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חשיבות הזיכרון
כיהודים ,אנחנו למדים כמה חשוב לזכור .השורש "זכר" מוזכר 169
פעמים בתורה.
מדוע כל כך חשוב לנו לזכור? אילו מאורעות בהיסטוריה היהודית אנו
מתבקשים לזכור? מה היה קורה לו היינו שוכחים? למה ישנם כל כך הרבה
זיכרונות הקשורים למקרים עצובים וטרגדיות? מה המסר אותו אפשר
ללמוד מכך?

התגלמות הזיכרון בתוכנו
באחת מהאזכרות של קובי ,חבר שלו בשם שלמה ,שהיה אז בן 27
שיתף אותנו בסיפור על הרגישות והתבונה המופלאה של קובי .אבא
של שלמה ,טוביה ,היה נכה וחולה רוב חייו של שלמה ונפטר זמן קצר
לפני שקובי נרצח .בשבעה על אביו ,שלמה אמר לקובי שהוא בקושי
הכיר את אבא שלו .קובי השיב" ,אתה יודע מה? אתה עדיין יכול
להכיר אותו .תשאל את אמא שלך עליו .תשאל אחרים עליו .תגלה
מהן זיכרונותיהם ממנו .קח את התכונות הטובות שלו ותן להן
להמשיך לחיות בתוכך ".קובי היה בן .13
)מהספר The Road to Resilienceשכתבה שרי מנדל(.
תחשבו על גיבורים יהודים שמתו מעצם היותם יהודים .מה היה סיפורם?
מתי חיו? מדוע אתם מעריצים אותם? מה אפשר ללמוד מהסיפורים
שלהם? איזו תכונות שלהם כדאי לאמץ לחייכם?
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מצבות זיכרון
הרב עדין )אבן ישראל( שטיינזלץ ,שנפטר בשנה שעברה  ,אמר פעם
" כשאנשים מאבדים מישהו ,לרוב הם מקימים מצבה שהיא בעצמה
מתה.אבל מצבה צריכה להיות חיה .כשמת עץ ,אתה נוטע עץ אחר
בנקומו".
מה ההבדל בין מצבה מתה ומצבה חיה?
איך אפשר להקים מצבה חיה לגיבור יהודי?

הנצחה
בתוך המילה הנצחה קיימת המילה נצח – לעד.
מה היחס בין הנצחה לבין משהו שנשאר לעד?

ישראל
בארץ ישראל ,יום הזיכרון הוא אחד הימים הכי עצובים בשנה.
חנויות סגורות והרבה אנשים מבקרים בבתי קברות של חללי צה"ל
ובקברות של קורבנות הטרור – אפילו שלא הכירו אותם אישית.
מדוע בארץ יש ליום הזה כל כך הרבה כוח כאשר הרבה מדינות אחרות
מתייחסות ליום הזיכרון שלהם כיום חג? בארץ מיד עם צאת יום הזיכרון
נכנס יום העצמאות .אחד הימים הכי עצובים מוביל ישר ליום של חג.
ישנם אלו שרוצים לשנות זאת .האם זה רעיון טוב ששני הימים האלו
יישארו צמודים אחד לשני? למה כן או למה לא?
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אודות קרן קובי מנדל

יוסף איש-רן

וקובי מנדל

עמותת קרן קובי מנדל מסייעת לאימהות ,אבות ,אלמנות ,יתומים ואחים
שכולים לבנות מחדש את חייהם וליצור משמעות מסבלם .הרב סט ושרי
מנדל יסדו את קרן קובי מנדל בשנת  2001אחרי שבנם קובי מנדל בן ה 13
וחברו יוסף אישרן נרצחו באכזריות על ידי מחבלים ,לא רחוק מביתם.
דרך האובדן האישי של הזוג מנדל ,הם בחרו לדמיין חזון שבו תהיה
מערכת של תכניות תמיכה שתעשה שינוי אמיתי בחייהם של אנשים
שאיבדו הורים ,ילדים או אחים בפגועי טרור .את החזון הזה הביאו
למטפלים מקצועיים וליועצי אבל שעזרו להם לחדד אותו .קרן קובי מנדל
פיתחה מודל בעל שלוש שכבות של תמיכה שכוללים תכניות טיפול בלתי
פורמליות ,תכניות של פנאי/הרפיה ובניית קהילות /תכניות של שילוב
חברתי.
היום ,על ידי תכניות שכוללות מגוון טיפולים קרן קובי מנדל הוא
הארגון הגדול ביותר המביא תמיכה לאלפי ישראלים שכולים שאבדו
בן משפחה קרוב עקב פעולות טרור.
התכניות המיוחדות האלו מעניקות לפגועי טראומה כלים חיוניים להפוך
את כאבם וסבלם לצמיחה אישית ,להעמקת יחסים בין-אישיים ולהנהגה
פעילה בקהילה .רוב התוכניות הן ללא עלות וכוללות טכניקות תרפיה
פורמליות ,אי-פורמליות ופעילויות פנאי שמייצרות סביבה של ריפוי
ותמיכה רגשית.
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