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יום הזיכרון להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין

זו שבת חורפית אותה ביליתי עם  1995 גרתי בניו-יורק. הייתה  ב-4 בנובמבר 
בדלת.  נקישה  נשמעה  לפתע  הגדולה.  בעיר  לבקר  שבאה  מישראל  חברתי 
שנרצח  ששמע בחדשות  לדווח  בא  שבת,  שומרת  שאני  שידע  השכן הלבנוני 
ראש ממשלת ישראל יצחק רבין. לא דמיינתי שעשור שנים לאחר מכן אמצא 
את עצמי גרה במדינת ישראל ועובדת במרכז להנצחתו. אולי זה מפתיע, אבל 
הגעתי למרכז רבין היישר מלשכת שר החוץ סילבן שלום )חבר כנסת מטעם 
חוק  פי  על  שהוקם  חינוכי  מרכז  אלא  פוליטי  מוסד  איננו  המרכז  הליכוד(. 
ושר  הממשלה  ראש  של  ופועלו  זכרו  הנצחת  הן  ומטרותיו  ב-1997,  שהועבר 
טיפוח  החברה,  מגזרי  בכל  הדמוקרטיה  ערכי  הטמעת  רבין,  יצחק  הביטחון 
מנהיגות ועידוד מחויבות חברתית. תהליך השלום, שכה מזוהה עם חייו ומותו 
של יצחק רבין, אינו מסכם את מלוא היקף פועלו. רבין הטביע את חותמו על 
דרך  אופייה  על  שלחם  וכמנהיג  גבולותיה  את  שעיצב  כלוחם  ישראל  מדינת 
נהנים  שכולנו  התשתיות,  ובהרחבת  ובמיעוטים  בפריפריה  בחינוך,  השקעה 
מהן היום. המרכז כולל מוזיאון, העומד בליבת הפעילויות החינוכיות, ומספר על 
התפתחות הדמוקרטיה והחברה בישראל, על הצלחותיהן ואתגריהן; סדנאות 
לתלמידים; ופעילויות נרחבות לחיילי צה”ל. המרכז מאפשר הידברות בין מגזרי 
מנת  על  וזאת  הישראלי,  ההיתוך  בכור  לראשונה  הנפגשים  השונים  החברה 
לגבש אותם כיחידה צבאית בה החיילים מוכנים להפקיד את חייהם בידי האחר, 
בין שהוא אזרח ותיק ובין שהוא עולה חדש או בן לדת שונה כגון הדת הדרוזית, 
וכמובן, בין שהוא דתי ובין שהוא חילוני. השיח הישיר הינו האמצעי המרכזי בו 

פועל המרכז, מתוך אמונה כי רק באמצעות דיון פתוח ניתן לגשר על פערים. 
חיים  היום  שכבר  ז’,  כיתה  שילדי  ספק  אין  “קשת”...  טיולי  רכז  לב  לתשומת 

ומתחנכים יחד, יתקבלו בברכה למוזיאון ויתרמו לו רבות.
בת שבע גנוט-אילוז ראיינה ליאת

הממשלה  ראש  של  להירצחו  הזיכרון  יום 
כי  ימים שונים. דומה  יצחק רבין מצוין בכמה 

גם כאן ישנו ביטוי ייחודי למגזרים השונים. 
יום הזיכרון הרשמי נקבע על ידי הכנסת ועל 
פי חוק. הוא חל בי”ב בחשוון, יום הירצחו של 
הלוח  לפי  רבין  יצחק  ישראל  ממשלת  ראש 
במערכת  טקסים  חלים  זה  בתאריך  העברי. 

החינוך בכל רחבי הארץ.
עצרת  הינו  והגדול  המרכזי  האירוע  אולם 
בתל- רבין  בכיכר  הנערכת  הגדולה  הזיכרון 

אביב, אליה מגיעים המוני העם, ובה מופיעים 
שבת  במוצאי  חל  האירוע  רבים.  אמנים 
הקרובה ביותר ל-4 בנובמבר, יום הרצח לפי 

הלוח הלועזי.
השנה מתווספת עצרת נוספת, המנסה להחזיר 
ראש  של  הירצחו  סביב  הפוליטי  השיח  את 

הממשלה, ולא להתמקד רק במורשת חייו.

