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הינה תנועה צעירה מאוד. ראשיתה  יהדות חילונית

בייסודה של קהילה חילונית בברמינגהם, פרבר של העיר 

 שרווין ווייןהרב . 1963דטרויט במדינת משיגן בשנת 

שהוסמך לרבנות בתנועה הרפורמית בארצות הברית 

החליט שאינו מסוגל להמשיך ולהיות רב רפורמי משום 

שהמצפן  שהוא אתאיסט וכינס קהילה יהודית חילונית

 שלה היה הומניזם.

המושג הומניזם מתייחס לאחריותנו, בני האדם, לנעשה 

בעולמנו ואם לדייק, הכוונה היא לאחריות שלנו על הדרך 

בה אנו מגיבים למתרחש בעולם. התפישה ההומניסטית 

לא גורסת שהאדם נמצא במרכז בהיבט של הענקת 

ים זכויות יתר לאדם אלא, דווקא בהיבט החובות המוטל

עליו. בהנחה שאנחנו היצורים החזקים בעולמנו, הרי 

שהאחריות על היכולת להתקיים בו היא שלנו. הגישה 

ההומניסטית שוללת הסתמכות על כוחות על טבעיים 

 ומתרכזת בקיים בעולמנו. 

יהדות חילונית הומניסטית רואה את היהדות כתרבותו 

שהאל של העם היהודי. זוהי יהדות ללא אל. אין הכוונה 

בהכרח אינו קיים, אלא שגם אם הוא קיים אין לו קשר עם 

הנעשה בעולמנו. בעולם שלנו אנחנו, בני האדם, נושאים 

 באחריות הבלעדית לקיומנו.

התנועה היהודית חילונית הומניסטית, שהחלה בדטרויט, 

התרחבה בהמשך והפכה לתנועה לאומית. במקביל ייסד 

נים הומניסטים וכך הרב וויין בית מדרש לרבנים חילו

החלו להצטרף רבנים ורבות חילוניים נוספים לתנועה. 

 הרב שרווין ווייןשהוכשרה על ידי  הרב סיון מלכין מס

בית המדרש לרבות ורבנים  - תמורהלרבנות, ייסדה את 

חילוניים בישראל, וזו הייתה למעשה תחילתה של 

התנועה החילונית הומניסטית בישראל. בתנועה כיום שני 

מרכזים: מרכז צפון אמריקאי הכולל את ארה"ב וקנדה, 

 ומרכז ישראלי. 

 בארצות הברית הגוף המרכזי הינו ה

-SHJ –Society for Humanistic Judaism  , 

שהוא הזרוע הקהילתית של התנועה ליהדות 

קהילות הומניסטית. המקבילה שלו בישראל היא רשת 

שאנחנו,  שיח"ה )שוחרי יהדות חילונית ומניסטית(

המכון קהילת ֵרעים, אחת הקהילות המשויכות אליה. 

 International Institute forלהכשרת רבנים נקרא ה

-IISHJ –udaism Jumanistic Hecular S  והוא הגוף

. הגוף תמורההמקביל למכון ההכשרה הישראלי, 

השלישי האמריקאי הינו ארגון הרבנים ההומניסטים 

  AHR –abbis Rumanistic Hmerican A-ה –באמריקה 

 

ועצת מ –והמקבילה הישראלית לו הוא ארגון מרח"ב 

 ישראל.בילוניים חבנים הרה

תנועת יהדות חילונית הינה תנועה בינלאומית הכורכת 

יחד את הארגונים האמריקאים והישראלים. הקשר בין 

אורך הארגונים האמריקאים והישראלים התקיים ל

השנים בעיקר באמצעות הדיקאנים של מכוני ההכשרה 

בישראל ובארצות הברית: הרב אדם שלום בארה"ב 

מישראל. כל רב בארה"ב, קנדה  סיון מלכין מסוהרב 

 וישראל מוסמך על ידי שני המכונים במקביל.

זה כמה שנים ששני הארגונים מנסים להרחיב את 

התקיים  (2022לדצמבר השנה ) 15-הקשר ביניהם וב

לראשונה מפגש זום משותף לרבות ורבנים מישראל 

ומצפון אמריקה. במפגש, הראשון מסוגו, נכחו 

כשלושים רבנים מישראל ומצפון אמריקה. עצם קיום 

המפגש היה מרגש ביותר. משך שלוש שעות דנו בו 

במקצת מהנושאים שמעניינים אותנו במשותף ובעיקר 

 למדנו להכיר אלו את אלו. 

ושאים שעלו במפגש הוא השוני בין קהילות אחד הנ

אמריקאיות לבין קהילות ישראליות. אחת השאלות 

שהעלו האמריקאים הייתה מה הצורך בקהילה ליהודים 

חילוניים בישראל? באמריקה הקהילה הינה מוקד של 

זהות יהודית ומאפשרת חיבור אל התרבות היהודית. 

בה, בישראל, הצורך הזה, כביכול לא קיים. התשו

החלקית מאוד, שלי היא שאנשים זקוקים לקהילה בכל 

מקום ולאו דווקא בשל הצורך בזהות יהודית חילונית. 

הקהילה שאנחנו יוצרים נותנת מענה ליהודים חילונים 

הומניסטים ומאפשרת להם לחוש 'בבית'. בקהילה כזו 

יש אפשרות לחגוג את התרבות היהודית מבלי לוותר 

 וההומניסטים שלנו.  על הערכים החילוניים

שאלה נוספת ששאלתי אני מובילי קהילות אמריקאים 

דורי בקהילות והמשכיות -התייחסה למעבר הבין

התנועה לאורך הדורות, לנוכח ההתבוללות בארה"ב 

ובקנדה. התשובה שקיבלתי הפתיעה אותי. לטענתם 

נישואים מעורבים, שמספרם הולך וגדל בצפון אמריקה, 

רונות, איננה הבעיה אלא אולי היא בעיקר בשנים האח

סוג של פתרון. שוחחתי עם מובילת קהילה שכמעט כל 

חבריה הם צאצאים לנישואים מעורבים. יש מעט מאוד 

 יהודים 

 המשך בעמוד הבא

 

https://shj.org/
https://iishj.org/
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.humanisticrabbis.org/
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 המשך –התנועה ליהדות חילונית הומניסטית 

'הלכתיים' בקהילה ויחד עם זאת מדובר בקהילה 

היהודית, חוגגת את יהודית הפועלת לאור התרבות 

 מעגל השנה ואת מעגל החיים היהודי.

יש לנו הרבה מקום לשיתופי פעולה ושיח, גם אם 

לפעמים השיח לא פשוט. קשה ליהודי צפון אמריקה, 

ובעיקר לדור הצעיר בהם, להזדהות עם מדינת ישראל. 

ציונות נחשבת מילה גסה בקרב ציבור הולך וגדל מבין 

סד הדתי אורתודוקסי במדינת יהודי צפון אמריקה. הממ

ישראל אינו מקובל על הגורמים הליברליים ביהדות צפון 

אמריקה, וחוק השבות שיצר זיקה מיידית בין יהודי 

העולם לישראל מתחיל לאבד את אחיזתו משום שהוא 

תקף לשני דורות אחורה בלבד )יהודי על פי חוק השבות 

 די(.הוא כל מי שאחד הסבים או סבתות שלו הוא יהו

אני רואה חשיבות גדולה לאחד כוחות בין כל הגורמים 

הליברליים בישראל, ארה"ב וקנדה, וגם בשאר יהדות 

התפוצות. יש לנו הרבה מן המשותף למרות ההבדלים 

הברורים של שפה והמציאות היומיומית. אנו מחזיקים 

בערכים דומים של יושרה, שוויון וצדק חברתי. אנו 

ומעגל החיים היהודי באופן  חוגגים את מעגל השנה

דומה. היכרות קרובה יותר ליהדות צפון אמריקה יכולה 

לסייע לשני הגופים. אני מקווה שהמפגש הוא סנונית 

ראשונה ושנצליח להרבות במפגשים ושיתופי פעולה 

 בנושאים שונים.

