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 אייל ישפה חודש אב
 .1בישראל י שכדאי לבחון את סוגיית הנישואיםחשבתלרגל חג האהבה החל בט"ו באב, 

, ברחבי ראשית, מעניין לדעת שרוב העם היהודי

אזרחיים. זה נכון לכל  נישא כיום בנישואים העולם,

העולם המערבי ולחלקים קטנים )אבל הולכים 

הסוגיות שעלו בשל ל. אחת וגדלים( במדינת ישרא

האזרחיים היא בעיית הממזרות, שיכולה  הנישואים

רוך גט על פי ההלכה לנבוע מלידת ילדים מבלי לע

הראשונים. הבעיה הזו פתורה  עבור הנישואים

משום שרוב פוסקי ההלכה לא רואים נישואין 

אזרחיים כנישואין על פי דת משה וישראל ולכן אין 

אלו. אלמלא פסקו כך, סכנת ממזרות בנישואים מעין 

 היה חלק גדול מהעם היהודי בגדר ממזרים.

 

דתיים  מצב החוקי בישראל הוא שרק נישואיםה

במדינת ישראל תקפים בישראל והמשמעות הינה ש

רק בני אותה דת יכולים להינשא זו לזה ורק בני 

מגדר שונה. המצב הנוכחי הינו ירושה מהשלטון 

בריטי והתקבע המנדט ה שאומץ ע"יהעות'מאני,  

במסגרת הסדרת היחסים בין הדת למדינה 

נישואים  תקפיםאגב, בתורכיה כיום, בישראל. 

 אזרחיים בלבד. 

, ברית נחקק חוק המאפשר 2010אמנם בשנת 

"הסכם בין בני זוג לחיות יחד ולקיים חיי  :זוגיות

חלק מבעיות שמסדיר  משפחה ומשק בית משותף"

רישום הזוגות בישראל שמתעוררות עקב דיני 

החוק  . אךחסרי דתומיועד להמשפחה בישראל, 

אינו נותן מענה לבני זוג שאחד מהם "חסר דת" 

 , לפסולי המוכרותוהשני נמנה עם אחת הדתות 

                                                           
 תודה רבה לרב אפרים זדוף ולרב דני יעקובי על הערותיהם החשובות 1

נשא בנישואים יחיתון, לבני אותה הדת החפצים לה

 יתירה מזאת מיניים.-אזרחיים ולנישואים חד

המדינה ממעטת להכיר מצב של חסר דת כי החוק 

מסמיך את בתי הדין הרבניים לקבוע מיהו "חסר 

 .דת"

המצב החוקי בישראל פוגע במספר קבוצות 

 אוכלוסין משמעותיות:

  הוא פוגע בפסולי חיתון על פי ההלכה הדתית

 למיניהם כמו כהן וגרושה, גר, ממזר, ועוד...
 

 תן והם בני הוא פוגע במי שמעוניינים להתח

דתות שונות לרבות מקרים בהם בן הזוג הוא 

עולים מברית  400,000-חסר דת, כמו כ

וצאצאיהם, שהם צאצאים  המועצות לשעבר

וכמוהם גם אלפים  .היהודיילאב יהודי ואם לא 

 נוספים מרחבי העולם.

  הוא פוגע בחברי הקהילה הלהט"בית משום

שנישואין דתיים מחייבים בני מגדר שונה. 

מגבלה שלא קיימת ברוב המדינות שמאמצות 

 נישואין אזרחיים.

  מי שמבחינה עקרונית אינם בהוא גם פוגע

 מוכנים למעורבות דתית בחייהם.

  פגיעה נוספת מתרחשת במקרה של סיום

משום חוסר השוויון לפיו רק  םקשר הנישואי

גבר יכול לתת גט לאשתו ואין האישה יכולה 

לתופעה  אהשמבילתת גט לבעלה. מציאות 

 של נשים עגונות או מסורבות גט.

יש פגיעה משמעותית  עילבכל המקרים המתוארים ל

לו הונהגו  ךבזכויות אדם שיכולה הייתה להיחס

אזרחיים חוקיים. בפועל,  בישראל נישואים

מתקיימים יותר ויותר טקסי חתונה חילוניים, אלא 

חוק במדינת ישראל. אינם  מוכרים ע"י השהם כולם 

נת ישראל מאפשרת למציאות הזו להתרחש מדי

מחוסר יכולת לחוקק חוקים בניגוד לדעתם של 

, שזו גזירה שאין הציבור יכול או החרדים והדתיים

 מוכן לעמוד 
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 המשך - בישראל םסוגיית הנישואי

בה. השאלה העומדת על הפרק היא אם כך מהן 

 הסיבות לאי קיומם של נישואים אזרחיים בישראל. 

