָהֱאֶמת ְוהַּ

 

 גילה אלון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 30.6.2022   בהתשפ" תמוזא'                 17גיליון מספר                            עלון קהילת ֵרעים

 

11 
 

 שיר החודש        

 
 ". התפקחות "  השיר והפעם

 ". הרוח - עדעדי" באלבום,  7'  מס

 

 ,  ב"מצ "

 ...המצב לרגל
 ,קהילתנו טוהר על לשמור  שנשכיל בתקוה

 . "  ניצבים אנו בפניהם, העכורים הסגריר בימי

 

  איל אלף – התפקחות 07 
 

 תכמהי לשנים 

 שישנת 

 עת חלום 

 .נעורייך נרקם

 ֹתם אשרך כך 

 לפתע 

 יועם 

 ... כמלקוש מתרצה שנדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 הציור: דוד אלף. אילת השחר      

 המולחן, אפשר להגיע לביצוע השיר
  הפרטים הנלוויםעל מילותיו ושאר 

   הקלדת:על ידי 

  ,-YouTubeב  Ayal Alefאיל אלף / 

 וכן              

 לחיצה על הקישור באמצעות 

https://youtu.be/gn5JGrTle7s 

 עצוב למות באמצע התמוז
 נעמי שמר מנבאת את מותה

 מתוך הספרנים: בלוג הספרייה הלאומית

 ָעצּוב ָלמּות ְבֶאְמַצע ַהַתּמּוז

 ,ִדְגֵלי ַהַקִיץ ִנָשִאים ֶאל ַעל

 .ַהֹתֶרן תֹור הֹוֶמה ְולֹא ֶיְחַדלַעל רֹאׁש 

 .ִכי ַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנָפל

 ָעצּוב ָלמּות ְבֶאְמַצע ַהַתּמּוז

 ,ַדְוָקא ְכֶׁשָהֲאַפְרְסִקים ְבֶׁשַפע

 .ְוָכל ַהְפִרי ַדְוָקא צֹוֵחק ַבַסל

 .ְוַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך ֵהיָדד ָנָפל

 ,ּות ְבֶאְמַצע ַהַתּמּוזָעצּוב ָלמ

 ַעְכָׁשו ְבֶאְמַצע ַהַתּמּוז ָנמּות

ְסְתֵני ַהְפִרי ֶׁשִהְתַיְתמּו  .ֶאל בֻּ

 ֵהיָדד ַאַחר ֵהיָדד, ָנֹפל ִיֹפל

 …וַעל ֵקיֵצְך ְוַעל ְקִציֵרְך, ְוַעל ַהֹכל

 ָעצּוב ָלמּות ְבֶאְמַצע ַהַתּמּוז

 ")נעמי שמר, "אמצע התמוז(

( 1930ביולי  13נולדה בי"ז בתמוז תר"ץ )נעמי שמר 
(. נעמי שמר, 2004ביוני  26ונפטרה בז' בתמוז תשע"ד )

כשאר בני דורה, חיה לפי לוח השנה העברי וחגגה ימי 
הולדת לפי הלוח העברי גם כן. הלוח העברי היה חשוב 
ומשמעותי לנעמי ובני דורה, ועל כן דאגה להנציח אותו 

 "שנים עשר ירחים "יר הילדיםולהנכיח אותו בחיינו בש
שבזכותו מכירים רוב ילדי …"( בתשרי נתן הדקל")

 .ישראל את שמות החודשים העבריים והסדר שלהם

חברתה של נעמי שמר, זאבה )אחימאיר( זבידוב, מספרת 
שנעמי תמיד הוטרדה מהעובדה שהיא נולדה בי"ז בתמוז 

מאי יום האבל על הבקעת חומת ירושלים בימי המצור הרו –
וביקשה להבין את פשר הניגודים שהצטרפו יחד ביום  –