חג החנוכה שאנו נמצאים בעיצומו מתייחס למאבק בין 

בלתי אפשרי לבעלי קנאים ומתייוונים. גישה לפיה 

תפיסות שונות לחיות בכפיפה אחת. יש רק תפיסה 

אחת נכונה ורק על פיה ניתן לחיות. המציאות של יהדות 

צפון אמריקה מציבה בפנינו מודל אחר. מודל שבו 

השונות היא המפתח לשגשוג. מקום בו אפילו נישואים 

דתיים הופכים למנוף להרחבת הקהילה היהודית -בין

. מקום בו יהודי איננו מי שנולד לאם ולהתפתחותה

 יהודייה, אלא מי שבוחר באופן אקטיבי להיות יהודי. 

איפה אנחנו עומדים בתוך המציאות הזו? מה ניתן 

ללמוד מיהודי צפון אמריקה לגבי חיי קהילה יהודיים 

חילוניים הומניסטיים? היכן אנחנו יכולים לתרום 

בצפון לחיזוק הקשר עם התנועה המקבילה לנו 

אמריקה? האם ניתן ליישם חלקים מהמודל 

האמריקאי של יהדות חילונית בישראל? מה אנחנו 

יכולים ללמוד וללמד על מעגל השנה ומעגל החיים 

היהודיים? שאלות אלו ורבות נוספות שוות חשיבה 

 ועיון, הן ברמת התנועה הארצית והן אצלנו בקהילה.

      חנוכה שמח!

 אייל

 נילי זקשבסקי הרשגל –

 בארמון המרוחק והקר,

 במערה שעל צלע ההר,

 מתכונן גשמיאל שר של חורף

 לגרש את הקיץ, החום והיובש. 

 תחילה הוא שולח גששים

 ממחלקת ענני הנוצה הלבנים,

 אומן-הרוקמים ביד אוהבת של רב

 את  שמלת הרקיע בתחרה של תכלת ולבן.

 אחר כך מגיעים ובאים

 גדודי ענני שמיכות הכבשים,

 שוליהם מעובים כמו הררים של קצפת

 רודפים עב אחר רעהו כמו במשחק "תופסת",

 פושטים צורה ולובשים דמות אחרת,

 כבנשף מסכות עטויי מעיל ועטופים באדרת.

 עימה מלווה את הגייסות בחלילה,הרוח הנ

 מכתיבה את הקצב ואת התנועה המהירה,

 מרקידה את שלכת עלי העצים הערומים

 במחול מסחרר של כתומים, צהובים וחומים

 ריקוד מדרכות וכבישים ,חינני ומטורף

 של סופה המיוחל של עונת הסתיו...

 האויר מתקרר במהירות עכשיו

 נהמות רעמים נשמעות ממערב

 אש ודרקונים לוהבים בשמיים נחשי

 והאפור מחשיך את היום בינתיים.

חטיבות המטען הכבד כובשות כל פיסת רקיע 

 חשופה

 ויורות תחמושתן בריבוא רביבים ללא הפוגה.

 העולם מתמסר באהבה

 למטר הניתך אל האדמה

 זוקף בתפילה זרועות ענפיו למעלה:

 לו יהי לברכה ולא לקללה!
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 יונתן - פתיח      

 
הוכיח לנו שקצב הגידול של  אירוע חנוכה בקהילה

הקהילה גובר. חבר מביא חבר והשמחה רבה. זאת 
ההוכחה שאנשים רוצים להיות מחוברים לקהילה 
שעוסקת ומגשימה את היהדות כתרבות. הגידול מביא 
איתו אתגרים חדשים. ראשית צר המקום מלהכיל את 

מקום אייל מטפל בהגדלת המקום או מציאת  –הקהל 
לא  ,מי שיש לו רעיונות מוזמן לפנות. שנית –חליפי 

פרטים  "נעים להכיר"מכירים. לשם כך מתחדש פרוייקט 
 יינתנו בקרוב בקבוצת הווטסאפ מקווים לשיתוף פעולה.

כולם מדברים על המנצחים הגדולים ואני ליבי  - ספורט
עם המפסידים. באולימפיאדה, במונדיאל בכל תחרות. 
אנשים מתאמנים, עובדים שנים כדי להגיע לעמוד על 
הפודיום או להניף את הגביע ושנייה של חוסר תשומת 

מנפצים חלומות, מחריבים  –לב, מחסור בטיפת מזל 
ישו את חייהם שנים של עבודה קשה של אנשים שהקד

כדי להיות אלופים. ליבי איתם ולכן אני מציע. שחקו לשם 
הנאה, כתחביב. אל תקדישו את חייכם למטרה כזו, אל 
תוותרו על חייכם. בחרו משימות קצת פחות תובעניות. 

 לשיקולכם.

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   

 

 :בעלון הפעם

 מיכל ישפה – שער, יעדים, הזמנות לאירועיםעמודי 

 .התנועה ליהדות חילונית – אייל 3-4 יםעמוד

    חורף - נילי הרשגל 4עמוד 

               מהרהר & איד אל בנת – יונתן – 5עמוד 

 שוש מזרחיפגישה אישית עם    6-8עמודים 

 גילה אלון . הצומות בעם ישראל 9-11עמודים 

 לנצח את הבדידותאיך  12-13ים עמוד

 אייל אלף של  שיר החודש – 13עמוד 

 .זה היה בחודש כסליו 14-18עמודים 

 

 עיד אל בנת – 

 )ויקיפדיה(

 בנת-עיד אל או  ראש חודש לבנות או חג הבנות

אגן ב יהודיותשנחגג על ידי חלק מהקהילות ה חג הוא

החג  .חנוכהבימי חג ה ,טבת ראש חודשב הים התיכון

הגבורה, החוכמה , נשיתמעלה על נס את העוצמה ה

 .והאחווה של נשים לאורך הדורות

לפי מסורת אחת, מקור החג בגבורתה וחוכמתה 

שר הצבא,  הולופרנס שכבשה ביופייה את ,יהודית של

 .יהודה ערפה את ראשו והצילה בזכות מעשיה את אנשי

מסורת אחרת גורסת שהחג נוצר לזכר גבורתה של 

להתחיל את  חשמונאיםהאישה שעוררה את אחיה ה

 .מרד ביווניםה

ספר יום זה את המסופר בדעה אחרת היא שמציינים ב

לשאת נשים רק  שבי ציון על היום שבו התחייבו ,עזרא

 מבנות ישראל. 

 ,מגילת אסתרלפי השערה נוספת, מקור החג במסופר ב

בפני המלך אחשוורוש  אסתר לפיה זה היום שבו הובאה

 .ושתי והומלכה  תחת

אגן הים החג נשתמר בקרב קהילות ישראל ב

טורקיה ,מרוקו ,אלג'יריה ,לוב ,ג'רבה ,תוניסיה  :התיכון

נשים, נערות וקשישות מתאספות לחגיגה  , סלוניקיו 

שרות ושולחות מנות אישה  ,שבה הן לומדות, רוקדות

יום לחברתה. יש שנהגו לבקש סליחה אישה מרעותה, כב

בנות  יש שנהגו לקיים ביום זה חגיגה לכל ;הכיפורים

ספר  שלאחריה ניגשות הנשים לנשק את ,המצווה

 .התורה

נחשב בעיקרו כיום מיוחד לנשים בכל עדות  ראש חודש

ישראל, ולכן חגיגת "ראש חודש לבנות" בראש חודש 

טבת היא הרחבה וחגיגה מיוחדת של החגיגות שמקורן 

ישנה עדות לכך שנשים ציינו את  מקראקדום יותר. כבר ב

כך ניתן  .מלאכהראש החודש כיום מיוחד שבו הן נמנעו מ

ֹּאֶמר:  להסיק משאלת בעלה של האישה השונמית: "ַוי

ֹּא ַׁשָבת ל ֶדׁש וְּ ֹּא חֹּ ֶלֶכת ֵאָליו ַהיֹום? ל מלכים ) "ַמּדּוַע ַאתְּ הֹּ

עולה מכאן שבראש חודש, כמו בשבת,  .(כ"ג', ד', ב

הייתה האישה השונמית נמנעת מעבודה ונוהגת במנהגי 

על ידי נשים מוכרת היטב  מולד הלבנה גתחגי]1[ .השבת

בתקופת המשנה והתלמוד  .גם בתרבויות קדומות שכנות

נהגו נשים להדליק נר מיוחד בראש חודש, לערוך סעודה 

ולימים קיבל המנהג תוקף  חגיגית ולהימנע ממלאכות

  .מחייב
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 שוש מזרחי עםפגישה אישית 
 

 הורי נולדו בארביל

כורדיסטן  חבל האוטונומיה בירת היא ארביל
לעיר  .עיראק בצפון הקרוי על שמה המחוזו העיראקית

מיוחסת היסטוריה של מעל שמונת אלפים שנות קיום 
והיא בין הערים העתיקות ביותר בעולם  רצופות 

 )ויקיפדיה(הקיימות ברציפות מאז שנוסדו.  