מרבית  אולם  בירושלים,  נולד  רבין  יצחק 
את  בתל-אביב.  עליו  עברו  ילדותו  שנות 
חינוך  בבית  עשה  היסודי  הספר  בית  לימודי 
לילדי עובדים. יש לא מעט דמיון בין בית ספר 

שלנו.  הספר  לבית  זה 
קבוצת  ידי  על  הוקם  הוא 
שבית  שרצו  הורים, 
ממוסד  יותר  יהיה  הספר 
ויחנך ברוח  גרידא,  לימודי 
 – האמינו  בהם  הערכים 
העבודה.  תנועת  ערכי 
חדשני  היה  הספר  בית 
חברת  שילוב  מבחינת 
תוכנית  בניהולו.  הילדים 
לימוד  כללה  הלימודים 
קריאה  ותחילת  בינתחומי 

בכיתה ב’.
הייתה  ההורים  מעורבות 

“רוזה  שכונתה  רבין,  של  אימו  ביותר.  גדולה 
ההורים  בוועד  פעילה  הייתה  האדומה”, 
סוגי  על  הלימודים,  י  תוכנֵֵ על  והשפיעה 
סייעה  ואף  הירק  בגינת  שייזרעו  הגידולים 
הספר  בית  מבנה  בהקמת 

הראשון.

בית  את  רבין  יצחק  זוכר  וכך 
ספרו:

דומני,  היה,  שלי  השני  “הבית 
בית החינוך.

דמותו  עליי  השפיעה  בעיקר 
שלימד  ומחנך,  מורה  אותו  של 
ז’,  כיתה  ועד  ד’  מכיתה  אותי 
שהצליח  ׂשמאלי,  אליעזר  הוא 
לנוף  התחושה  את  בי  להטביע 
החקלאות  לחיי  לטבע,  הארץ, 

ולחיי החברה”.
ליאת יוספברג בן יהושע

יוסי רוט

יצחק רבין 1995-1922

התמונה באדיבות הלל הילמן מנהל כפר הנוער כדורי
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פרשת “לך לך”פרשת השבוע למשפחה
היא מתחילה  נדידה.  בסימן  פותחת  הפרשה 
ה’  של  ציוויו  בעקבות  אברם  של  בנדידתו 

וממשיכה בתיאור נדידתו של לוט לסדום.
מלחמת  הם:  בפרשה  נוספים  נושאים 

המלכים, לידת ישמעאל וברית המילה.
ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם:  ֶאל  ה’  “ַוֹּיאֶמר 
ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך 

)בראשית יב א(.
רבות נאמר על הליכתו הטוטאלית, ללא סייג, 
של אברם אחר הציווי האלוקי. כל מי שעמד 
נדידה כזו  או  בפני מחשבות על מעבר דירה 
התלישות  רגש  עם  להזדהות  יכול  אחרת  או 
ממקום  למעבר  המתלווה  היציבות  וחוסר 
אחד למשנהו. אברם - בניגוד אלינו, שִשמעה 
המקום  אל  אותנו  משך  “קשת”  קהילת  של 
המסוים - הולך למקום עלום לגמרי מבחינתו 
רק משום שזהו ציוויו של האל שבו הוא מאמין.

במדרש  ניזכר  אחורה,  אחד  צעד  נלך  ואם 
האמונה  שלבי  את  בקצרה  המתאר  הבא 

שעבר אברהם:
ְּכֶׁשָהָיה ַאְבָרָהם ֶּבן ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים ָיָצא ִמן 

 ַהְּמָעָרה, 
 ִהְרֵהר: ִמי ָּבָרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְואֹוִתי?
ֶמׁש. ַמִים ְוָרָאה ֶאת ַהּׁשֶ  ִהְסַּתֵּכל ַּבּׁשָ

ֶמׁש ִהיא ַוַּדאי זֹו ֶׁשָּבְרָאה  ָאַמר ַאְבָרָהם: ַהּׁשֶ
 אֹוִתי,

ֶמׁש.  ִהְתַּפֵּלל ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו ַלּׁשֶ
ֶמׁש ַּבַּמֲעָרב ְוָזְרָחה  ְלֵעת ֶעֶרב ָׁשְקָעה ַהּׁשֶ

 ַהְּלָבָנה ַּבִּמְזָרח.
ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ָסִביב ַלָּיֵרַח, 

 ָאַמר:

ַמִים ְוָהָאֶרץ אֹוִתי,  הּוא ֶׁשָּבָרא ֶאת ַהּׁשָ
 ְוַהּכֹוָכִבים ַהָּללּו ֵהם ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו.

