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הזמנה ללמוד
מדינת ישראל, הטקסטים הללו מתבוננים על הקשר בין קבוע 

וזמני, אוניברסלי ויחודי ורעיון של ישראל כמקלט.
אנחנו מזמינים אתכם ללמוד עם חברותא או קבוצה, ברוח 
השתתפות, התבוננות וטרנספורמציה שמאפיינים את המודל 

של חברותא.
חג סוכות שמח!

תמונות עשירות של קצר שופע וסעודה קהילתית חודרים 
לחגיגות שלנו בסוכה. עם השראה מסמבוליזם של הסוכה, 
לולב ואתרוג, לימוד ערך את החומר הזה בשבילכם לחקור 

עם משפחותיכם וחבריכם בסוכות.
חג סוכות נקרא על שם הסוכות הזמניות שאנחנו בונים 

כדי לשרת לנו בתור בתים זמניים לשבוע של סוכות. השנה, 
כשאנחנו מציינים את יום העצמאות ה-70 מאז הקמת 

נקודות לשקול

האם הסוכה מזכירה לכם יציאת 
מצרים? אילו משמעויות אחרות יש 

לסוכה היום?

מה ההבדל בין מקלט ובית?

ויקרא מתיייחס ישירות ל״אזרחים 
בישראל״. האם המצווה לשכון 
בסוכות רלוונטית באותה מידה 

ליהודים בישראל ובגלות? מדוע כן 
או מדוע לא?

פרויקט לימוד חברותא

ויקרא כג:מא-מג
ַבחֶֹדׁש  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַקת  ַבָשָנה  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַלה׳   ַחג  ֹאתֹו  41ְוַחֹגֶתם 

ְבִיְשָרֵאל  ָכל־ָהֶאְזָרח  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵתְׁשבּו  42ַבֻסכֹת  ֹאתֹו:  ָתחֹגּו  ַהְשִביִעי 
ִיְשָרֵאל  ֶאת־ְבֵני  הֹוַׁשְבִתי  ַבֻסכֹות  ִכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  43ְלַמַען  ַבֻסכֹת:  ֵיְׁשבּו 

ְבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה׳  ֱאֹלֵקיֶכם:

תלמוד בבלי, סוכה כח ע״ב
ָתנּו ַרָבָנן: ״ָכל ִׁשְבַעת ַהָיִמים ָאָדם עֹוֶשה סּוָכתֹו ֶקַבע ּוֵביתֹו ֲעַראי״ )משנה 
ַמֲעָלן  ָנאֹות  ַמָצעֹות  ַלסּוָכה,  ַמֲעָלן  ָנִאים  ֵכִלים  לֹו  ָהיּו  ֵכיַצד?  ב:ט(.  סוכה 
ַלסּוָכה, אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַטֵייל ַבסּוָכה. ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי? ְדָתנּו ַרָבָנן ״ֵתְׁשבּו״ 

)ויקרא כג, מב( ְכֵעין ָתדּורּו.
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לולב – עמוד השדרה: כוח ופגיעות

ערבה – שפתיים: מבקשים מקלט 

נקודות לשקול

מה הדברים השונים בחייכם 
שגומרים לכם להרגיש בטוחים? 
אילו סוגים שונים של מקלט הם 

מספקים? 

האם אתם מסכימים שהרעיון של 
בית הינו אשלייה? האם אתם 

מרגישים יותר בטוחים כייהודים 
בישראל או בגלות?

נקודות לשקול

כאיזו תגובה רגשית התמונות והדמוי של המקורות הללו 
מעוררים בכם? האם לבלות זמן בחוץ גורם לכם להרגיש 

יותר נדיבים?

האם למדינת ישראל יש אחריות מיוחדת לספק מקלט 
עבור תושביה? מדוע כן או מדוע לא?

https://bit.ly/2NbhjuX

לגדה תנגהזה יקר בחוץ

https://bit.ly/2L8El57

 חסר בית גר בתל אביב, 
 נובמבר 2005. 
תמונה: זיו קורן

מחאה נגד העלות הגבוהה לשכירת 
 דירה בתל אביב, קיץ 2011. 