לפני  586מאז גלות בבל היהודים בארביל חיו שם 

הספירה. והיו לקהילה יהודית חשובה. הם לא עלו ארצה 

הגיע לשם  חיו שם  בשיבת ציון, כלומר כשסבא שלי

 נה. ש 2,500יהודים כבר 

אבא היה שם סוחר תבלינים ואמא הייתה בבית 

כשהעוזרת עושה את העובדות הקשות. אני זוכרת 

שגרנו שם בבית מאד גדול, שהייתה לו חצר פנימית 

וחדרים מסביבה. באמצע החצר היה עץ רימונים. גדולה 

הבית הזה היה הבית האחרון ברחוב, ליד הואדי, וואדי 

שבחורף היה מתמלא במים ואני הייתי יושבת שעות על 

החלון ורואה איך אנשים חוצים את הנחל בכל מיני צורות 

 ובעיקר עם מגפיים גבוהות. 

 עולים מעירק

ות יצרו טבעת הקמת מדינת ישראל ומלחמת העצמא
חנק סביב יהודי עיראק, שנתפסו כגיס חמישי וכבעלי 
זהות ונאמנות כפולות. לאומנים עיראקים הטילו 

כנסת בבגדאד, והחוק -פצצות על מוסדות יהודיים ובתי
 1950-העיראקי אסר על יהודים לצאת מהמדינה. ב

בוטל האיסור והממשל העיראקי הוציא צו שאישר 
ינה אם יוותרו על נתינותם ליהודים לעזוב את המד

העיראקית. הצו קבע כי כל יהודי מגיל עשר ומעלה 
באותה שנה  חברו  .יוכל לקחת עימו סכום כסף מוגבל

היהודית והג'וינט למבצע -ממשלת ישראל, הסוכנות
-"עזרא ונחמיה", שמסגרתו הועלו לישראל מעיראק כ

  .)ויקיפדיה(  אלף יהודי 120

כשהייתי בת חמש, אבא שלי ארז כמה מזוודות  1951 -ב

עם בגדים, קצת כלי אוכל , שמיכות חורפיות. הוא הביא 

למשטרה את המפתחות של הבית ושל החנות  ונסענו 

זוכרת את עצמי הולכת לכיווון לשדה התעופה. אני 

המטוס  כמו בסרט על הסופר אלי עמיר, שגם הוא עלה 

לי סט של כלי כסף, כי  באותה התקופה. אמא נתנה

חשבה שהשומרים לא יחפשו אצלי. אבל שוטר בא ולקח 

 לי את זה.

 

 

 

 

 ישראל

בהתחלה שמו אותנו ב"שער עלייה" אח"כ פיזרו את 

האנשים במעברות השונות.   אבא שלי עמד על זה 

שנה אנחנו  2,000שנגור בירושלים. הוא אמר 

לגור שם. מתפללים "בשנה הבאה בירושלים". אני חייב 

 . הגענו לירושלים למעברת תלפיות

המעברה מוקמה  .1948-הוקמה ב מעברת תלפיות
במקום  ,דרך בית לחםו דרך חברון בסמיכות לרחובות

המנדט  עלמיין של כוחות-בו שכן קודם לכן מחנה אל
המעברה נועדה לספק דיור לעולים מגל  . יהבריט

העלייה הגדול שלאחר קום המדינה. העולים 
 רומניהממרוקו, פרס,  שהתגוררו במעברה הגיעו

 מעירק וכורדיסטן אך עיקרם באו  ,פוליןו

בין שמונת אלפים  במעברה גרו :החיים במעברה
השיכונים במעברה היו צריפונים  אנשים לעשרת אלפים

עשויים פח בד. מעטים מהם היו צריפים בריטיים 
 .שנותרו אחרי עזיבתם מחנה אלנביצבאיים מ

 ' לכל משפחה הוקצה שטח אדמה קטן עם צריף או
אחוז האבטלה היה גבוה ורוב שוק העבודה היה  פחון, 

ות בנייה מורכב מגברים שבדרך כלל הועסקו בעבוד
נשים שעבדו, עבדו לרוב  ת לירו 2.10בשכר יומי של 

כעוזרות בית והרוויחו מעט מאוד. על כן, משפחה 
לירות לחודש  25-ממוצעת הייתה צריכה להתקיים מכ

. לירות לחודש 5שדמי השכירות עבור צריף היו  בעוד
  .עקב זאת, שרר עוני כבד במעברה

 )ויקיפדיה, גם התמונה(

 

למרות שהההורים שלנו היו עסוקים בהישרדות, חיפשו 

ההורים לא  .לא הרגשנו עניים ,עבודה ואת עצמם

ותמיד היה אוכל בבית. אנחנו הילדים  התנהגו כמו עניים

א היו לנו מסגרות. אני זוכרת הסתובבנו חופשים, ל

שהייתי מאושרת, שיחקתי עם הילדים האחרים, 

 ף.יהיה כ –הסתובתי לבדי בשדות הפתוחים והפורחים 

 

 המשךך בעמוד הבא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9C_(%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9C_(%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%9F
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 המשך - אם שוש מזרחיפגישה אישית 

אחרי שנתיים במעברה עברנו לשכונת הבוכרים 

בירושלים, שם התחלתי ללמוד ומשם עברנו לרחוב 

שמואל הנביא. כולם היו שם אשכנזים ובעיקר  ניצולי 

שואה עם ילד וכלב. אני זוכרת שבהתחלה הם נבהלו 

מהמשפחה המזרחית שהגיעה אבל מכיוון שלכל אחד 

לבית הפתוח מאיתנו, הילדים, היו חברים שאהבו לבוא 

שלנו, לאכול את המאכלים של אמא שלי, לפצח את 

הפיצוחים שאימא הכינה, די מהר הבית שלנו הפך להיות 

המרכז הנעים של השכונה. והייתה שכנות טובה. אבא 

קנה חנות במחנה יהודה אחר כך מכר אותה והמשיך 

 להפעיל שם דוכן. 

דתיים ויחד עם זה הם כמו כידוע כל המזרחיים הם 

ותנים הרבה חופש. האחים הגדולים שלי נסעו בשבת, נ

הדליקו אש, לא הכריחו אותנו בשום דבר. את היסודי 

שפיצר. למדנו שם  –למדתי בבית הספר הממלכתי דתי 

 עד כיתה ח'.

  -לבנות הממלכתי דתי  הספר ביתמשם עברתי ל

.  למדנו שם הכל: מתמתיקה, רוטשילד דה אוולינה

 אזרחות וגם משנה ותלמוד.פיזיקה, כימיה, 

 

 אני מורה

בכיתה י"ב נכנס המנהל ללכיתה הוא סיפר שיש מחסור 

במורים בארץ ושאל אם יש מתנדבות להיות מורות 

ַפר. מיד הצבעתי. מגיל אפס וכל חיי, אני מאד  בישובי סְּ

עצמאית, מחליטה על עצמי  והההורים שלי זרמו איתי. 