 ָעַמד ָעַמד ַהַּלְיָלה.
ֶמׁש  ְלֵעת ֹּבֶקר ָׁשַקע ַהָּיֵרַח ַּבַּמֲעָרב ְוָזְרָחה ַהּׁשֶ

 ַּבִּמְזָרח.
ָאַמר: ֵאין ְּבַיד ֵאּלּו ֹּכַח, ָאדֹון ֵיׁש ֲעֵליֶהם ֵאָליו 

 ֶאְתַּפֵּלל ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה.
על פי בית המדרש של יִליְנק, )חלק א’, עמ’ 118(

ללכת  עז  רצון  בכם  פיעם  פעם  אי  האם 
אחר,  באדם  באל,  כלשהי?  אמונה  בעקבות 
מסוגלים  אתם  האם  באידיאל?  או  בעיקרון 
אברהם  שחווה  הנפש  לתעצומות  להתחבר 
ולפסוע  והמוכר  הטוב  את  לעזוב  כשהחליט 

אל עבר הלא נודע?
אברהם הוא “עולה חדש” בִגרסה הישנה של 
מקבלים  בו  למקום  מגיע  אינו  הוא  המושג. 
זכויות  או  מפואר  קליטה  אולפן  עם  פניו  את 
את  לבנות  עליו  בו  למקום  מגיע  הוא  עולה. 
את  להמציא  דיוק,  ליתר  או  מחדש,  עצמו 
לראות  מסוגלים  אתם  האם  מחדש.  עצמו 
שומם  חדש,  למקום  מגיעים  עצמכם  את 
חדשה?  תרבות  חדשה?  שפה  וממציאים 
תרבות  חדשה,  זהות  לעצמכם  להמציא  נסו 
שכולה  מעניינת  שפה  גם  ואולי  משלכם 

סמלים.
כל  אחר:  מכיוון  בתמונה  להתבונן  אפשר 
עזיבה של הטוב והמוכר טומנת בחּוּבּה חשש 

ופחד, אך גם התרגשות עזה.
שעמד  אברהם,  של  בגדולתו  להמעיט  אין 
בעשרה ניסיונות וצלח את כולם, ואין להמעיט 
את  לעזוב  כוח  אזר  עת  נפשו,  בתעצומות 

וללכת  אביו  בית  ואת  מולדתו  את  ארצו, 
לקיים  כדי  רק  הוא  באשר  נודע  הלא  אל 
גם  זה  במהלך  לראות  יש  אך  ה’.  מצוות  את 
אמון  של  חדשה,  התחלה  של  מרגש  אקט 
שהוא הנבחר, וביכולתו לפרוח ולהפריח את 
אחרת,  בארץ  והרוחנית  הגשמית  השממה 
היא  אלוקים  של  פנייתו  מוכרת.  ולא  רחוקה 
העצמה של אברהם והכרה בכוחו לברוא יש 

מאין, להמציא תרבות ומקום חדש.
מתחתנים.  כשאנו  בנו  פוגשת  כזו  התחלה 
מולדתנו  ואת  אבינו  בית  את  עוזבים  אנו 
אל  ללכת  ומצּווים  בחינות,  מהרבה  המוכרת 
ארץ חדשה, ושם אנו בונים את ביתנו החדש. 
חשש והתרגשות מהולים זה בזה במהלך זה, 
אך אין ספק שההתרגשות גוברת על החשש. 
ציווי  הוא  החדש  המען  שבבניית  לך”  ה”לך 
שממנו  מקום  גבוה,  במקום  אותנו  המעמיד 
בגדולתו.  אבינו  אברהם  את  לראות  ניתן 
למרות עזיבת בית אבינו אנו נבחרים להפריח 
חיינו,  מחוכמת  עליה  ולהרעיף  חדשה  ארץ 
ותמימה  ישרה  בהנהגה  ולהוביל  מאמונתנו 

את “עמנו” שאנו יוצרים בעצמנו.
אברהם פתח בעשייה זו ואנו ממשיכים אותה 
של  גילו  מחדש.  פעם  בכל  שונים  בכיוונים 
ְוִׁשְבִעים  ָׁשִנים  “ָחֵמׁש   - עזיבתו  אברהם בעת 
ָׁשָנה” )בראשית יב ד( - רק מגביר את הרושם 
אז  מחדש.  להתחיל  מאוחר  לא  שלעולם 

כדברי גתה:
בכל פעם שאתה חושב או מאמין שאתה יכול 
קסם,  יש  ההתחלה  בפעולת  בכך.  התחל   -

חסד 
וכוח...