תמונה: יהונתן שאול

הכוכבים מצנצנים על הראש שלי
אז הסוכה, עם השורות השבורות, הגג הפתוח, הקירות שאינם מקיפים 
אותנו לגמרי, מעלה את הרעיון של בית בצורה יותר חזקה מאשר בית 

עצמו יכול.

והיא חושפת את הרעיון של בית כאשלייה. הרעיון של בית הוא שהוא 
יכול  באמת  בית  אף  אבל  מהסערה.  ומקלט  מחסה  בטחון,  לנו  נותן 
מהאי  הגנה  לנו  להעניק  יכול  ואבן  עץ  של  בניין  אף  זה.  את  לנו  לתת 
סדר שתמיד מתנגב סביבנו. אף שלד שאנחנו שמים בינינו ובין העולם 
יכול באמת להגן עלינו ממנו. ואנחנו יודעים את זה. לעולם לא המאנו 

לאשלייה הזאת. בגלל זה לעולם לא הרגשנו לגמרי בטוחים בתוכו.
אלן ליו, זה אמיתי ואתם  לגמרי לא מוכנים עמוד 256

סדור, תפילת ׳השכיבנו׳
ְוַתְקֵננּו ְבֵעָצה טוָבה ִמְלָפֶניָך.  ְלַחִיים ּוְפרוש ָעֵלינּו ֻסַכת שלוֶמָך.  ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכנּו  ַהשִכיֵבנּו ה׳ ֱאלֵקינּו ְלשלום. 
ְוהושיֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען שֶמָך. ְוָהֵגן ַבֲעֵדנּו: ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגון. ְוָהֵסר שָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. 
ּוְבֵצל ְכָנֶפיָך ַתְסִתיֵרנּו. ִכי ֵאל שוְמֵרנּו ּוַמִציֵלנּו ָאָתה. ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתה: ּושמור ֵצאֵתנּו ּובוֵאנּו ְלַחִיים 
ַעּמו  ָכל  ְוַעל  ָעֵלינּו  ֻסַכת שלום  ַהפוֵרש  ה׳  ַאָתה  ָברּוְך  ֻסַכת שלוֶמָך.  ָעֵלינּו  ּוְפרוש  עוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָתה  ּוְלשלום 

ִישָרֵאל ְוַעל ְירּושָלִים:

הגביר הרב והקור
חיים  אליהו  ר׳  המפורסם,  הלודזאי  הרב  מספרים: 
גביר  חורף קר אחד אל  בליל  זצ״ל בא פעם  מייזל 
כשנכנס  מרודים.  עניים  בעבור  נדבה  לבקש  אדיר 
הרב אל הגביר, קרא אותו החוצה ודבר אתו ארוכות 
בעניינים שונים. כשהתחיל הקור להציק לגביר ושניו 
לו  לו הרב את מבוקשו. ענה  דא לדא נקשן, אמר 
הגביר: למה קראתני החוצה, הלא היית יכול לומר 
בכונה,  זאת  עשיתי  הרב:  לו  אמר  בבית?  זאת  לי 
ותחוש את  גם אתה את הקור החזק  למען תרגיש 
חם  בחדר  כשתשב  הנה  העני.  של  ועינוייו  צרותיו 
תרגיש  לא  עניים  בעבור  נדבה  לבקש  אליך  ואבוא 
בחוץ  כשתהיה  אבל  ולחצם,  דחקם  את  כך  כל 
והקור יצרוב את בשרך, אזי ממילא תשתתף בצערם 

ותפתח את ידך לרווחה.
בנימין ז. רובין, טל חרמון, עמוד 46
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הדס – עיניים: לראות את הזולת

אתרוג – לב: משכן ה׳

נקודות לשקול

מי אמור להתקבל בברכה בסוכה 
שלנו היום? מי אמור להתקבל 
בברכה לחפש מקלט בישראל?

האם חגיגת סוכות הינה כוח 
לאוניברסליזם או לפרטיקולריזם 

יהודית? 