קול( הצביעה על  גם חברתי  לתיכון, אתי )היום, אתי

רצונה להיות מורה. בחופש הגדול עשו לנו בתל אביב 

היה נפלא, בעיקר אהבתי לפגוש  –קורס בתנאי פנימייה 

בנות מכל רחבי הארץ, הייתה לי תחושה שאני יוצאת 

ונכיה ששמה ירושלים. כי לראשונה בחיי פגשתי הקמ

ממש  –בנות עם סגנון דיבור שונה, מנטליות שונה 

מעניין. בסוף הקורס הקצר, יחד עם אתי שובצנו להיות 

 מורות באופקים. 

החברות שלי עם אתי קול שהתחילה בתיכון, והמשיכה 

באופקים לא נפסקה עד היום. התחתנו בהפרש של חודש 

וחצי, ילדנו ילדים באותן שנים, היא עברה למודיעין ואחר 

 ועי הקהילה. כך אני ושוב אנחנו יחד בחיי היום יום ובאר

 

 

 

 

 אופקים

באופקים אני ואתי  קיבלנו דירה מהסתדרות 

המורים, ושובצנו בשני בתי ספר דתיים, שונים. 

כשיוצאים מירושלים למקום כמ אופקים זה מהפך, 

הכל שונה. היו שם הרבה עולים ממרוקו, אחר כך 

הגיעה עלייה מהודו. אנשים מעולם אחר ויחד עם זה 

ים נהדרים ומי כמוני יכולה הם מקסימים, והילד

להבין את העולים החדשים. ההוראה שם הייתה 

מאתגרת ויחד עם זה מעניינת. מאד נהנתי לעבוד 

לי הרגשתי שאני עושה משהו מועיל.  והיה  -שם 

 . סיפוק גדול

מאופקים עברתי ללמד בבתי ספר דתיים בעדולם, 

בית שמש ובסוף הגעתי לירושלים לבית ספר 

ך כדי עבודה בהוראה אני כל הזמן במוסררה. תו

לומדת ומשתלמת. תוך שנתיים הייתי מורה 

מוסמכת. כשפתחו את חטיבות הביניים, למדתי 

באוניברסיטה מקרא והיסטוריה. אחר כך למדתי 

שנתיים "חינוך מיוחד" ועבדתי בזה  שנתיים. 

בגאוגרפיה ומקרא. אחר  BAבהמשך עשיתי תואר 

 ים וספרנות.כך למדתי שנתיים ספרות ילד

 

בעשרים שנות העבודה האחרונות שלי לימדתי 

 בבית הספר "יד המורה" ברמת אשכול בירושלים.

 הספר.ה בבית יוגם ניהלתי את הספרי
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 המשך - אם שוש מזרחיפגישה אישית 

 

 פנסיה

שנות הוראה פרשתי לפנסיה. ממשרד  36אחרי  55 בגיל

החינוך אמרו לי שהגעתי למקסימום הפנסיה וזה זמן 

 .פרשתיאז  –אפשרי לפרוש 

הלכתי לתכנית החוגים למורים פורשים, הציעו לי ברידג' 

שאלתי מה זה? אמרו לי משחק קלפים, אמרתי להם , 

 והלכתי ללמוד קרמיקה וציור.לא קלפים לא מעניין אותי 

, 'פרשה היא לקחה את חוג הברידג אתישנה אָחַרי, 

ראתה כי טוב והזמינה אותי לחוג, הלכתי ונשביתי! עד 

היום הברידג' זה אחד הדברים שהכי מעניינים אותי ואני 

לא מפסיקה לשחק, פעמיים בשבוע במועדון, אצל חברים 

בדרך כלל עם אתי כי התקשורת בינינו היא טובה מאד.  –

ות אני משחקת ברידג' במחשב מולו או מול וכשאין פגיש

 אחרים שמשחקים במחשב.

 

" ן"ער עמותת"ב יהתנדבתשנה, פעמיים בשבוע,  12

פשית(. עוברים קורס ואחר כך נאשונה רזרה ע)

השתלמויות. עבודה קשה ויחד עם זה מאד מעניינת 

ומאד חשובה. יום אחד מתקשר מישהו ומספר לי שהוא 

שואלת מה? למה?  ובדרך להתאבד, אני משוחחת אית

מנסה לברר איפה הוא. במקביל אני אומרת לתורנית 

השנייה שתתקשר למשטרה. הוא מספר לי שהוא הולך 

כי גבוה בעפולה ומתכוון לקפוץ ממנו. השוטרים לבית ה

בעפולה הבינו לאיזה בית הוא מתכוון ונסעו לשם. 

כששמעתי את הסירנות של המשטרה מהטלפון שלו 

הבנתי שהם הגיעו אליו והשיחה הסתיימה. והיו עוד 

מקרים, דומים ואחרים,  מסתבר שאנשים, במצבים 

ף הכי יהכֵ קשים, מחפשים ָמשהו, ִמישהו להיאחז בו. 

גדול בעבודה הזו היא שהבן אדם אומר לך "תודה, עזרת 

 לי מאד". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עברנו למודיעין בעקבות ביתנו מיכל ו... ואתי  2016 –ב 

 קול. לקהילת רעים הגענו דרך הברידג'. 

במועדון הכרתי את אייל, דיברנו, הגענו לנושא הדת 

 הוא הזמין אותי לקהילה ומאז אנחנו כאן.

 –אני מגיעה לאירועים, נהנית מהמפגשים ומהפעילויות 

זה מעניין ומוסיף טעם לחיים וגם מרוצה מאד מהאנשים 

 המדהימים של הקהילה, 

 

( 51כמובן שחלק מהזמן שלנו מוקדש לילידנו ליאור )

( בן זוגה ושלושת 49ושני ילדיו, שגר בירושלים, מיכל )

ו ושלושת ( אשת41ילדיהם שגרים במודיעין, רועי )

ילדיהם שגרים בשדה ורבורג. להם חלק ִנכַבד באושרנו 

 ובשמחת חיינו.
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 הצומות שנקבעו במהלך ההיסטוריה של עם ישראל

 ומדוע נקבע יום הקדיש הכללי לשואה לעשרה בטבת 

 גילה אלון

 

חורבן בית המקדש הראשון היה עפ"י הרמב"ם המקור 

לארבעה צומות, עליהם מנבא זכריה הנביא כאשר 

ה ָאַמר ה' ְצָבאֹות: צֹום  נשאל אם יש מקום לבטלם. "כֹּ

ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה 

ֲעִדים טֹוִבים והאמת ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמחָ  ה ּוְלמֹּ

 )זכריה ח', י"ט(.   והשלום אהבו "

"לארבעת ימי הצומות יש פרושים בקבלה צום הרביעי זה 

שבעה עשר בתמוז שהוא בחודש הרביעי, וצום החמישי 

זה תשעה באב שהוא בחודש החמישי, צום השביעי זה 

וצום ג' בתשרי שהוא צום גדליה בחודש השביעי, 

על  עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי".העשירי זה 

אותם ארבעה צומות יש להוסיף את י"ג באדר, )צום 

  תענית אסתר(.

שיבוץ הצומות הללו לתאריכים קבועים היה חידוש 

כמו כן הוצגו כצומות זמניים שעתידים להתבטל  לדורות.

  .ולהיהפך לימי ששון ושמחה

הצום היחידי מהתורה הוא יום כיפור, שעניינו תשובה, 

ואינו קשור לשום אירוע שקרה. טעם הדבר שאין מצוה 

"כי משפטי ה' ודרכיו דרכי מהתורה להתענות הוא: 

נעם, וכל נתיבותיה שלום, ולא עמסה על ישראל, מה 

שאין יכולת הגוף לקבל. ומשום זה לא מצאנו מצוה 

ה, וקודם הזהירה וחייבה רק יום אחד בשנ -להתענות 

 .(')משך חכמה לבראשית ט,' ז לאכול"

 תעניות ציבור קבועות

הצומות הקבועים קובעים מימד חדש בעבודת ה', מימד 

שלא הוכר קודם לכן, לפני חורבן הבית הראשון. על 

תענית יחיד כתב הראי"ה קוק )אברהם יצחק הכהן קּוק, 

כוחות האדם, (. תענית שעניינה לפעול על 1935 – 1865

לרוממם, להאדיר את הצו המוסרי והרוחני שבאדם, מפני 

החומריות שהתגברה עליו. )בעין איה שבת פ"א(. הביטוי 

בא לומר שהאדם מקבץ את כל  בתענית" "יושבבחז"ל 

כוחותיו ורגשותיו, להאיר את דרכו בחיים. כך גם בתענית 

 ציבור. תפקידה לחבר את הפרטים לענייני הכלל. לעומת

)תענית י"א, ע"ב(, "אין תענית ציבור בבבל" זאת פסקו 

מפני שבבבל או בכל מקום אחר בחו"ל, לא קיים מימד 

 .לאומי-ציבורי

זיכרון חורבן הבית והגלות בא לידי ביטוי מדי שנה בלימוד 

 מחודש של הסיבות שגרמו לחורבן: המצור, 

 

פריצת החומה, הריסת הבית והריגת שארית הפליטה. 