חני נמיר

 ,2012 באוקטובר  ב-14  שעבר,  בשבוע 
ידי  על  מגובה  בצניחה  העולם  שיא  נשבר 
הפעלולן האוסטרי פליקס באומגרטנר, אשר 
כדור  מתוך  ק”מ   39 כמעט  של  מגובה  קפץ 
עוד  לשבור  הצליח  הוא  כך  כדי  תוך  פורח. 
את  שעבר  הראשון  האדם  עולם:  שיאי  כמה 
מהירות הקול ללא כלי רכב או טיס; הצניחה 
החופשית הארוכה ביותר; שיא הגובה שאליו 
הגיע אדם בכדור פורח; וכמובן... שיא הצפיות 

בשידור ישיר ביוטיוב. 

לפני  ושבוע  שנים  וחמש-עשרה  מאתיים 
באוקטובר  ב-22  באומגרטנר,  של  צניחתו 
1797, בוצעה הצניחה הראשונה בהיסטוריה 
על ידי הצרפתי אנדרה ז’אק-ַגרֶנרין, שגם הוא 
קפץ מתוך כדור פורח אבל מגובה של 680 
מטר, ומעל פריז. ז’אק-גרנרין הוא גם האדם 
אוויר  ממחלת  שסבל  בהיסטוריה  הראשון 

)כמו מחלת ים אבל למעלה...(. 
מאז הלכו המצנחים והשתכללו אולם באותן 
חופשית  שצניחה  הרופאים  חששו  שנים 
תגרום נזק לגוף האדם ולכן היה צורך לחכות 
עד   ,)1922 באוקטובר   20( שנה   125 עוד 
האריס  הרולד  בשם  אמריקני  ניסוי  שטייס 
ומצנח  שליטה,  מכלל  שיצא  מטוס  נטש 
שלא  וכך  בזמן.  נפתח  לא  שלו  החירום 
שביצע  הראשון  לאדם  האריס  הפך  מרצונו, 

צניחה חופשית והגיע לקרקע בריא ושלם.
ענר צוק



פרשת “לך לך” – לחילונים

תמול שלשוםתמול שלשום

ל”ודברת  מאמר  לכתוב  תורי  כשמגיע  תמיד 
בם”, אני מציצה לראות על איזו פרשת שבוע 
בה  יש  אם  לראות  מנסה  אני  הפעם.  נפלתי 
חילוני,  כאדם  אישית  אליי  שמדבר  משהו 

כאימא וכאזרחית המדינה הזו.
דברים  מעט  לא  מוצאת  אני  תתפלאו,  לרוב, 

שמדברים אליי ..  עוד.
דברים  הצנועה,  להבנתי  זו,  בפרשה  יש 
ביותר  הראשוניים  במקומות  בי  שנוגעים 

כאדם.
נראה לי שכך הדבר מכיוון שיש פה התחלה 
של יחסים. וכאדם שעבודתו קשורה ליחסים 
מיני  ובכל  סוגים  מיני  מכל  אדם  בני  בין 
שלבים הדבר מרתק אותי. מרתק אותי כיצד 
נוצרים יחסים של אמון כבר בתחילת הדרך, 
כשמישהו אומר לך משהו לא פשוט, לא קל 
בוחר  אתה  זאת  ובכל  יומיומי,  לא  לעיכול, 
בפנים  איפשהו  מרגיש  אתה  כי  בו,  להאמין 
שהדברים נכונים, שכך צריך להיות, שאפשר 
יש בזה  כנראה,  כי  לך,  מי שאמר  לסמוך על 

משהו. 
הראשונה  בפעם  הרגשתי  שכך  חושבת  אני 
ְלָך  “ֶלְך  זו, ואת הציווי שבה:  שקראתי פרשה 
ָהָארֶץ  ֶאל  ָאִביָך  ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך 

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך” )בראשית יב א(.
המורות בשיעורים שבהם למדתי, ניסו תמיד 
אפשרי,  הבלתי  הציווי  על  הקושי.  על  לדבר 
אני  דופן.  היוצא  על  הגדולה,  הפליאה  על 
תמיד חשבתי שאולי בקשר רגיל זה נכון, אבל 

בין  כך  ואחר  לאלוהיו  אדם  שבין  הזה  בקשר 
זה  שבדבר,  האבסורד  כל  עם  לארצו,  אדם 