וקים כנגד הפסקת סתיו פירט שלושה נימהרב דוד 

הדתיים בישראל במסגרת ראיון  מונופול הנישואים

לפני מספר  לכתבה בגיליון בכתב העת 'זהויות'

 .2שנים

נישואים אזרחיים הינו שמירה על כנגד הנימוק אחד 

לילידי המדינה אחדות העם בישראל. יחס המהגרים 

            מדינת ישראל הוא אחד מהגבוהים בעולם. ב

וצאצאיהם ועוד מעולי בריה"מ לשעבר  400,000-כ

זכאים להיות אזרחי אלפי עולים מרחבי העולם 

אינם יהודים על   גם אם ,ישראל על פי חוק השבות

אם ברצונם להתחתן בנישואים במדינה פי ההלכה. 

לעבור גיור כהלכה. אם  המוכרים ע"י החוק עליהם

חיים כחוק לא מדינת ישראל תאפשר נישואים אזר

יידרשו אותם עולים לעבור גיור כהלכה ואז עלולה 

להתפלג אוכלוסיית ישראל לשבטים רבים שהדת 

היהודית אינה יכולה עוד לחבר ביניהם. במקרה כזה 

תאבד, טוענים המצדדים בגישה זו, הזהות 

 היהודית.

נימוק נוסף, הוא הקשר המיוחד של עם ישראל 

היא שהחזיקה את לדתו. הדת, על פי טענה זו, 

הקשר לארץ ישראל משך כל שנות הגולה וזו 

הצדקת קיומה של המדינה בשטח שרוב תושביו לא 

חיו בו לפני הקמתה. רוב בני העם היהודי יעדיפו את 

הלאום היהודי על הגדרת הישראליות שלהם, 

ולמרות שהזהות הלאומית אינה מגדירה בהכרח 

וה מרכיב זהות דתית, הרי שמובן מאליו שהדת מהו

 חשוב בלאום היהודי.

הנימוק השלישי הוא שימור העם היהודי. מדינת 

ישראל הינה המדינה היחידה שיש לעם היהודי ולכן 

היא נושאת באחריות לשימורו של העם היהודי 

בעולם. אדם יכול להחליט שאינו רוצה להיות יהודי 

אבל מדינת ישראל כמדינה לא יכלה להרשות 

נת העם היהודי. כיום ות מדילעצמה להפסיק ולהי

זרחיים הוא שולי. הפיכת הא נתח הנישואים

 הנישואים האזרחיים לחוקיים עלולה לסכן את 

                                                           
לקראת הנהגת נישואין אזרחיים בישראל, או: האומנם  2

הגיעה שעתו של הדיון הציבורי האמיתי בשאלת הנהגת 

 

המשך קיומו של העם היהודי. ההתבוללות באירופה 

ויותר ולכן עלינו  70%ובאמריקה הגיעה לממדים של 

להמשיך ולחייב נישואין כדת משה וישראל 

ליהודים להתחתן כאפשרות החוקית היחידה 

 במדינת ישראל.

 

 אני מבקש להשיב לטענות הללו.

שלושת הטיעונים מתייחסים למעשה לאותה סוגייה. 

החשש שנמצא מאחורי שלושת הטיעונים הללו הוא 

התבוללות. חשוב לציין שמדינת ישראל החשש מ

 , לדעתי,היא המקום היחידי בעולם שבו התבוללות

משום שרוב מוחלט של חיובי דמוגרפי  תיצור מאזן

המתבוללים חפצים לנהוג כרוב במקום בו הם חיים 

ובמדינה היהודית היחידה בעולם המשמעות היא 

קבלת גרים רבים לחיק העם היהודי ולא נטישה 

 המונית של יהודים אל מחוץ לעם היהודי.

כיהודי חילוני אני כופר בצורך להעביר גיור את כל מי 

היהודי. אינני מתייחס שמעוניין להיות חלק מהעם 

במאמר זה למי שאינו אזרח ישראלי, אבל הייתי 

חסרי  400,000-כמבקש למקד את השיח באותם 

שהינם אזרחים ישראלים לכל דבר וצאצאיהם דת 

ועניין. רובם למדו במערכת החינוך הישראלית 

חלקם הקריבו את ושירתו בצבא ההגנה לישראל. 

כות אנחנו יכולים באיזו זחייהם עבור מדינת ישראל. 

לשלול מהם את הצטרפותם לעם היהודי אם הם 

חפצים בכך? במה כל אחד מהם פחות יהודי מהרב 

 הראשי לישראל?

אין מושג כזה, יהדות. יש יהדויות שונות ומגוונות. 