לשם סיגוף ומניעת אוכל ושתיה, אלא הבאת  לא צום

האדם והאומה לחשיבה והתבוננות מחודשת באירועים 

 .אלו

את שאלת ביטול הצומות מעלים בפני זכריה שראצר, 

רגם מלך ואנשיו ) משבי ציון להם שמות בבליים( הבאים 

מאחד הכפרים ביהודה לחלות את פני ה'. )זכריה ז', ב'(. 

"כי דבריו מגיב בצורה חריפה  זכריה עונה להם ובפתח

צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה שבעים שנה, הצום 

הלא אתם האוכלים   -צמתני אני? וכי תאכלו וכי תשתו 

ו'( . האם אתם צמים -)זכריה ז', ה'ואתם השותים"

בשבילי? אם כן, אתם יכולים לאכול ולשתות! תגובתו 

ה החריפה של זכריה נעוצה בכך שבניית הבית פסק

למשך שמונה עשרה שנה )שבמהלכן מתרחש גם סיפור 

ו'(. בנין הבית השני עוד לא -מגילת אסתר עזרא ד', ה'

נגמר וכבר באים אנשים שלא היו שותפים בפועל בבניין 

ירושלים והמקדש ושואלים אם יש מקום לבטל את 

הצומות. זכריה מבין שהם רואים את הצום כיום עינוי 

  מטרתו.בלבד, ולא מפנימים את 

 הצומות בימי בית שני

שאלה שהעסיקה את החוקרים האם התענו בתשעה 

באב בימי בית שני על חורבן הבית הראשון. שאלה זו 

"האבכה בחדש היפנו שבי ציון אל הנביא זכריה: 

? )זכריה, החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים"

ז' ג'( קשה להסיק מתשובתו אם יש כאן הוראה מעשית 

הצום או שדבריו הם חזון לעתיד. הרמב"ם סבר להפסק 

שהתענו )פהמ"ש לר"ה פ"א מ"ז(, התשב"ץ )שמעון בן 

. היה מגדול רבני אג'יריה(  1444– 1361צמח דּוָראן, 

חולק וסובר שלא התענו )שו"ת חלק ב סי' רעא(, ה"שפת 

אמת" )קובץ דרשות חסידיות על התורה לפי סדר פרשות 

ר חיבר רבי יהודה אריה ליב השבוע והמועדים. את הספ

אלתר, האדמו"ר מגור(. מסביר ששאלת הצומות 

בתקופת בית שני היתה תלויה במצב האומה, בזמן שהיו 

תחת ריבונות זרה צמו ובזמן שהיו ברשות עצמם לא צמו. 

 . וזו כונת התשב"ץ )בראש השנה י"ח ע"ב(

 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך -הצומות של עם ישראל 

 לאחר החורבןהצומות 

כיוון שכבר נקבע צום זה נצטרפו  -צום עשרה בטבת 

לדעת חז"ל עוד שני מאורעות מצערים שחלו סמוך לאותו 

יום, מותו של עזרא הסופר בט' בטבת, ותרגום התורה 

ולעניינינו יום הקדיש הכללי לכל ליוונית בח' בטבת. 

 קדושי השואה שלא נודע יום פטירתם.

"חמישה דברים רעים אירעו  -צום שבעה עשר בתמוז 

את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות, 

ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את 

 )תענית כ"ו(.התורה, והעמיד צלם בהיכל" 

חמישה דברים אירעו את אבותינו  -צום תשעה באב 

בתשעה באב: "נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, 

בשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה וחרב הבית בראשונה ו

 .)תענית, כ"ו ב'(העיר" 

נקבע לזכר גדליה בן אחיקם, שנרצח בג'  - צום גדליהו

לפנה"ס, לאחר חורבן בית ראשון  582תשרי בשנת 

התמנה גדליה ע"י נבוכדנצר מלך בבל למושל ביהודה על 

שארית הפליטה. קבוצה של קנאים קיצוניים בראשותו של 

, ראתה בגדליה בוגד ורצחוהו. עקב כך ישמעאל בן נתניה

התפזרה שארית הפליטה ואבדה התקווה לשיקום יהודה 

ל, כישות מדינית  ֹּא ְשַמְעֶתם, ְבקֹול ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ּוְלכֹּ "ְול

ַע ֵתְדעּו, ִכי ַבֶחֶרב -ֲאֶשר ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם.  כב ְוַעָתה, ָידֹּ

ָמקֹום ֲאֶשר ֲחַפְצֶתם, ָלבֹוא בַ --ָבָרָעב ּוַבֶדֶבר, ָתמּותּו

  )ירמיהו מ"ב,  כ"א(. ָלגּור ָשם"

 

 הצומות בראשית הגאולה

בתקופת המנדט הבריטי היו מי שחשבו לבדוק מחדש את 

הרברט סמואל  –שאלת ביטול הצומות.  מינוי יהודי 

השלטון הבריטי נראה  כשליט בארץ, אף אם בא מכח

כיסוד הגאולה. עם זאת, כותב הרב קוק והרב נריה פסקו 

שהצומות יתבטלו רק כשהגאולה תהיה שלמה בכל 

המובנים.  )מועדי הראי"ה; מהרמ"צ נריה )עמ' תקמ"ד(, 

  .(ובאגרות הראי"ה )ד' עמ' ס"ו

 הצומות ומדינת ישראל

 שאלת מעמדן של התעניות עם קום מדינת ישראל, היא

הרקע לדיון הוא  נושא לדיון בקרב מקיימי המצוות.

הסוגייה התלמודית הדנה בתשובת הנביא זכריה לשבי 

 ציון. בסוגייה שלושה מצבים: 

יהיו לששון ולשמחה כמוזכר לעי"ל  -בזמן שיש שלום  א.

ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום -"כֹּה

 ְיהּוָדה ְלָששֹון -צֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵביתַהְשִביִעי וְ 

 

ֲעִדים, טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום, ֱאָהבּו ". ּוְלִשְמָחה, ּוְלמֹּ

 )זכריה ח', י"ט(.

ר ֶאלצום  –. יש גזירת מלכות ב  ַעם ָהָאֶרץ, -ָכל-" ֱאמֹּ

ר:  ִכי-ְוֶאל ֲהִנים ֵלאמֹּ ִשי ַצְמֶתם ְוָספֹוד ַבֲחִמי-ַהכֹּ

ִני, ָאִני"--ּוַבְשִביִעי, ְוֶזה ִשְבִעים ָשָנה )זכריה  ֲהצֹום ַצְמתֻּ

 ז', ה'(.

"רצו מתענים רצו אין  -אין גזירת מלכות ואין שלום  ג. 