 .אחד: שמחתה האישית ואבל לאומי

/https://blog.nli.org.il/tamuz 

https://youtu.be/gn5JGrTle7s
https://blog.nli.org.il/tamuz/
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 םהיהודיָיָמנציחהָאתָשואתבָ לָ יהָחָ ניָ תָ בּו
טוריאל-זהבה חן

ר ֻחָקה ַאַחת ִיְהֶיה …ְוִכי ָיגּור ִאְתֶכם גֵּר  ָלֶכם ְוַלגֵּ
 'מדבר ט' יאב                            ".ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ

חג השבועות אינו רק חג דתי וחקלאי, אלא גם חג 

קבלת האחר, השונה המדגיש ערך חברתי של 

המסר המועבר במגילת   והזר לחברה היהודית.

רות אקטואלי גם כיום, בעיקר שכולנו עסוקים בשיח 

פנימי, בינינו לבין עצמנו, על דרכי טיפוח סובלנות 

למיגור תופעות גואות של גזענות ואלימות בחברה 

 .הישראלית

בחרתי להביא לכבוד חג השבועות את הסיפור של 

לבי, אישה מדהימה מדליית אל כרמל, בותנייה ח

אם לשלושה ילדים, ציירת כישרונית ופעילה 

חברתית בתחומים שונים, שיחד עם האיש שלה 

 .תמיר חלבי פועלים להנצחת השואה היהודית

הובלתי שנים רבות תוכניות למנהיגות גם בעדה 

הדרוזית. למדתי רבות על העדה הקטנה והנהדרת 

נת ישראל ולעם היהודי. הזו המחויבת כל כך למדי

הקשר בין האזרחים היהודים לאזרחים הדרוזים 

מופיע בנירטיב משותף לאורך הדורות עוד מימי 

הקשר המיוחד שהיה בין הנביא יתרו לבין משה. 

בהמשך ניתן להיוכח בשותפות הגורל שנרקמה בין 

 .היהודים והדרוזים עוד בימים שלפני קום המדינה

ֹכל ֲאֶשר ָאָמר:  ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַיַעׂש ַוִיְשַמע ֹמֶשה " 

י ַחִיל ִמָכל ִיְׂש  ן }כה{ ַוִיְבַחר ֹמֶשה ַאְנשֵּ ל ַוִיתֵּ ָראֵּ
י  י ֲאָלִפים ָׂשרֵּ אֹות מֵּ ֹאָתם ָראִשים ַעל ָהָעם ָׂשרֵּ

י ֲעָׂשֹרת: }כו{ ְוָשפְ  י ֲחִמִשים ְוָׂשרֵּ טּו ֶאת ָהָעם ָׂשרֵּ
ת ֶאת ַהָדָבר ַהָק  ֶשה ְוָכל מֹ ֶשה ְיִביאּון ֶאל ְבָכל עֵּ

ם: }כז{ ַוְישַ  ַלח ֹמֶשה ֶאת ַהָדָבר ַהָקֹטן ִיְשּפּוטּו הֵּ
ֶלְך לֹו ֶאל ַאְרצֹו: )פ(  .'ראשית יחב             "ֹחְתנֹו ַויֵּ

אני כותבת בעיקר על נשים מעוררות השראה 

בתקופות היסטוריות שונות. נשים שהצליחו לחולל 

בקהילות שלהן ובסביבתן הקרובה, לפעמים שינוי 

כנגד כל הסיכויים, לכן התרגשתי להכיר מקרוב את 

  .בותנייה חלבי ואת פעילותה המבורכת

מעמדן של הנשים הדרוזיות בחברה הישראלית 

השתנה מאוד בשני העשורים האחרונים. הן 

 משכילות, עובדות מחוץ לביתן, חלקן בתפקידים 

אקדמיה, ברפואה, בכירים בכל התחומים ב

בעריכת דין, בהוראה, בהנדסה, במשרדים 

 .ממשלתיים, בתאגידים, בחברות הייטק ועוד

כבר מספר שנים 

רציתי לבקר 

בגלרייה של 

בותנייה בדלית 

כרמל, אך -אל

הקורונה פרצה 

   והביקור נדחה.