 לא דומה היהדות האורתודוקסית לזו הרפורמית ולא

עורכת: רות הלפרין קדרי, נישואין אזרחיים בישראל? 
, 2015של כתב העת זהויות משנת  6גיליון מספר 

 .118-115עמודים 
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 המשך - בישראל םסוגיית הנישואי

חילונית. אגב בכל אחת דומות שתיהן ליהדות ה 

מהיהדויות הללו יש עוד אין ספור גוונים פנימיים. 

הדרישה לכשרות נישואין בהיבטים דתיים ממילא 

ת לא תופסת ברוב העולם היהודי מעבר לקבוצ

שומרת ההלכה ולכן המחשבה שקיימת  מיעוטה

בין  םאיזושהי אפשרות תיאורטית לשמר נישואי

ל פי ההלכה יהודים אורתודוקסים הנישאים ע

ליהודים שאינם אורתודוקסים בכלל העולם היהודי 

איננה תקפה ולכן אין תוקף גם לטיעון המיעוט 

 האורתודוקסי בישראל לצורך בשימור יכולת שכזו. 

יתירה מזו, השאלה איננה אם אנחנו פוגעים 

באחדות העם ומחייבים העברת קו מפריד בתוך 

שהקו הזה העולם היהודי. המציאות הנוכחית הינה 

כבר קיים. השאלה האמיתית היא אם כך היכן יעבור 

אותו קו. כיום הקו עובר בין מדינת ישראל לכלל 

העולם ואני מציע שהקו יעבור בין  האורתודוקסים 

לכל שאר העם היהודי. כל שנדרש הוא להפוך את 

המציאות של נישואים אזרחיים ללגיטימית גם 

ת של הציבור מדובר בבעיה מקומיבמדינת ישראל. 

האורתודוקסי שיכולה להיפתר במגוון דרכים אולם 

היא תחומה לציבור זה בלבד. ייתכן,  למשל, שכל 

מי שירצה להתחתן בחתונה דתית עם בן או בת זוג 

 לחומרה. אורתודוקסים ייאלץ לעבור תהליך של גיור

הוא גיור שנעשה למישהו שיש ספק  הגיור לחומר)

על מנת שיהיה יהודי  או מחלוקת בקשר ליהדותו,

באופן ודאי ומוסכם. בגיור זה ברית המילה והטבילה 

הם ללא ברכת המצוות. בעבר, בדרך כלל הגיור 

לחומרא היה במשפחות מתבוללות או למי שעבר 

 (גיור שנוי במחלוקת.

הקשר בין עם ישראל לדתו הוא אחד המכשולים 

הגדולים בדרך להפוך לעם נורמלי. דת איננה יכולה 

להיות מועברת באופן אוטומטי מאם לילדיה. לכל 

אדם הזכות להחליט מהי אמונתו ואם הוא מעוניין 

נובעת  היהודיהשייכות לעם להשתייך לדת מסוימת. 

ת לדת אכן מתכונות משפחתיות/שבטיות אולם שייכו

. לא מדובר רק באי קיום היהודית נובעת מאמונה

בעיקרי אדם השייך לעם היהודי יכול להחזיק מצוות. 

כמו למשל אמונה שסותרים את האמונה הדתית. 

 האמונה בתפיסה המדעית או בצורך בשוויון. 

 

 

 

אשר לתפקידה של הדת היהודית בכל הקשור לקשר 

, או ליתר דיוק, האמונה הדת היהודיתלארץ ישראל, 

אכן הייתה גורם שאיחד בקדושתה של ארץ ישראל 

את עם ישראל בגולה אולם התנועה הציונית החלה 

לפעול בניגוד גמור לתפיסה הדתית שגרסה שעד 

הגעת המשיח אסור לפעול להקמת ישות לאומית 

לעם ישראל. הציונות שאפה להחזיר את הנורמליות 

שנות גלות ולהפוך לעם היהודי אחרי אלפיים 

למדינה של העם היהודי ולא של הדת היהודית. 

הרצל בחזונו ביקש להקים כאן מדינה שהדת לא 

כמיהת העם היהודי לציון עם או תתערב בענייניה. 

בלי קשר לאמונה דתית, הקשר ההיסטורי לארץ 

ישראל, והצ'רטר הבינלאומי שניתן לעם היהודי טרם 

התחזק מאוד השואה במסגרת הצהרת בלפור ו

 1947של האו"ם בכ"ט בנובמבר  181בהחלטה 

עקב השואה, אלו הגורמים המרכזיים להקמתה של 

 מדינת ישראל ולא ציווי דתי כזה או אחר.

אשר לצורך לשמור על מדינתו היחידה של העם 

השואה כלקח מהיהודי, הוא נובע בעיקר 

שנה. היטלר לא  80אך לפני  ,שהתחוללה באירופה

חילונים דתית של בני העם היהודי.  בדק אמונה

גם נוצרים בני נוצרים ודתיים נרצחו באותה מידה. 