מתענים, פרט לתשעה באב, שחייבים להתענות בו 

)כדברי המשנה בתענית, ד'  הואיל והוכפלו בו צרות"

  .('ו

הראי"ה קוק, הרב יהודה גרשוני אחד מגדולי תלמידיו של 

שליט"א בספרו 'קול צופיך' פסק שרק אחרי שיבנה 

ביהמ"ק האחרון )הכוונה לשלישי( יתבטלו הצומות )עמ' 

 רכ"ה(.   -רכ"א

"לאחר מלחמת ששת הימים נשאל הרב צבי יהודה קוק 

לקראת תשעה באב: "האם בתשעה באב הקרוב עלינו 

קוק אמר: "אבל בצומות  לשמוח או להתאבל"? הרצי"ה

שנצטווינו ע"י הנביאים אין יד שיכולה לגעת". לדעתו אנו 

נמצאים בתוך תהליך היסטורי של גאולת ישראל, וכל זמן 

שלא יקומו נביאים בישראל או סנהדרין גדולה הרואים 

את הדברים בשלמותם, אין לנו רשות לקצץ ולשנות 

המשך של  דברים חלקיים. יש להבין שהצומות היום, הם

הצער על חורבן בית המקדש, והדברים כואבים עד עצם 

 היום הזה".

יום עשרה בטבת נקבע כיום צום, המציין את תחילת 

לפני  588המצור על ירושלים שהחל ב י' בטבת בשנת 

עד כיבוש ירושלים וחורבן  –הספירה, ונמשך שנה וחצי 

בית המקדש בידי נבוכדנאצר מלך בבל ביום ט' באב 

ֶדש ָהֲעִשיִרי )=טבת( לפני הספירה.  586 בשנת "ַבחֹּ

ַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך ָבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו  ֶדש ָבא ְנבֻּ ֹור ַלחֹּ ֶבָעשֹּ

… ַעל ְירּוָשַלם ַוִיַחן ָעֶליָה ַוִיְבנּו ָעֶליָה ָדֵיק )מגדל( ָסִביב 

ב'; ירמיהו  –)מלכים ב' כ"ה, א'  …"ַוָתבֹּא ָהִעיר ַבָמצֹור

נ"ב, ד'(. על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל 

נקבע עשרה בטבת כיום הקדיש ( 1949משנת תש"ט )

 הכללי לקורבנות השואה שתאריך מותם אינו ידוע.

הרבנות בחרה דווקא יום זה משום שראשית הפגיעה 

בעם היהודי החלה בעשרה בטבת והגיעה לשיאה 

זה? ניתן במאורעות השואה. מדוע נבחר דווקא צום 

להשיב עפ"י המוזכר צום עשרה בטבת בדברי הנביא 

ֶדש יחזקאל " ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ַבָשָנה ַהְתִשיִעית ַבחֹּ

ֶדש... ֶבן ָאָדם ְכָתב ְלָך ֶאת ֵשם ַהיֹום  ָהֲעִשיִרי ֶבָעשֹור ַלחֹּ

ְבֶעֶצם  ֶאת ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ָסַמְך ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאל ְירּוָשִלַם

ב'(: באותו פסוק מופיע -)יחזקאל כ"ד, א' ַהיֹום ַהֶזה"

 . "בעצם היום הזה"פעמיים הביטוי 

 המשך בעמוד הבא
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 משךה -הצומות של עם ישראל 

 "עצם היום הזה"?ומה באמת החשיבות להקפיד על 

יתכן שליום זה יש משמעות מיוחדת משאר התעניות, 

ורבן הכללי של הארץ משום שיום זה מציין את תחילת הח

בפעם הראשונה אחרי כיבושה ע"י ישראל בימי יהושע 

ית המקדש הסתיים בסופה של ממלכת נון. חורבן ב-בן

 .יהודה, עם "אלפיים" שנות גלות עד קום מדינת ישראל

 

-החלטה של הרבנות הראשית לקבוע את צום עשרה

השואה, יום המכונה -הכללי ליום-בטבת כיום הקדיש

בדברי הנביא "בעצם היום הזה" כציון זמן לדורות, 

לתחילת החורבן של ביהמ"ק וחורבן הארץ. על כן 

מתבקש הדבר שדווקא יום זה יצויין כיום המזכיר את 

ה בעשרה השואה האיומה שפקדה את עמנו, שראשית

החלטת  בטבת אלפיים וחמש מאות שנה קודם לכן.

הפשרה הזו לציין את זכר השואה במסגרת התענית 

הקיימת בעשרה בטבת, לא התמסדה באופן משמעותי 

בציבור. ביישוב היהודי התנהל ויכוח סביב קביעת 

התאריך להנצחת השואה. בהתאם לגישה השלטת 

חם", הוצע בציונות, שהדגישה את אתוס "היהודי הלו

לייחד את יום השנה לפרוץ מרד גטו ורשה )המרד היהודי 

הגדול ביותר במלחמה( כיום לציון זיכרון השואה 

, 1943באפריל  19-והגבורה. המרד בגטו ורשה פרץ ב

 י"ד בניסן, ערב חג הפסח ה'תש"ג. מכיוון שערב פסח 

 

 

איננו תאריך מתאים ליום זיכרון לאומי, אומצה לבסוף 

הצעתו של חבר הכנסת מרדכי נורוק לקבוע  1951בשנת 

כיום הזיכרון לשואה את כ"ז בניסן, שישה ימים לאחר 

תום חג הפסח ושבוע לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל. 

קביעת הרבנות הראשית לישראל כי עשרה בטבת יהיה 

כר קורבנות השואה קדמה "יום הקדיש הכללי" לז

לבחירת התאריך הממלכתי ולמעשה אף קדמה לקום 

מדינת ישראל. הרבנות הראשית התקשתה לקבל את 

הצעת כ"ז בניסן מפני שעל פי הלכה אסור לומר תחנון, 

לקבוע תענית ציבור ולערוך הספד בחודש ניסן, המכונה 

"חודש הגאולה", למרות מנהגי האבלות החלים בו בזמן 

ת העומר. במרוצת השנים צומצם אופיו של עשרה ספיר

בטבת ליום אמירת קדיש עבור נפטרים שיום מותם לא 

נודע, ובתוכם הנספים בשואה.  שנתיים לאחר החלטה 

זו, כשקבעה הכנסת תאריך ליום הזיכרון לשואה 

ולגבורה, פעלו נציגי הציונות הדתית למען בחירת 

לא  התאריך של עשרה בטבת. גם לאחר שעמדתם

התקבלה, לא הסכימה הרבנות הראשית לבטל את ציון 

יום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי, והממסד הדתי 

המשיך לפעול למען חיזוק יום הזיכרון ביום זה. עם 

השנים הפך יום הקדיש הכללי ליום שמצויין בעיקר על ידי 

הציונות הדתית. )רוני שטאובר, הוויכוח בשנות 

דתית לבין השמאל הציוני על החמישים בין הציונות ה

 .מועד יום הזיכרון לשואה(

 גילה אלון

 צילום שוש לבנת –חלמוניות 
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 "?איך לנצח את מחלת הבדידות
 | 15.12.22|ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב

 

בדידות היא מחלה של ממש. מחלה שיכולה במקרים 

קיצוניים גם להרוג. ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת 

מטב מסביר כי גם אלו שאינם לבד עלולים להרגיש 

בודדים ומציע כיצד כל אחד ואחת מאיתנו יכול לסייע 

 ים בסביבתנו הקרובה והרחוקהלאנשים בודד

, שמת 60לפני כחודש נמצא בירושלים מר מנשה כהן בן 

שבועיים קודם לכן לבד בדירה שלו. הוא הצטרף למעל 

מבוגרים שמתו בשנה האחרונה לבד בבית. זה יכול  170

 להיות גם סבא שלך, או סבתא שלך. 

בדידות היא מחלה מסוכנת. התרופה, אפילו החיסון 

אפשר לומר, נמצאים ממש פה, אצל כל אחת ואחד 

מאתנו. רק צריך להעביר את זה הלאה. המחשבה שעולה 

לרוב האנשים בראש היא שבדידות זה לא נעים, אבל כולנו 

 לבד לפעמים. 