דווקא נראה הכי טבעי שבעולם.
זה כמו ששני בני אדם מוצאים זה את זה בין 
לשני  האחד  ואומרים  שבעולם  האנשים  כל 
בוא/י נקשור את גורלנו זה בזה. מרגע שהם 
מרגישים שזה נכון, זה לא נראה להם מוזר או 

תמוה או אבסורד. 
אברהם, שאז עוד נקרא אברם, הרגיש כנראה 
שהוא  אלוהיו  עם  הזאת  היחסים  שמערכת 
עומד עכשיו לקבל על עצמו, לא עומדת להיות 
משהו רגיל וקל. הוא הבין, מן הסתם, שהולכים 
ציוויים  להיות שם כנראה,עוד הרבה בקשות, 
והעתיד  והגיוניים.  מובנים  תמיד  לא  ואתגרים 
אכן הוכיח זאת. דרישות כמו לשנות את שמו, 
בנו,  את  להקריב  מבוגר,  בגיל  ילד  להוליד 
אדם  בין  שתקשר  הבתרים  בין  ברית  לכרות 
לאלוהיו דורות על גבי דורות אחריו. ובכל זאת 

הוא הרגיש שזה נכון.
בהיותו  וארצו?  אדם  בין  לקשר  באשר  ומה 
אדם חכם ונבון, האם הוא לא ראה כמה קשה 
ומסוכנת היא הארץ הזו?האם לא הביט סביב 

והבין כמה קשים יהיו החיים בה?
אז אולי יהיו שיגידו שהחיים אז היו קשים בכל 
לא  אבל  אחר.  משהו  הכיר  לא  שהוא  מקום, 
שכוחי  פסטורליים,  מקומות  בעולם  חסרים 
אל ומדהימים ביופיים שאפשר היה לחפש. אז 

זהו, כנראה שלא.
חשובה  הייתה  הזו  הארץ  על  ההתעקשות 

האחרות.  לדרישות  מההיענות  פחות  לא 
מההיסטוריה  חלק  הם  בה  ההתמודדויות 
המאבקים,  כאן.  להיבנות  צריכה  שהייתה 
הבצורת  ההגליות,  האויבים,  המלחמות, 

והרעב כל אלו היו צריכים כנראה להיות.
בשיחות  לפעמים  מעלים  שלי  כשהילדים 
בינינו את השאלה “מה היה רע לנו באוגנדה?” 
אנחנו מסכמים בינינו את השיחה ב”מה יש לנו 
לחפש באוגנדה?” כי למרות שכולנו מפנטזים 
אין  אויבים,  בו  שאין  במקום  לגור  אחת  לא 
מלחמות ולא נופלים בו פגזי מרגמות וטילים, 
בסיסי  הכי  מהמקום  יודעים  אני  וגם  הם  גם 
אחר.  במקום  לעשות  מה  כנראה  לנו  שאין 
בכל מקום שהייתי בו עד כה הרגשתי אורחת, 
הייתי  שבאמת  בגלל  היה  זה  שאולי  נכון  אז 
שם אורחת. אבל זה לא סותר את ההרגשה 
במקום  רע  אם  ובין  טוב  אם  שבין  הבסיסית 

הזה - רק בו אנחנו מרגישים בבית.
והינה עוד סימן למשהו חשוב שעלינו לזכור: 
יש  ומחוץ  מבית  והמאבקים  הקושי  למרות 
דרכים  ויש  דברים  להשיג  לגיטימיות  דרכים 
אברהם  בין  הזה  הקשר  לגיטימיות.  שאינן 
לאלוהיו היו בו קבלה של הרבה מאוד כללים 
וחוקים, ואם אני זוכרת נכון, לחלקם יש קשר 
לנו  קל  לא  לחברו.  אדם  שבין  ליחסים  ישיר 
עסקת  זו  יהודי  להיות  אבל  כולם,  את  לקבל 
האומרים,  יש  הזו,  החבילה  ובעסקת  חבילה. 

קיבלנו הרבה יותר ממה שהצטווינו לתת.
 גלי קליין

בית הכנסת הגדול
לאחרונה שוב הצטלבו דרכיי עם בית הכנסת 
למצוות.  בכורנו  בננו  של  הגיעו  עם  הגדול, 
הבחירה לעלות לתורה בבית הכנסת הגדול 
הייתה טבעית לגבי מי שיש לו הזכות להיות 
במזכרת  לתורה  שעולה  השישי  הדור  בן 