יהודים נרצחו  שסבא אחד או סבתא אחת שלהם היו

בהמוניהם כשהם מחזיקים צלב בידיהם ומתפללים 

חשוב לשמור על העם היהודי אבל בלי שום  לישו.

קשר לאמונה הדתית שמחזיקים בה בני העם 

ת ישראל היא המדינה היחידה של העם היהודי. מדינ

היהודי לא יותר מאשר שבדיה היא המדינה היחידה 

 של העם השבדי. 

ו של דבר, מדינת ישראל כיום פוגעת פגיעה יכומבס

 מופרךחשש  בשלאנושה בזכויות אדם בסיסיות 

מהתבוללות מהטעמים שכבר הזכרתי ולכן עלינו 

לאפשר להרבות ככל האפשר בחתונות חילוניות כדי 

לכל אותן אוכלוסיות שמניתי קודם לכן את הזכות 

הבסיסית ביותר לממש את אהבתם ולהינשא 

בהתאם לתפישותיהם  לבחירי ובחירות ליבותיהן

התרבותיות והאמוניות ומבלי לכפות עליהם טקסים 

 .שאינם תואמים אותן

 שיהיה לנו חודש אב מלא באהבה.

 אייל
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יונתןאישי     פתיח    

 ₪אגורות שהופכות למיליוני 

 לפני כמה שנים הצטרפתי לעמותת "עיגול לטובה". 

היא עמותה ללא כוונת רווח " עיגול לטובה"

הפועלת לשיפור החברה הישראלית באמצעות 

אדם בישראל לתרום  מנגנון חכם המאפשר לכל

 .ולהשיג הרבהקצת 

מאפשרת לעגל את סכום הקנייה  עיגול לטובה

 :לדוגמהלשקל הקרוב בכרטיס האשראי, 

 ’אג 20ותרמת  ₪ 10שילמת ₪?  9.80 -קנית ב

אפשר לבחור לעמותה שתבחרו. המועברות ישירות 

 10 -העמותות שמחולקות ל 130 –באחת מ 

יקים, אנשים תתחומים חברתיים מגוונים: אזרחים ו

מוגבלות, בריאות, חינוך, ילדים ונוער בסיכון, עם 

סובלנות וזכויות אדם, הגנת הסביבה ובעלי חיים, 

 נשים במצוקה ועוד

חרי אפשוטה, מהירה וחד פעמית.  ההצטרפות

בטלפון  גם ואפשר באתר קצרצרה הצטרפות

חברת ו כבר עובד לבד "עיגול לטובה" 6360*

לא האשראי שלך תעגל כל רכישה שעשית בסכום 

עגול כלפי מעלה לשקל הקרוב, והפרש האגורות 

 .לעמותות או לתחומים שבחרת אוטומטית ייתרם

 

תהליך ההרשמה הקצר כולל, פרטים אישיים 

ובחירת יעדי התרומה שהכי קרובים לליבך. ומכאן 

הרישום לעיגול לטובה אינו מצריך פרטי אשראי 

 )הספרות האחרונות 4אלא רק את  –מלאים 

האשראי שלך ניתן לראות מדי חודש כמה בדף חיובי 

 עיגלת לטובה ולאיזה עמותה תרמת. 

 

לאחרונה למדתי אני כותב את הדברים כי רק 

מאיתנו ושל עוד שהאגורות הספורות של כל אחד 

מאות ואלפי מעגלים ומעגלות הופכות למיליוני 

שקלים וגורמים לשינוי במציאות חייהם של אלפי בני 

 .אדם ובעלי חיים

 ב"עיגול לטובה" משתתפיםלמדתי, לאחרונה, ש

₪  4 כל אחד תורם בממוצע אנשים.  500,000 כיום

לחודש שהם ₪  2,000,000לחודש = 

 ! ! בשנה ()עשרים וארבע מיליון₪  24,000,000

 

 מדהים לא?   

 …ממש קשה לתפוס.

 

 2,500,000 ,שרבע מתושבי המדינה אני מדמיין

הפועל להיטיב עם  האזרחים, מצטרפים לפרוייקט הז

₪ ליון י. זה יביא אותו לעשרה מהחברה הישראלית

בשנה, רק מ"עיגול ₪ בחודש ולמאה עשרים מיליון 

 בחודש. ₪  4 –לטובה" רק מ 

 !וואו

 יונתן אלתר

    

 :פתגם

  "אנו אופים את ימי חיינו."     
       