נקודות לשקול

האם אתם מרגישים את נוכחות 
ה׳ בצורה יותר חזקה בביתכם או 
בטבע? בישראל או במקום אחר?

איך נוכל להזמין את נוכחות ה׳ לתוך 
משכן אנושי? איך נוכל להעניק מקלט 

עבור ה׳?

הזמנה מזוג ערבי-ישראלי, הפורסמה 
בעיתונים מקומיים בנצרת עילית, 

אוקטובר 2017.

דברים טז:יג-יד
ְוַעְבְדָך  ּוִבֶתָך  ּוִבְנָך  ַאָתה  ְבַחֶגָך  14ְוָשַמְחָת  ּוִמִיְקֶבָך׃  ִמָגְרְנָך  ְבָאְסְפָך  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְלָך  ַתֲעֶשה  ַהֻסכֹת  1ׁ3ַחג 

ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵלִוי ְוַהֵגר ְוַהָיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך׃

עדות: אל תסגרו את הדלת
יש עוד רבים כמוני בישראל ... מבקשי מקלט שמתעוררים כל יום בלי לדעת אם בני משחפתם עדיין בחיים 
או לא ... אנחנו מבינים שממשלת ישראל לא רוצה אותנו פה אבל אין לנו מקום אחר ללכת. לכן, התקווה 
האחרונה שלנו נמצאת עם העם הישראלי והאומה היהודית. כשאתם עומדים איתנו, זה נותן לנו השראה. 

רק אתם יכולים להגן עלינו עכשיו מכיוון שאיבדנו תקווה בכל כיוון אחר. אל תתנו לאסון הזה לקרות. 
מונים הרון, ג׳רוסלם פוסט, מרץ 2018

סוכה של תקווה

שמואל ב ז:ה-ז
5...ַהַאָתה ִתְבֶנה־ִלי ַבִית ְלִׁשְבִתי׃ 6ִכי לֹא ָיַׁשְבִתי ְבַבִית ְלִמיֹום ַהֲעֹלִתי ֶאת־

ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה ָוֶאְהֶיה ִמְתַהֵלְך ְבֹאֶהל ּוְבִמְׁשָכן׃ 7ְבכֹל 
ִיְשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ִדַבְרִתי ֶאת־ַאַחד  ֲהָדָבר  ִיְשָרֵאל  ְבָכל־ְבֵני  ֲאֶׁשר־ִהְתַהַלְכִתי 
ֵבית  ִלי  לֹא־ְבִניֶתם  ָלָּמה  ֵלאֹמר  ֶאת־ִיְשָרֵאל  ֶאת־ַעִּמי  ִלְרעֹות  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר 

ֲאָרִזים׃

ילקוט שמעוני, מלכים א ח, רמז קצה
ָאָמר ָרִבי ֲאָחא: ְלעֹוָלם ֵאין ַהְשִכיָנה ָזָזה ִמכֹוֶתל ַמֲעָרִבי ֶׁשל ֵבית ַהִּמְקָדׁש...
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חוזרים הביתה: זמני באופן קבוע

נקודות לשקול

האם לבלות זמן בסוכה גורם לכם 
להתרגש לחזור הביתה? האם 

זה גורם לכם לחשוב על מקומות 
אחרים שאולי תגורו?

האם אתם חושבים על ישראל 
כבית או כמקלט? כקבוע או זמני?

״אין מקום כמו בית.״ איפה הבית 
האמיתי שלכם? איזו משמעות יש 

בשבילכם  לחזור לשם? 

לימוד הינו קהילה בינלאומית של לימודי 
יהדות אשר הוקם בממלכה המאוחדת 

ב-1980. כמעט כל שבוע יש פעילות או 
אירוע של לימוד באיזשהו מקום בעולם. 
אלה מאורגנים על ידי תנועות שורשיות 

עצמאיות העוקבות ערכים משותפים כולל 
בחירה, גיוון והתנדבות. קבוצות, מתנדבים, 
משתתפים, מציגים ותומכים מתחברים דרך 
חווית לימוד ודרך שיתוף פעולה כגון משאב 

הזה לסוכות. 