בתיה. 
הכנסת  בית  היה  לא  הגדול  הכנסת  בית 
הראשון במושבה. בית הכנסת הראשון הוקם 
הראשונים  המבנים  עם  יחד   1884 בשנת 
בלב  שכן  הוא  הפקידות.  ובית  הקזרמות   -
מחלקת  כיום  נמצאת  בו  במקום  המושבה 
התנשא  המבנה  המועצה.  של  החינוך 
הראשונה  בקומה  קומות.  שלוש  של  לגובה 
התמקם בית הספר שפעל בתחילה כ”חדר”, 
בקומה השנייה שכן האולם המרכזי והקומה 
הכריז  שם  נשים.  כעזרת  שימשה  השלישית 
הברון רוטשילד, בביקור שערך בשנת 1887, 
טי-בתיה,  ֶבּ כי המושבה תיקרא על שם אימו 

שנפטרה מספר חודשים קודם לכן.
ומספר  המושבה  גדלה  השנים  ברבות 
הישן  הכנסת  ובית  הוא,  אף  גדל  תושביה 
החמישי  בביקורו  כולם.  את  ֵמָהִכיל  ַצר  היה 
ישראל  בארץ  רוטשילד  הברון  של  והאחרון 

במושבה  ביקר  לא  אמנם  הוא   ,1925 בשנת 
להעניק  ביקש  הוא  אולם  מחלתו,  בשל 
בית  ביקשו  מצידם  הללו  מתנה.  לתושביה 
 1928 ובשנת  הרסו,  הישן  את  חדש.  כנסת 
לכינוי  שזכה  החדש  הכנסת  בית  נחנך 

“הגדול”, על שום גודלו ומבנהו המרשימים.
החברתיים  החיים  מרכז  היה  הכנסת  בית 
לבית  הגעת  אם  התקשורת:  מהפכת  לפני 
שקורה  מה  בכל  להתעדכן  יכולת  הכנסת 
ומי  ילד  נולד  למי  חזר,  ומי  נסע  מי  במושבה: 
ההתייעצויות  נערכו  שם  חלה.  ושלום  חס 
הקרובה  בעונה  יזרעו  מה  התוכניות:  ותּוְּכנּו 
- חיטה או ִחְמָצה )חומוס(, מהו העיתוי הטוב 
איזה  ולקציר,  ביותר לחריש, לזריעה, לקטיף 
הכי  חומר  ובאיזה  המטעים  את  תקף  מזיק 

כדאי לרססו. 
הכנסת:  בבית  נחוגו  חשובים  אירועים  גם 
אירועים  צוינו  וכמובן  חתונות,  בריתות, 
השנה  )יום  ו”יורצייט”  חתן  כשבתות 
העלייה  לאחר  מיד  בשבתות,  לנפטרים(. 
לתורה, היו יוצאים לרחבה לפני בית הכנסת, 
שם נערך ה”קידוש” המסורתי. התפריט היה 
לסטות  היה  ואסור  אירופאי  מזרח  בנוסח 
ממנו כהוא זה: במרכז עמד הקוגל הירושלמי, 

עם  בחדווה  שנאכל  מתוק-חריף,  שזוף, 
קרקרים,  מלוח,  דג  וכמובן  כבוש,  מלפפון 
ה”בלבוסטות”,  של  ידיהן  מאפה   - עוגות 
האוכל  להורדת  חריף  משקה  ואיזשהו 

ולהרמת המורל.  
לבית   - ביזארי  לומר  שלא   - ייחודי  קשר 
מיטת  בין  חבל  לחבר  המנהג  היה  הכנסת, 
לבורא  ישיר”  “קו   - הקודש  לארון  היולדת 
של  שלומם  את  להבטיח  שנועד   - עולם 

היולדת והיילוד.
לתפילה.  לסבי  שבת  בכל  התלוויתי  בילדותי 
ליד   - אסטרטגי  היה  שלו  הישיבה  מקום 
היה  אפשר  שם   - לבמה  העלייה  מדרגות 
)המקבילה  בוטנים  הרבה  הכי  לתפוס 
מצוות,  בגיל  הטופי(.  לסוכריות  המוקדמת 
הנשים,  לעזרת  לעבור  שנאלצתי  מרגע 
הפסקתי להרגיש שייכת וִהדרתי רגליי משם. 

חוויה  עבורי  הייתה  בני  של  לתורה  העלייה 
חברי  של  החמה  הפנים  קבלת  מתקנת: 
קבלה  של  חדשה  רוח  שהפיחו  הקהילה, 
הכנסת,  בית  של  הישנים  כתליו  בין  ושיתוף 

החזירו לי את תחושת השייכות. 
תודה לבן לנדאו על הרעיון לכתוב טור זה. 
אילנית קיש



משפחת יעקבןנעים להכיר

חודש ופשרו                  חודש ַמְרֶחְשָון

לפני כחודשיים הגענו מגדרה למזכרת בתיה, וכדי שתכירו אותנו הרי כמה 
מילים עלינו...