מה הביג דיל? זה רחוק ממני שנות אור. אז זהו שזה לא 

 שו לי להפריך לכם כמה מיתוסים על בדידות. נכון. תר

: בדידות זה לא נעים אבל אפשר לחיות 1מיתוס 

 עם זה

אופס, טעות. מחקרים בארץ ובעולם קבעו: לאנשים 

 40%-יותר סיכון לשבץ מוחי ומחלות לב ו 30%בודדים יש 

יותר סיכון לדמנציה. להיות בודד זה מסוכן כמעט כמו 

  סיגריות כל יום. 15לעשן 

למה בעצם? על פי תאוריה שגיבשו מומחים בשנים 

האחרונות בדידות היא סכנה פיזית וקיומית לחיים של בני 

אדם. מנקודת מבט אבולוציונית, מי שדחוי חברתית ולא 

מוצא את מקומו בתוך השבט, חשוף לפגיעת טורפים או 

לעיתים לפגיעת שבטים עוינים. בדיוק בגלל זה, בדידות 

ר למוח "זהירות, סכנה, הבן אדם הזה היא סימן שאומ

חייב להתחבר עם אנשים בסביבה שלו". זה אותו מנגנון 

שאומר למוח שאנחנו חייבים לשתות ולאכול, או לברוח 

 כשאנחנו עומדים מול אריה בטבע. 

בדיקות מעבדה גילו כי מערכת החיסון של אנשים החשים 

 בדידות, מתנהגת אחרת ברמה הביולוגית: המוח החכם

שלנו יודע שבדידות היא עניין של חיים ומוות, ומערכת 

החיסון נכנסת למצב מגננה כצעד של מניעה, תוך שהיא 

נערכת לתסריט של פלישת חיידקים ומייצרת דלקת. 

דלקת שלא מטפלים בה הופכת כרונית ופוגעת פגיעה 

 חמורה בבריאות. בקיצור ממש לא "סתם משעמם". 

 

 צילום: שרית צרפתי "בבדידותליאור שטרסברג. "להילחם 

 : בדידות זו בעיה של זקנים2מיתוס 

מי שנולדו אחרי ) Z-מבני דור ה 49%למעשה, כמעט 

בגדול( מדווחים על בדידות לפעמים או רוב  1996

 1946מהדור שנולד לפני  40%-הזמן, לעומת פחות מ

)הדור השקט(. וזה למרות שהצעירים כל היום 

ברשתות חברתיות ומחוץ לבית. בקיצור, זו בעיה של 

 הורים וגם של ילדים. שלנו. 

ו בדידות זה למי שאין לו משפחה א – 3מיתוס 

שהילדים שלו גרים רחוק, וגם למי שלא יוצא 

 מהבית 

גם לא. גם למי שיש משפחה, ואפילו באה לבקר 

עדיין רוב הימים והשעות הוא לבד.  -פעמים בשבוע

נשמע מוזר, אבל בדידות זה גם לשבת בקצה השולחן 

בארוחת חג, לא לשמוע מספיק טוב מה אומרים בצד 

לדבר יותר לאט השני, אולי שלא נעים לך לבקש שוב 

ובסוף פשוט להיות לבד. דווקא במדינה שמקדשת  –

את החבר'ה ושהספורט הלאומי הוא ארוחת שישי, 

 כגודל הציפייה כן גודל האכזבה. 

עבור אזרחים ותיקים זה קשה יותר: לקום מהספה, 

להתלבש, לצאת. יש הרבה יותר מבוגרים שנמצאים 

החברתי(, עדיין בקורונה )לא המחלה, התקופה והסגר 

אולי הם באבל כי איבדו חברים ואהובים. אבל יש בכל 

התרופה למחלה הזו טמונה בנו,  –זאת חדשות טובות 

בי, בך, בך. האחריות לשאול, לחפש ולהגיש עזרה היא 

 של כולנו יחד. 

 איך? 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך -מחלת הבדידות 

זה קל. לדפוק על הדלת של השכן המבוגר ולשאול איך? 

אם יש לו במקרה כוס סוכר. לדבר עם השכנה במדרגות 

 24כי אני כן יכול לצאת לטיול עם הכלבה שלי והיא לבד 

ימים בשבוע. לשים פתק על המחשב: "להתקשר  6שעות 

השבוע פעמיים לסבתא". לעודד את הקרובים המבוגרים 

ש חברים. להזכיר להם שאין שום )גם הדודים( לצאת ולפגו

דבר שעושה טוב על הלב )ולמוח( כמו להיות שייך 

 לחבורה, ההרגשה שאני חלק מָשלם אנושי. 

נכון, יש ממשלה שצריכה לשפר מדיניות, ועיריות, 

ועמותות. אבל בסוף מי שייקח אחריות ויוציא אותם 

 מהבדידות והסכנה הזו הוא אנחנו. 

ור החשוב הזה היא אימא שלי, מי שלימדה אותי את השיע

שלא רק שלא הפסיקה להגיד לי שהחברים והמשפחה הם 

הדבר הכי חשוב אלא גם נתנה דוגמא אישית. לפני שש 

שנים בערך היא התחילה להתנדב בפרויקט בעמותה 

שאני מנהל, ולבקר ניצולת שואה בשם שושנה, מדי שבוע. 

ת קשה להסביר כמה מהר הן התחברו, וכמה משמעותיו

הן הפכו להיות בחיים אחת של השנייה. לא יודע להגיד 

לכם עד היום מי נהנתה יותר, אבל שתיהן בוודאות נלחמו 

על הקשר הזה. ועוד יותר כשהגיעה הקורונה: ממרחק 

בטוח, והרבה יותר בטלפון מן הסתם, אבל כמה שרק יכלו. 

לצערי הרב הן לא הספיקו את כל מה שתכננו. אמא שלי 

, ונפטרה שלושה חודשים 2020רונה באוגוסט נדבקה בקו

אחר כך. לשושנה חסרו הנוכחות והחברות, כשהבדידות 

וההסתגרות הכללית של הקורונה רק העמיקו אותה. 

 חודשיים אחר כך גם שושנה נפטרה. 

ברור לי שאפילו שאני מנהל ארגון ענק שעושה טוב להמון 

דולה או אנשים, אני מבין שבסוף, ההשפעה שלי לא יותר ג

חשובה מהביקורים של אימא שלי, האחת, שבאה לבד 

לשושנה כל יום שישי, והפכה אותה לחלק מהָשלם האנושי 

 שלה. 

ולכן יש רק דבר אחד שאני מבקש מכם לעשות: תפקחו 

את הקרובים המבוגרים שלכם,  –עיניים ותחפשו אותם 

ותגיעו  –את השכנים שלכם שנמצאים לבד כל או רב הזמן 

שידעו שהם לא  –. תנו איתות, סימן חיים, תנו יד אליהם

 לבד. 

 

 

 

 

 

 

 

 שיר חודש של איל אלף

ביער,  בעל פה, בעת טיול השיר, שנכתב והולחןאיל: 

כהמנון , ליחידה, קבוצה , או  עתידניות מתאים לע

 התאגדות, באשר הן...  "

 בינתיים

 ולחן:  איל אלף. מילים

 השתדלי להיות במיטבך,

 בדרכך

 ועל פי 

 ערכייך .

 כה יתן  ויוסיף 

 לך האל,

 עוזו -הוד -מרום 

 בינתיים !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , אנשים זקוקים לגשר... ראנשים זקוקים לקש

 על הגשר הנטוי יש תקווה ויש סיכוי

  שוציטט יוסי וונצילם                                     
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 קבלת שבת  2.12.2022

הייתה  ויצאקבלת השבת של פרשת : ערטל רילסקי

הפרשה עסקה במה אנו יכולים ללמוד . קטנה ואינטימית

מהפרשה בכל הקשור בהסכמים והפרתם בהקשר 

העכשווי וכן בחלומות המופיעים בפרשה. שיתפנו זה 

את זה בחלומות האישיים שלנו. חלקם ישנים וחלקם 

חדשים, חלקם התגשמו וחלקם עדין לא, וחלק 

שתתפים במפגש שיתפו בחלומותיהם משמעותי מהמ

העוסקים בילדיהם שבחרו לחיות רחוק והם חולמים כי 

 יחזרו לכאן.

למרות החסר באיתן ובליווי המוזיקלי הצלחנו לשיר 

 ולהינות מהביחד שלנו כקהילה.