השבוע לשמחתי 

הצלחתי לממש 

 .את הביקור

 

 

 

 

 

 

 

 

כחמש עשרה   ה לפניבותנייה חלבי נחשפה לנושא השוא

שנה באופן אקראי, לאחר שקראה בעיתון עדויות של ניצולי 

 .והיא ביקשה לדעת עוד  שואה. הסיפורים נגעו לליבה

כפי שהיא מספרת, "באותה תקופה לא ידענו כל כך על 

השואה. הדברים כמובן השתנו בינתיים." בותנייה צללה 

שואה,  לתוך ספרי ההיסטוריה, קראה עדויות של שורדי

היא ביקרה   פגשה אותם ושמעה את סיפוריהם.

במוזיאונים להנצחת השואה ובמחנות ההשמדה בפולין 

עצמה עברה.   ויצירותיה משקפות את התהליך שהיא

 .הציור הראשון שציירה היה צעדת המוות
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הגלריה רחבת הידיים מוקדשת לנושא השואה. 

ציוריה של בותנייה מעטרים את הקירות, לכל ציור 

יש סיפור ומקור השראה מעדויותיהם של שורדות 

ושורדי שואה. קבוצות רבות מרחבי 

ומהעולם מבקרות בתערוכת הקבע   הארץ

שבביתה ושומעים את סיפורה. העובדה שאישה 

לאומית בהנצחת  דרוזית לקחה על עצמה אחריות

שואת היהודים איננה מובנית מאליה וייחודית לה. 

בותנייה עצמה רואה ביצירותיה ודרך חייה סוג של 

נגד גזענות   שליחות בהעברת מסר אוניברסלי

ואלימות. היא מרצה על השואה ברחבי 

ובעולם בעברית , אנגלית וערבית וזוכה   הארץ

ע של שפ הגלריהלהערכה רבה על כך. על קירות 

 .תעודות, אותות ומכתבי תודה מכל העולם

 

בותנייה כובשת בקסם האישי שלה ומרגשת מאוד 

 כשהיא מדברת על יצירותיה ועל

הרגשתי שהיא מקור השראה לרבים   עשייתה.

מאיתנו על העשייה החשובה שלה להעלאת 

המודעות בבתי ספר, בתנועות נוער, במכינות קדם 

 .םצבאיות, בקרב צעירים ומבוגרי

 

סיפרתי לבותנייה על ספריי ופעילותי בנושא שואת 

יהודי יוון ואני מקווה שנמשיך בקשר שנרקם. 

ממליצה בחום לבקר בגלריה ולשמוע את סיפורה. 

 .את הביקור ניתן לתאם עם תמיר חלבי

 

 

 קישור לבלוג של זהבה
הנשים  –מנציחה את שואת היהודים  בותנייה חלבי

  )teruel.com-of-women-the(של טרואל

 

 

 
 

 צילומי הציורים באדיבות

 תמיר ובותנייה חל

https://the-women-of-teruel.com/2022/06/02/%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%91%d7%99-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://the-women-of-teruel.com/2022/06/02/%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%91%d7%99-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d/
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03.06.2022 

 

נפגשנו לקבלת שבת  3/6יום שישי ה: אייל ישפה

חודשית )קצת יותר ארוכה מקבלת השבת 

השבועית( במקלט. שרנו שירי שבת וקראנו קטעים 

לכבודה. שרנו הפעם את כל השיר שבת המלכה' 

של ביאליק וראינו כיצד ביאליק מתכתב עם הפיוט 

"שלום עליכם מלאכי השרת". קראנו יחד שיר 

 בת. נשכח שכתבה לאה גולדברג לש

 

סיפרנו חוויות מטקסי שבועות שעברנו בילדות, 

שרנו שירי שבת וכמה שירי חג כמו 'שיבולת בשדה' 