אבא הוא אביחי, והאהבה האמיתית שלו )אחרי המשפחה, כמובן( היא 
ומאז  בר–אילן  באוניברסיטת  קיבל  שלו  הדוקטור  תואר  את  הכימיה. 

הוא עוסק במחקר ופיתוח בחברות עצמאיות.
איך  )נחשו  בבר-אילן  כימיה  למדתי  אני  גם  אילת.   - אני  זו  אימא 
חברת  לטובת  המעבדה  את  לנטוש  החלטתי  אבל  הכרנו...?( 

תרופות.
יש לנו 3 ילדים – כולם בנים! ליעד הבכור, בן ה-15.5, לומד בכיתה 
י’ בקריית החינוך. יש לו כישרון בולט לכל מה שקשור במחשבים. 
טל בן ה-13, לומד בכיתה ח’ בחטיבת הביניים. גם הוא בעל נטייה 
מובהקת לאותו הכיוון. ויובל בן ה-6 התחיל ללמוד השנה בכיתה 

א’ ”קשת”, ולמרבה הפלא, אינו מגלה עניין במחשב כלל והוא צייר 
מוכשר.

אנחנו מקיימים אורח חיים חילוני-מסורתי, מאחר ושנינו באים מרקע דתי-מסורתי מהבית בו גדלנו. חשוב לנו שילדינו יספגו יהדות ממקום של 
קבלה ולימוד, וכן – שיהיו להם כל הכלים לעתיד להחליט באיזה אורח חיים לבחור, מתוך ידיעה והבנה של שני העולמות.

בתוך עולם של עבודה ולימודים והמון עיסוקים, כמעט ואיננו מספיקים לבלות יחד כמשפחה במהלך השבוע, ולכן הזמן המשפחתי החשוב לנו מאוד 
הוא הקידוש והארוחה של ערב שבת, וכמובן גם הזמן שאחרי הארוחה, שבו אפשר לדבר ולחלוק זמן משותף בפעילויות שונות.

שני חברים נוספים וחשובים במשפחה שלנו הם ג’סי, פינצ’רית מעורבת שאימצנו “מהרחוב” לפני שתים-עשרה שנה - כלבה חכמה במיוחד עם 
חוש הישרדות מפותח, ורינגו, בוקסר מקסים וחברותי בן שנה וחצי שלעולם יישאר “תינוק” שרוצה לשחק עם כל מי שמוכן לתת לו תשומת לב – 

היזהרו מהליקוקים!
זה לא קל להתחיל מחדש בסביבה לא מוכרת גם אם זה רק עשרה ק”מ ממקום המגורים הקודם, אבל אנחנו מקווים להשתלב מהר וליצור חברויות 
חדשות. ולכם, משפחת “קשת”, נרצה לומר תודה: על ההתעניינות בחודשים האחרונים, ועל שגרמתם לנו להרגיש רצויים. אין לנו ספק שנתרום את 

חלקנו לשגשוג הקהילה.
בשם כל המשפחה,
אילת יעקבן

מרחשוון הוא שמו המלא של החודש העברי 
בימינו.  והשני  המקרא  בתקופת  השמיני 
לחשוון,  שמו  התקצר  הימים  שברבות  מכיוון 
אלא  אינו  שה”מר”  השגיאה  השתרשה 
ופירושים  הסברים  בה  נתלו  ואף  תחילית, 
הוא  חשוון  שחודש  הוא  בהם  שהנפוץ  רבים, 
“מר” משום שאין בו חגים ואף חלו בו אירועים 

קשים ומצערים. 
התימנים מבטאים את שם החודש “ְמַרְחְשָון” 

ולא “ַמְרֶחְשָון” או “ַמר־ֵחְשָון” כמקובל.
לחודשי  השמיני  החודש  של  שמו  מקור  ואכן 
ְמֻנ”, שפירושה:  “ַוְרֻח-ַשׁ השנה בצירוף הַאַּכדי 
ְמֻנ = שמיני, ומכאן התגלגל  ַוְרֻח = ֶיַרח, חודש; ַשׁ
המלא  שמו  ואל  שוון”  ל”מרח  שמן”  מ”ורח 
חז”ל  את  משמש  שהוא  כפי  “מרחשוון”, 