 

 נירה בן ישראל תמדווח  מועדון קריאה 4.12.2022

מועדון קריאה 

 "פליאה" 

 צרויה שלו

שלנו מועדון הקריאה 

עסק הפעם בספר 

"פליאה" מאת צרויה 

שלו. עסקנו בקטעים 

נבחרים מתוך הספר, 

התפעלנו מיכולת 

הכתיבה והתיאור של 

צרויה שלו, ניסינו 

לבחון מהי הפליאה 

שבספר ומה 

משמעותה, בחנו תקבולות בין דמויות הגיבורות 

ותקבולות בין עלילות בספר, ונגענו גם בחייהם 

 לח"י.המחתרתיים של לוחמי ה

 

 

 מועדון קריאה 

 קוראים ברעים

נעסוק הספר הבא בו 

"אמנות ההקשבה בינואר 

 לפעימות הלב".

 

 

 

 

 שיח רעים 6.12.2022

 
המפגשים האחרונים שלנו עוסקים  :אייל ישפה

שבתלמוד. הפעם עסקנו ברבי אלעזר שקרא באגדות 
רוח לאדם אחר 'מכוער' ועל ההתפתחויות בגסות 

שנבעו מאמירתו זו. מסקנתו של רבי אלעזר בסופו 
לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא של הסיפור הייתה: 

 .קשה כארז

 המשך בעמוד הבא
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 המשך -זה היה בחודש כסליו 

 קבלת שבת 9.12.2022

 

את קבלת השבת הקסומה ליווה בחינניות  אייל ישפה: 

וונש עם חזרת האקורדיון מתיקון. במסגרת רבה יוסי 

 קבלת השבת קראנו את השיר שכתב יואל ריפל, 

 :הזהות של

 .שלי איתנה, לא סדוקה, אותה עיצבתי שניםהזהות 

 .הנחלתי אותה לילדיי ועתה הם  מנחילים לנכדים

 מחנה של עולים, שם מגרש מאובק ונידח בזהות שלי

בו שיחקו ילדים, בלי לחשוב מי מהם הוא בן אשכנז, או 

 ..מזרח

 ,מסע הכומתה, אימונים, לחימה ורעות -  בזהות שלי

 קצרצרה, ללא משמרת צניעותביקיני בים, חצאית 

 בני עקיבא, צופים וגם השומר הצעיר – בזהות שלי

 .שם בנות ובנים, יחדיו התאספו, בקן התנועה שבעיר

 נשיקה ראשונה,  בהיסוס, סקרנות, תאווה – בזהות שלי

 .מצעדי עצמאות וגם מצעדי גאווה  - הזהות, שלי

 ,, עגנון, עמוס עוז ראובן, הגשש וגם פן בזהות שלי

 בצידם של צ'כוב זאק ברל, פיקסו, הביטלס, ביזה ושופן

 ,סיפורי התנ"ך שאצרתי כידע כללי בזהות שלי

 .חילוני –סיפורים שספגתי ממורה בתיכון, שהיה במקרה 

 :מצווה מוסרית, שאיננה קשורה אל הדת בזהות שלי

 .אינני נוהג מול בית כנסת בעיר, בבוקרו של יום השבת

ביטוי בתקשורת ובתיאטרוןי יש חופש בזהות של  

 

 

אריק איינשטיין, גאון, סלסולים  – בזהות שלי
   והגבעתרון

  עבודה, יצירה, תחביבים כמצוות לבבי – בזהות שלי

"הצנע ללכת" תמיד, מצווה שלמדני  -גם מצווה עתיקה  
 .אבי

יש כבוד לזולת, התחשבות וערבות  – בזהות שלי
 הדדית

, שהוא במקרה גם גם שיתוף פעולה, עם חבר ערבי
 .פרקליט

 מכבדים בר פלוגתא ולא רואים בו אויב בזהות שלי

לא תמצא אלימות, והכביש לא "פוגרום  בזהות שלי
 ."כבישנב

 היא שמחה לאין קץ, על הישג ישראל בנכר הזהות שלי

היא דחיית רעיון להוציא  לאלתר דרכון  –הזהות שלי 
 .זר

 איתנה, לא סדוקה אותה עיצבתי שנים – הזהות שלי

 הנחלתי אותה לילדיי ועתה הם  מנחילים לנכדים

 כנראה נטרפה דעתו –אז מי שרוצה לשנות זהותי 

זקוק לשינוי  -הוא הוזה, לא שפוי ואולי דווקא הוא
 .זהותו

 

 

 חלמוניות

 צילום: שוש לבנת
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 המשך -זה היה בחודש כסליו 

 

 הרוח ביהדות ספרדגדולי  13.12.2022

חייו, באישיותו, בה עסקנו ב רביעיתפגישה 

רבי משה בן מימון של יצירתו ובאלוהים ב

מגדולי הפוסקים בכל הדורות,  1138 – 1204

מחשובי הפילוסופים בימי הביניים. רופא, איש 

 הלכה, סמכות דתית ופוליטית

 

 קבלת שבת 16.12.2022

 

עוד לפני שהכנסנו את השבת עשינו  הכרות  יונתן אלתר:

מהירה, הקדשנו שיר לאליעזר בן יהודה שנפטר לפני 

שנים ושיר ליצחק קלפטר שנפטר לפני כחודש.ואז  100

נכנסנו אליה בשירים, הדלקת נרות וקריאה. דרשת 

פרשת השבוע עסקה בלשון הרע. נושא חשוב שהגבול 

וחמקמק. יחד  בינו לבין רכילות, וסיפור האמת הוא דק

 עם זה,סוכם שמילה טובה זה תמיד טוב. 

 

 מסיבת חנוכה קהילתית 22.12.2022

 

זקשבסקי  , ניליבן יעקב : ירדנה פיינמסר, רוןהפקה

 , אייל ישפה מרגלית , לאההרשגל

משתתפים והמקום היה צר מהכיל אותנו. גם  58היינו 

כסאות חסרו לנו. נצטרך לחשוב איך מקיימים ערבים 

 . משתתפים בעתיד כאלה מרובי

 

הדלקנו נרות  .ומהנה מלמדתהתכנית הייתה מעניינת, 

ל גם בחנוכיה שו בחנוכיות שהביאו המשתתפים

אייל הסביר על . הקהילה, שייצרה עבורנו ז'קלין

נילי הסבירה בחן על משמעות המילים בשירים ששרנו. 

המקורות השונים לחג. ורון סיפר על איד אל בנת. אחר 

 .שהביאו המשתתפים המטעמיםכך אכלנו את 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך -זה היה בחודש כסליו 

 המשך -חנוכה 

 

 חדוה -הצילומים של חנוכה 

תוכנן על ידי הצוות להיות של אריוע חנוכה החלק השני 

הקהל הרב והמקום הצר לא אפשרו חלק של פעילות אך 

ונוכל נקווה שבחנוכה הבא יהיה יותר מקום  .לקיים אותה

 לבצע את התכנית שהוכנה לשנה זו.

 

 קבלת שבת – 23.12.2022

הדלקנו  אייל ישפה:
נר שישי של חנוכה 
וקיבלנו את השבת 
עם יוסף, פותר 
החלומות של 
פרעה. דיברנו קצת 
על מה חלמנו אנחנו 

ילדים. כשהיינו 
מצאנו כמה חלומות 

  משותפים

 

 טיול חנוכה 24.12.2022

 

 תמונות מהטיול שצילם יוסי וונש
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 כל שבוע

 

 לץ עצמותנו ולהבריא שרירי גופנו.בואו לח

 המזרונים עלינו

 

 

 30.12.23    בקרוב

 

7.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתר האינטרנט של קהילת רעים

לראות בו מגוון גדול  אפשרו האתר שלנו עבר שידרוג

 במחשב(.  עדיף לראותמהפעילויות שלנו )

מומלץ במיוחד לצפות בסרטון של טעימה מאירועי 

הקהילה . נעמי סיון עושה עבודה מדהימה בתיעוד 

 ובהכנת הסרטון

-of-judaism.org.il/copy-https://www.israeli

D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%

%9D 

https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
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