ו'ים השיבולים', קראנו את מגילת רות בליווי ציורים 

פנטסטיים, ונוכחנו לדעת עד כמה היא טעונה 

במסרים הומניסטים. איתן ליווה אותנו בנגינה 

 .מופלאה ובעיקר מאוד נהנינו

 

 הטיול בנאות קדומים 4.6.2022    

 

הסיור התמקד בחלקת שבעת המנים : גילה אלון

שבנאות קדומים, בנושאים של הכרת העבודה החקלאית 

של כל אחד משבעת המינים. הדגש היה על הטעמים 

שבחרו חז"ל את שבעת המינים כביכורים בחג מתן תורה 

צויין שהמצווה מָכל ְפִרי ָהֲאָדָמה... ראוי לציין שבמקרא מ

הקשורה באדמת הארץ היא "ִכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ... ְוָיַׁשְבָת 

ָבּה ְוָלַקְחָת ֵמֵראִׁשית כל פרי האדמה ְוַשְמָת ַבֶטֶנא; ְוָהַלְכָת 

ב'(.  -ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך" )דברים כ"ו א'

ינים? מדוע צמצמו חז"ל את "כל פרי האדמה לשבעת המ

בטיול בשטח של כל מין ומין צפינו בפריחה של חמישה 

משבעת המינים שהיא בתקופה שבין פסח לשבועות 

ימי ספירת העומר.  –בימים שבין קציר שעורים לחיטים 

ויר בה ועונה זו היא עונת המעבר בין חורף לקיץ ומזג הא

אינו יציב. הוא נע מימי גשם ועד שרב כמו שנאמר "רוח 

יפה לחיטין בשעה שהביאו שליש וקשה לזיתים צפונית 

בזמן שהן חונטין רוח דרומית קשה לחיטין בשעה 

שהביאו שליש ויפה לזיתים בזמן שהן חונטין" )בבלי יומא 

כ"א ע"ב(. בשבועות אלו עוקב האיכר בדאגה אחר 

היבולים של אותם שבעת המינים התלויים כל כך במזג 

לו את גידולי היסוד האויר ההפכפך. חז"ל ראו במינים א

המשקפים את סל המזון המקראי המושרשים בתרבות 

החקלאית של ארץ ישראל. נשאלת השאלה מדוע מינים 

כמו שקד ואלת הבוטנה לא נכללו ב"זמרת הארץ"?   

העובדה שהם לא נמנו עם שבעת המינים מצביעה על 

האפשרות שהתורה הבחינה בין מינים שהיו בשימוש יום 

סיס לתזונת האדם בעת העתיקה לבין מיני יומי והיוו ב

 מותרות כמו שקד ובוטנה.

 תמונות מהטיול בעמוד הבא
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 קובי אלוןצילם  תמונות מהטיול בנאות קדומים

 

 

 

 

  על ת ו ד ו ת   ה ב ר ה –שרהל'ה אורן ל

 ארצנו. חקלאות של העיניים מאירת ההדרכה

 

 קבלת שבת 04.06.2022

 

לקבלת  נפגשנו  10/6-הביום שישי : אייל ישפה

השבת השבועית שלנו. פרשת השבת הייתה 

'בהעלותך' ובה מדובר על מנהיגותו המאפשרת של 

משה, שנותן לשניים מזקני המחנה, אלדד ומידד, 

להמשיך ולהתנבא במחנה, למרות שאפשר היה 

לחשוב, כפי שיהושע בן נון חשב, שהם מתחרים 

קיימנו במשה ויש לכלוא אותם. בעקבות הפרשה, 

סבב בינינו על צמתים בחיים שלנו שבהם סמכו 

 עלינו ואפשרו לנו לצמוח ולהנהיג ומה זה  נתן לנו.