 בעלון זה:

o 1                                        שער 

o 2                 יעוד הקהילה 

o  3     אייל הנישואים בישראלסוגיית 

o  ,6   ₪ הופכים אגורות למיליוני פתיח 

o  7       שחר 'קליןזפגישה אישית עם 

o  8              אייל אלף –שיר החודש     

o 11           ציקי –אבא של החיילים ה 

o  13    רעים הל'קב תמוזאירועי חודש   

 

 

 ועורך: יונתן אלתרמפיק 

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   
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 פגישה אישית      
  עם       

'קלין שחרז  

 בימים אלה

 אני פנסיונרית  אבל עסוקה מאד....

שלושה ימים בשבוע אני עוסקת באומנות בקבוצה 

שעבדה בקרמיקה עם מורה ואחרי שנפטר המשכנו 

 ליצור וללמד ביחד. 

אני נוסעת  24:00 – 18:00יום בשבוע בשעות 

להרצליה למפגש של קבוצת יוצרות מאד איכותית. 

גם שם אני עושה אומנות, אבל אחרת, שם אני 

עובדת בחומרים אחרים: פסיפס, פיוזינג )זכוכית( , 

ויטראג' ועוד. חוץ מיצירה, בפגישות בהרצליה, יש 

הרצאות על אומנים, ביקור במוזאונים ופעם פעמיים 

עיר במדינה אחרת ועושה שם  בשנה הקבוצה לוקחת

סיור אמנות מקיף בגלריות של העיר, במוזאונים, 

בפסלי רחוב. כך עשינו כבר את ברצלונה, פירנצה, 

 בודפסט, אתונה , לונדון ועוד. 

יוסי ואני אוהבים ללכת להצגות וקונצרטים. בין 

השאר אנחנו מנויים על הקונצרטים באוניברסיטה 

ת בתחומים שונים המורמונית , שומעים הרצאו

 ומגוונים.

ויחד עם כל אלו, ילדינו ונכדינו המקסימים מגיעים 

 פעמיים שלוש בשבוע וגורמים לנו אושר רב והנאה.

 

 שם הכל התחיל

, עיר במרכז ֶמְקֶנסנולדתי למשפחת בן עזרא בעיר 

עם  ,תחילתה של הקהילה היהודית במקנסמרוקו. 

היא בשיאה לעיר, ו גירוש ספרד ם של יהודיתהגע

. מבחינת היהודים מקנס יהודים 30,000מנתה 

 נחשבת לעיר קדושה כמו צפת, כמעט כמו ירושלים.

יהודית -תושביה היהודים של מקנס מדברים בערבית

) בשונה מהרוב המוסלמי (.הניב הזה כולל לא מעט 

מילים בספרדית אותה הביאו מספרד , בצרפתית 

שהיא התרבות המקומית ובעברית מתוך התפילות 

אני הרביעית בין עשרה אחים ואחיות.  והפיוטים.

 עלינו לארץ כשהייתי בת תשע. 

אד חם, בית אוהב ומכבד. הקרבה גדלנו בבית מ

 והכבוד שהיו בין הוריי מרגשים אותי עד היום. למשל, 

לעולם אבא לא התחיל לאכול לפני שאימא התיישבה 

 לשולחן. הם היו זוג מושלם ואני חיה בשאיפה
מתמשכת לחיות בדומה להם. כולנו למדנו מהם הרבה 

ת. וכולנו, כל האחים, תורמים, מתנדבים ולוקחים אחריו

 נותנים המון מעצמנו וממשיכים לטפח  וכולנ

 בתים באותה האווירה ובאותו היחס שהיה בין הורינו.

היהדות של הורי, כמו של כל יהודי צפון אפריקה  היא 

יהדות פתוחה, סובלנית ומכילה. אתה יכול להיות יהודי 

דתי וללכת לים בשבת, או לעשן סיגריה בשבת. למרות 

כשר, כשהיו באים אלי, אף פעם שעבורם שמרתי בית 

 הם לא שאלו על מאכל אם הוא כשר או לא כשר.

הוריי הם משאת נפשי ואת החינוך הטוב שלהם אפשר 

הבתים שלנו  –לראות בנו, עשרת  האחים והאחיות 

נכדים  36הם שטנץ של בית הורינו. לאימא  שלנו יש  

ל נינים.  לפני הקורונה היינו נפגשים כולנו, כ 50ומעל 

מוצאי שבת להבדלה שכללו קידוש , פיוטים ושיח 

שבועי. בקורונה נאלצנו לעשות הפסקה ועכשיו אנחנו 

מקיימים את פגישת ה"הבדלה" פעם בחודש, כל חודש 

אצל אח אחר. חוץ מזה אנחנו נפגשים הרבה בחתונות 

של הנכדים של אמא שלי ובשמחות  של הנכדים של 

 נכדים. 36יש  אמא של יוסי שבאופן מפתיע גם לה

כמו כל הבנות של התיכון הדתי שלמדתי בו, לא 

התגייסתי לצבא. העובדה שלא שרתתי בצבא, זו מין 

צלקת שאני סוחבת איתי כל החיים. פעם זה ממש 

הפריע לי. כשהיינו בשליחות בתאילנד, לא קיבלו אותי 

לעבודה בשגרירות כי לא שרתתי בצבא. כשחזרנו 

אם להתגייס. בניגוד  מהשליחות, אחותי התלבטה

לדעתו של אבי, לחצתי עליה להתגייס לצבא, היא 

התגייסה וזה פתח את שערי הצבא גם לאחיות שבאו 

 אחריה.