בדקדוק שמות החודשים.
ָנה  ׁ בתקופת המלכים היה שמו ירח ּבּול: “ּוַבָשּ
ִמיִני,  ׁ ֶיַרח ּבּול, הּוא ַהֹחֶדׁש ַהְשּ ָהַאַחת-ֶעְשֵׂרה ְבּ
בית המקדש  בנייתו של  ]נשלמה  ִית  ַהַבּ ָלה  ָכּ
ָבָריו ּוְלָכל  הראשון שבנה שלמה המלך[ ְלָכל ְדּ

ָטיו” )מלכים א’ ו לח(.  ָפּ ִמְשׁ
הוא  הרי  השנה  לחודשי  השמיני  החודש 
החודש השני לבריאת העולם, שבו החל ה)מ(

ַלֹחֶדׁש,  יֹום  ְבָעה-ָעָשׂר  ִשׁ ְבּ ִני,  ׁ ַהֵשּ ֹחֶדׁש  “ַבּ ּבול: 
ת  ה ַוֲאֻרֹבּ הֹום ַרָבּ ל ַמְעְיֹנת ְתּ ה ִנְבְקעּו ָכּ ּיֹום ַהֶזּ ַבּ

מבול  אותו  יא(;  ז  )בראשית  חּו”  ִנְפָתּ ַמִים  ׁ ַהָשּ
וקצת:  שנה  כעבור  חודש  באותו  שהסתיים 
ַלֹחֶדׁש,  יֹום  ְוֶעְׂשִרים  ְּבִׁשְבָעה  ִני,  ַהּׁשֵ “ּוַבֹחֶדׁש 

ָיְבָׁשה ָהָאֶרץ” )בראשית ח יד(.
ניחוח  בחשוון,  כ”ח  ביום  המבול,  למחרת 
קורבנו של נוח עולה מעלה לשמים וה’ כורת 
איתו ברית ומבטיח לו: “... ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול 
ְוָהְיָתה  ָנַתִּתי ֶּבָעָנן,  ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ... ֶאת ַקְׁשִּתי 
ט  )בראשית  ָהָאֶרץ”  ּוֵבין  ֵּביִני  ְּבִרית  ְלאֹות 

יא-יג(.
על שום שהעולם   – מזלו של החודש עקרב 

צמא לגשם כמו שהעקרב צמא למים. 
לדואליות  מתייחסים  באסטרולוגיה 

ות  י נ ו צ י ק ל ו
של  שבכוחם 
מצד  הגשמים. 
המבול  אחד 
והרס,  שהחריב 
השני  הצד  ומן 

)‘שנים עשר  גגי רקד”  ועל  יורה  ירד  “בחשוון 
גשמי  של  תחילתם   - שמר(  ירחים’/נעמי 
הברכה, המהווים מים כמקור לחיים ולחסד. 
שני הכוחות מייצגים את שתי  פניו של חודש 

חשוון. 
אבי אביטל

מפגש שיח בנושא:
משבר התקשורת הישראלית

הקשה  במשבר  הישראלית  התקשורת 
ערוצים  נסגרים,  עיתונים  שידעה:  ביותר 
בפשרה  והמקצועיות העיתונאית  קורסים, 
עלינו,  משפיע  זה  איך  פוסקת.  בלתי 
מתרחש  באמת  מה  צופים?  הקוראים/ 
התקשורת?  עולם  של  הקלעים  מאחורי 
מה הקשר בין עיתון, שלטון והון ומה הקשר 
המנסה  הבודד  לעיתונאי  אלה  שלושת  בין 

להביא את הסיפור לצופה ולקורא בבית?

ונדגים  אלה  בתוך  עמוק  לחפור  ננסה 
באמצעות כמה סיפורים אופיינים מהתקופה 
הפתרון  מה  לשאול:  ננסה  וגם  האחרונה. 
לכאוס התקשורתי הנוכחי, ועד כמה באמת 

צריך להיות לנו אכפת ממנו.

מעביר את המפגש: אבנר הופשטיין, עיתונאי 
באוניברסיטה  לתקשורת  מרצה  פעיל, 
הוראת  ומרכז  שונות  ובמכללות  הפתוחה 

סדנאות הכתיבה באוניברסיטה הפתוחה. 

מתי: יום רביעי 31 באוקטובר בשעה 21:00
איפה: בבית של אבנר וויוי הופשטיין, 

הנורית 8 ב’


