
הערכה הביתית

ט׳ באב
זיכרון חורבן הבית - תורה של געגוע

הוצאה לאור: כולנא ירוחם

עריכה והפקה: קימי יפרח

עיצוב: מאור צפירה - סטודיו מאוריציוס

https://www.facebook.com/Maoritius/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044227604317
https://www.facebook.com/kulnayeruham/


יום תשעה באב הוא זמן מזוקק של אבל בלוח השנה שלנו. 
קינה ובכי על חורבן, על אסונות, על שבר עצום ומכונן בזיכרון 

של העם שלנו. חורבן הבית מסמל חורבן של עצמאות, של 

מרחב וממלכה משותפת לעם הזה, אובדן של בית, שייכות 

ושכינה. הזיכרון והגעגוע לכל אלה שזורים במסורות ובמנהגים 

שלנו. בתפילה, בברכות ובשבירת הכוס בסוף החתונה. ָאבל 

הגעגוע, הוא לא רק למה שהיה, הגעגוע הוא גם ערגה למה 

שעוד יהיה. החוסר הזה שרקום במסורת שלנו נוטע בנו גם 

געגועים לבית שעוד ייבנה, למקום של שייכות וקשר ושכינה 

שעוד נגיע אליו. יום ט’ באב מלמד אותנו תורה של געגוע, 

תורה של תקווה. 

ומשהו מהתורה הזו, ביקשנו להביא לכם כאן, בערכה הזו. 

בשנה משוּנה זו, שהרבה מההתכנסויות שבה אנו נדרשים 

לצמצם, לקיים מעטים ומפוזרים, אנחנו מבקשים לראות את 

ההזדמנות לציין את שחשוב לנו גם במרחב הבייתי. ערכה 

זו מוגשת לכם לכך בדיוק. מוזמנים לפתוח את מה שחפץ 

ליבכם. הבאנו לכם כאן פיוטים, קינות, סיפורים ועוד, ממגוון 

של מסורות ובעיקר ממסורת יהודי ארצות האסלם. מוזמנים 

להקשיב, לקרוא, וגם באווירה של גאולה להכין את מתכון 

מרק סוף הצום ולהיפרד איתו מיום הגעגועים הזה.
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https://youtu.be/UjxWtN4e9sM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1eefOpW80MR-XBh2fkQ0FubGIQmX17l
http://www.sefaria.org.il/sheets/253452
https://youtu.be/YO24iL1UXBs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1eefOpW80OyAeohEDVNlUPyK6RkVNyz
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בואו לשתף ולהקשיב 
לגעגועים של כולנו לבית

״שמחו את ירושלים, וגילו 
בה כל אוהביה. שישו איתה 

משוש כל המתאבלים עליה״ 
-  מכאן אמרו: כל המתאבל 

על ירושלים - זוכה ורואה 
בשמחתה!

https://chakima.org.il/story/%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%9f-%d7%90%d7%95-%d7%92%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%94/
http://www.sefaria.org.il/sheets/253458
https://padlet.com/kim_miriam8/ouo4rpmwt9knzdew
https://padlet.com/kim_miriam8/b08bb83i4amvyl18
https://www.facebook.com/kulnayeruham/