, נרשמתי ללימודי 17מייד אחרי התיכון, כשאני בת 

רפואה. לא התקבלתי והלכתי ללימודי תזונה בפקולטה 

לחקלאות שם הכרתי את יוסי. סיימתי תואר ראשון, 

נו ועברנו לגור בירושלים. הקטע של הרפואה התחת

נשאר בי צרוב ושוב נרשמתי ללימודי רפואה והפעם 

התקבלתי. במקביל יוסי נרשם ללימודי דוקטורט אלא 

 …שאז

 המשך בעמוד הבא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93


 

 29.7.2022  בהתשפ" אבא'              18גיליון מספר                          עלון קהילת ֵרעים

8 
 

 

 המשך –ג'קלין שחר 

אבא של יוסי נהרג בתאונה, אח של יוסי נהרג במהלך 

שירותו הצבאי. האימא  נשארה לבד עם תשעה ילדים 

והיה צורך להיות איתה ועם יוסי. אני ויתרתי על לימודי 

הרפואה, יוסי ויתר על הדוקטורט, נכנסתי להריון עם 

 ונושא לימודי הרפואה לא יצא לפועל. מיטל

תי תזונה, התחלתי לעבוד אחרי הלימודים, כיוון שלמד

כדיאטנית בהדסה הר הצופים. לא אהבתי את העבודה 

שם מסיבות חברתיות. מבין הדיאטניות הייתי היחידה 

ולכן הרופאים התייעצו רק איתי  הבוגרת אוניברסיט

ובמחקרים שלהם שיתפו רק אותי וזה יצר מתח בעבודה. 

 קלמזלי, יוסי הוזמן לפתוח מחלקה חקלאית בבנגקו

 .מורןסענו לשם. שם ילדתי את ונ

 

 "טבע"

כשחזרנו לארץ הציעו לי להיות הדיאטנית הראשית של 

הדסה הר הצופים אבל לא רציתי לחזור לשם. במקרה 

ראיתי שב"טבע" מחפשים תועמלנים. הגשתי מועמדות, 

והתקבלתי לעבודה. ב"טבע" . למדתי שני קורסים 

וות גדול צ יאקדמיים :פרמקולוגיה והמטולוגיה. ניהלת

ששיווק טיפולים הורמונליים לסרטן השד ולסרטן 

הפרוסטטה . התפקיד האחרון שלי היה במו"פ , 

, בעיקר בתחום מערכת  םבמחלקה לניסויים קליניי

העצבים ) טרשת נפוצה ופרקינסון ( .נבחרתי לקחת חלק 

 ב"פרויקט שער" , הפרויקט למצוינות .

חו"ל והשתתפות העבודה הזו דרשה ממני המון נסיעות ל 

 בכנסים בן לאומיים וכן למטרות לימודים.

אני לא קרייריסטית באופי שלי, אף פעם לא התמודדתי 

על תפקיד ב"טבע", כל ההתקדמות שלי וכל התפקידים 

שעשיתי שם, אלו תפקידים שביקשו ממני לקבל אותם. 

בכלל "טבע" התנהגו אלי למופת, עזרו לי המון בנושא של  

שלחו אותי לכנסים שקשורים למחלה שלו, אוהד .אפילו 

נתנו לנו מכשיר הזנה עבורו  וכשנסעתי לשלושה חודשים 

לארצות הברית, להשתלת כליה לאוהד, הם המשיכו 

לתת לי שכר. מדהימים! כשחזרתי  מההשתלה הם 

התלבטו לגבי תפקיד מסויים שרצו אותי בו, הם שאלו 

ת מה אותי אם אוכל להתמסר אליו. הסברתי להם, א

שהם ידעו, שאני אישה מאד טוטאלית, בכל תחום שאני 

עוסקת בו וכך גם בעבודה ואם אקבל את התפקיד, אבצע 

 וכך היה. 100% –אותו ב 

הייתי מאד מעורבת בפעילות של חברת טבע. כל הזמן 

למדתי דברים חדשים גם בארץ וגם בחו"ל , הייתי בקשר 

שאני לא עם כל בתי החולים. אין יחידת מחקר בארץ 

 מכירה. אין מנכ"ל טבע שלא הייתי איתו בקשר מאלי 

 

 