 

 שיח רעים – 14.6.2022

 

עסק  14/6שיח רעים שקיימנו ביום שלישי ה: אייל

עשרת  –בעשרת הדיברות משתי זוויות ייחודיות 

הדברות של ביאליק לסופר העברי ותערוכת אמנות 

אמנים  –פלסטית שכותרתה הייתה: ִדְברֹות ּוְדָבִרים 

 ואמניות לנוכח ציוויים אתיים בצל משברי הזמן. 
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 שיח רעים על עשרת הדברות –המשך 

ביאליק הגדיר במהלך חייו באירועים שונים עשרה 

ציוויים לסופר העברי, וכשקראנו אותם ואת ההסבר 

הנלווה לכל אחד מהם חשנו שמדובר בציוויים לכל 

יוצר תרבות, ואפילו אצלנו בפעילויות שאנו יוצרים 

בקהילה. הציוויים נראים קשים להשגה ומציגים 

לם באותה למעשה מעין אוטופיה בלתי אפשרית, או

 נשימה הם מכתיבים דרך שנכון לשאוף אליה.

אוצרת התערוכה ִדְברֹות ּוְדָבִרים )התערוכה הוצגה 

בבית קופפרמן בקיבוץ לוחמי הגטאות בשלושת 

גבאי, -החודשים האחרונים(, הגברת עדית לבבי

אפשרה לנו להציץ לתוך המיצגים מן התערוכה 

שה לנו ולנסות להבין את משמעותם. גילינו כמה ק

לפענח את הקודים האמנותיים, ואולם, יחד עם 

הסבר קצר מפי האומנים, המיצגים היו מובנים 

הרבה יותר והציפו אכן דילמות אתיות מורכבות 

 סביב עשרת הדברות.

 

 קבלת שבת 17.06.2022

 

קבלת השבת עסקה בפרשת שלח. דיברנו על 

התפיסה הציונית שמרדה בתפיסה המובעת בפרשה 

אסור להעפיל לראש ההר ולעלות לארץ ללא  ועל פיה

אישור אלוהי. בנוסף, קראנו מספר קטעים מספרים 

 של א.ב. יהושע שנירה ליקטה

 

 מפגש בבית העם 19.6.2022

"און ליין" ישראלי יהודי שבו נפגשים מפגש 

ם ערעות, -כביםמ-ומשוחחים: קהילת רעים ממודיעין

מחיפה קהילת דרכי נועם מטורונטו, קהילת יה"ל 

  וקהילת ניגון הלב מעמק יזרעאל.

צפינו בסרט הישראלי הקצר "פנחס" שעוסק באימא 

 -יחידנית )עובדת במשמרות( עם הילד פנחס, בן ה 

 , עולים מרוסיה, פנחס מחפש שייכות ודרך 9

 

להשתלב בחברה, מגיע אל השכנים, משפחה 

ספרדית, מסורתית,  חמה בה הוא מוצא בית ומשפחה 

ץ הנובע מהתרבויות השונות של שתי לפיצו …עד

המשפחות. לאחר הסרט שוחחנו על הזרים בתוכנו, 

 על אנשים שמחפשים שייכות, ודנו בשאלות: 

 האם אנחנו רואים אותם? 

 מזמינים אותם?     האם אנחנו זמינים  להם? 

 

 קבלת שבת – 24.06.2022

 

קבלת השבת נסבה סביב פרשת קורח. התייחסנו 

לעושרו של קורח שהומצא על ידי חז"ל )בפרשה 

עצמה אין באמת אישור לכך( וביקשנו להבין את 

הקשר המורכב בין עושר ואושר. שרנו קצת על האושר 

 המצוי בצמצום יחסי ועל הכמיהה אליו.  
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 שיח רעים  27.06.2022

 

 פעם בשבוע  -כל שבוע 

 

 

 קבלת שבת   1.07.2022 -מחר 

נקיים  .20:00-18:00בין השעות  1.07.2022מחר 

 קבלת שבת חודשית ונקדיש אותה לנעמי שמר, 

שנים למותה. בסיום קבלת השבת נאכל מטעמים  18

 פרי ידינו בארוחה משותפת. 

 

3.7.2022 

 

 !!טובחודש 
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