החומר הזה נאסף על ידי מתנדבים מלימוד מסביב לעולם: 
ימי )מרים( בן-דוד ובת' לוי, בראשות סופיה סווי. נערך על ידי 

 מיכאל ראובן. תורגם על ידי קרן פרייסקל. מעוצב על ידי 
אורי ברקוביץ.

כולנו תקווה שנהניתם מללמוד עם לימוד בחג סוכות הזה. לימוד הינו ארגון ללא מטרת רווח שסומך על תמיכתם כדי להמשיך את הפעולות שלו, כולל הוצאות משאב 
הזה. אנחנו נהיה אסירי תודה אם אתם יכולים לתרום כדי לעזור עם הוצאות האלה ושל כל הפעולות לימוד שלנו.

כדי לחגוג 70 שנה מאז הקמת מדינת ישראל, 
ה-UJIA גאה לתמוך בלימוד הוצאה לאור עם המשאבים של 2018.

טֹוִבים ַהְשַנִים 
ִמן־ָהֶאָחד 
ֲאֶׁשר ֵיׁש־ָלֶהם 
ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם
קהלת ד:ט 

לימוד מבטיח שבכל מקום שתהיה, 
לימוד יכול לקדם אותך 

צעד אחד קדימה 
במסע היהודי שלך.

תגלה בעצמך ותשתתף ב

 מחשבות על סיום לימוד
 עם חברותא
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ישראל הינה מבצר אבל עדיין לא בית
בית הוא מקום שקירותיו – גבולותיו – ברורים ומוסכמים. שקיומו יציב ומוצק ונינוח. שדייריו מכירים את 

הקודים האינטימיים שלו. שיחסיו עם שכניו הוסדרו. שהוא מקרין תחושה של עתיד וגם של רצף.

ואנחנו הישראלים, גם אחרי 70 שנה – ולא משנה כמה מילים נוטפות דבש ייאמרו בימים הקרובים – אנחנו 
עדיין לא שם. עדיין לא בבית. ישראל הוקמה כדי שהעם היהודי, שמעולם כמעט לא הרגיש-ַבבית-בעולם, 

יזכה סוף סוף לבית. והנה, כעבור 70 שנה, ישראל החזקה היא אולי מבצר, אבל עדיין לא בית
דוד גרוסמן, בנאטם שנתן באירוע יום הזכרון האלטרנטיבי בתל אביב, 17 באפריל 2018

האם יהודים עיראקים באמת רוצים לחזור?
יהודי  של  הרצון  על  ספק  הטיל  כשהוא  אתמול  דרמה  של  שמץ  הדליק  בעיראק,  שנולד  עמיר,  אלי  הסופר 
עיראקי אחר לחזור לארץ מולדת שלו ... ״מדוע אתה רוצה לחזור? למה?״ הוא שאל. ״לסדאם חוסיין? לג'נרל 
ערף? לג׳נרל קסם? אין לנו מקום בעיראק.״ הסופר, שהקדיש את קריירת הכתיבה שלו לתיעוד החיים ותקופות 

של יהודי עיראק והקשיים של עלייתם, אמר שהוא קיבל הזמנה לחזור 
לעיראק. הור סירב את ההצעה. אדווין שוקר הגן על חלומו: אולי בעתיד 
הוא יהפוך למציאות. ״מי היה מאמין שכל כך מעט זמן לאחר השואה, 

שברלין שוב תהפוך למרכז משגשג של חיים יהודיים?״
נקודת האל חזור,  jewishrefugees.blogspot.com, 18 בדצמבר 2017

דורות׳י והדחליל
לא משנה כמה קודר ואפור בתינו, אנחנו אנשים של בשר ודם היונו 
מעדיפים לגור שם מאשר בכל מדינה אחרת לא משנה כמה יפה היא. 

אין מקום כמו בית.
ל. פרנק באום, הקסם מארץ עוץ

https://events.limmud.org/donate/