הורביץ דרך ישראל מקוב, שלמה ינאי. ועד ארז ויגודמן, 

בגיל  את הֶדני, קרל שולץ אני כבר לא מכירה כי,

חמישים ותשע, אחרי שלושים שנה ב"טבע", נוצרה 

הזדמנות לסיים לעבוד שם תמורת סכום נכבד של 

ע מהעבודה, בגלל העניינים בבית, השוב לפיצויים. בגל

החלטתי לקחת את ההזדמנות הזאת. לקחתי את 

הכסף, לבן שלי קניתי בית, לעצמי קניתי אוטו, מחשב, 

התחלתי את  …כיסא למחשב וכרטיס טיסה  לפריז ו

 החיים החדשים.

 

 פנסיה

יוסי נורא דאג מיציאתי לפנסיה כי עד אז הייתי מאד 

פעילה, מאד עסוקה, מאד מעורבת והנה מסתבר, כפי 

שסיפרתי בהתחלה, שיש חיים גם בלי עבודה. מעניין 

שלמרות מעורבותי הטוטאלית בענייני חברת טבע, 

וטבע נעלמה מחיי  Deleteברגע שעזבתי, עשיתי 

שנה אצליח כך לחלוטין. לא האמנתי שאחרי שלושים 

אין לי קשר איתם. היום  –לנתק ולהתנתק אבל עובדה 

אני מבינה שבן אדם לא יכול להיות אחראי על הכל. בן 

אדם צריך לצמצם ולהתרכז במה שחשוב לו באמת 

ולעשות איזון נכון ומינון נכון. לשמחתי אני חיה עם בן 

זוג מאד מעניין ומרתק, אנחנו מדברים המון, כמעט 

ם טלוויזיה, טוב לנו עם עצמנו בלי כל שלא רואי

 ה"דרמות" של הפוליטיקה ובוודאי בלי הפרסומות.

 

 ?פוליטיקה

האמת, אני לא יודעת להגדיר את עצמי מבחינה 

פוליטית. אני לא שמאלנית ולא ימנית, בכל צד יש משהו 

שמוצא חן בעיני. ומשהו שאני לא אוהבת. השמאלנים 

ת, הימנים בטוחים חושבים שהם המציאו את האנושיו

לא תורמים  –שזו הדרך האפשרית היחידה. החרדים 

שום דבר. אז מה עושים? והכי מדאיג אותי זה הקיטוב 

בעם שלנו. בין החרדים והמסורתיים, בין המסורתיים 

 .והחילונים, בין ערבים ויהודים, בין שמאלנים לימניים

 

 שלי אמא

שהייתה במשך שנתיים אמא הייתה חולה מאד, למרות 

לה מטפלת, תמיד אחד האחים היה נוכח, לפי "סידור 

עבודה" שאירגנו כל מוצ"ש. לפני שנתיים היא נפטרה. 

עברתי אתגרים וקשיים בחיי אבל מותה של אמא הוא 

 המשבר הקשה של חיי.

 

 

 משך בעמוד הבאה
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 המשך –'קלין שחר ז

 הדור הבא

 יש לנו שתי בנות, שני בנים ותשעה נכדים

 

הבת הגדולה, שרתה בצבא כקצינה בהנדסה  – טל-מי

קרבית אח"כ למדה באוניברסיטה תיאטרון, היא מסטרית 

ועוסקת היום בתרבויות. מיטל נשואה לאיש  NLP -ב  

הם גרו . (Relocationהייטק ואתו היא נודדת בחו"ל )

) אחרי שלוש שנים פסק זמן  ארבע שנים ביוון ומשם

גרים כבר שלוש שנים  הם עברו לסינגפור שם הםבארץ ( 

עם ארבעת ילדיהם והתוכנית היא  שבעוד שנה חוזרים 

 ארצה , כי הבן שלהם מתגייס לצבא.

גם היא שירתה בהנדסה קרבית במסגרת  –מורן

תפקידה היא ליוותה את הקשר בין היחידה לרפא"ל 

והייתה נוסעת איתם הרבה לחו"ל להציג את הנשק 

אחרים. אחרי הצבא שפיתחו עבור "ברית נאט"ו וחילות 

מורן הלכה ללמוד תחום שתמיד ריתק אותה: קלינאית 

תקשורת. היא עוסקת בזה וגם מנהלת התחום באזור 

מודיעין והסביבה של "כללית". למורן ובעלה שלושה 

 ילדים.

בצבא הוא שירת בשריון, אח"כ למד מוזיקה  –מתן 

במכללת "הד" בתל אביב. מתן הוא מוזיקאי, מנגן ב'בס' 

רכבים שונים, מלמד מוזיקה בבית הספר הירוק. בה

מלמד בחוגים שונים. מתן הוא אומן בנשמתו, הוא כותב 

ויוצר. הוא חבר בקבוצת מוזיקאים שנקראת " 

אקלקטיקה" ויחד הם יוצרים מוזיקה לפי הזמנה לכל 

 דורש. הוא נשוי ויש לו שתי בנות .

נולד עם מחלה תורשתית נדירה בעולם. בישראל  –אוהד 

יש היום עשרה ילדים עם המחלה הזאת. זאת מחלה 

שבה יש מחסור באנזים מסוים שמפרק את אחת 

מחומצות  האמינו ) ציסטאין ( וזה גורם למחלה בשם 

"ציסטינוזיס" . בעבר הילדים האלה לא שרדו מעבר 

 שלוש. הוא ארבע שנים. אוהד היום בן שלושים ו –לשלוש 

 

הגיע לגיל הזה תודות לעבודה קשה שלו , שלנו ושל 

חוקרים בעולם. כאמור, באותה תקופה עבדתי ב"טבע" 

 והכרתי מחקרים במחלות שונות וגם במחלה הזו. 

כשאוהד היה בן תשעה חודשים הצטרפנו לקבוצת ניסוי 

בארה"ב שם נתנו לילדים חומר גולמי שמנסה לעשות 

חסר. החומר פעל חלקית. בהמשך את פעולת האנזים ה

שמענו על קבוצה בפאריז שעוסקת באותה המחלה וגם 

הם נתנו איזה תכשיר. אוהד היה בין הילדים הראשונים 

צרפתי והתוצאות היו -שקיבלו טיפול משולב אמריקאי

טובות מאד. עד כדי  כך שיוסי, שיש לו תואר שני 

בגנטיקה , הוזמן להציג את המקרה של אוהד ואת 

השילוב של הטיפול האמריקאי צרפתי בכנסים בין 

 לאומיים. 

הטיפול  היה מוצלח אבל היו פגיעות ברגליים, בעיניים, 

בכליות. כל ילדותו אוהד לא אכל דרך הפה וקיבל הזנה 

הוא התחיל  14ישירות למעי. בעקבות הטיפולים בגיל 

בהדרגה, לאכול דרך הפה. החיים של אוהד ושלנו 

ה של ההזנה למעי  ולאכילה מתחלקים לתקופ

 נורמאלית.

אוהד התנדב לצבא, שירת ביחידת מודיעין של חיל 

. אחרי שנה הכליות שלו קרסו. בין השאר, רהאווי

המחלה גורמת לשקיעה של קריסטלים בתאים וזה פוגע 

בכליות. למזלנו הטוב אחות של גיסתי תרמה לו כליה 

ור לשרות ומצבו התייצב. ממשרד הביטחון פנו אליו לחז

 ולמודיעין אבל הוא העדיף את לימודי המוזיקה.

כפי שאפשר להבין , אוהד צמוד אלינו ויחד אנחנו 

עוברים תקופות מאתגרות ההתמודדות המשותפת 

חיזקה את המשפחה. אחרי ההחלמה אוהד הודיע לנו 

שהוא עובר לתלת אביב .הודעה מאד קשה. הלכתי 

 …למות, איך הוא יסתדר לבד, בלעדינו?

אבל זה הצליח. אוהד גר לבד בתל אביב התחיל ללמוד 

מוזיקה והתגלה כמוזיקאי מוכשר ביותר. הוא כותב, 

 מלחין מנגן, יוצר. הוא חי מוזיקה.

לפני כשנה וחצי , אוהד נפל ושבר את הירך, עבר 

ניתוחים, פלטינות וחזר לגור בבית. אוהד השתקם מאד 

עושה, מיד  יפה ומכיוון שהוא מאד אוהב את מה שהוא

כשהיה יכול, הוא חזר להיות מוזיקאי פעיל באולפן 

ההקלטות שהקים בתל אביב. מאופי התחום הזה, 

העבודה באולפן היא בעיקר בערבים וכך כל ערב בחצות 

אחד מאיתנו )בעיקר יוסי( נוסע לתל אביב להביא את 

אוהד לישון בבית. קשה אבל אני הכי מאושרת בעולם 

 אות את אוהד בבית.להתעורר בבוקר ולר

 

 הסוף בעמוד הבא
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 סוף –'קלין שחר ז

 קהילת רעים

כפי שסיפרתי, גדלתי בבית דתי, מסורתי ויחד עם זה 

. חלק מהאחים שלי דתיים וחלק פחות. אני אף סובלני

 פעם לא הייתי דתיה עם הלב.

יום אחד הוזמנו ל"קהילת רעים" שמענו הרצאות, פגשנו 

מקסימים. מצא חן בעינינו אנשים נחמדים מאד אפילו 

והצטרפנו. לא את הכל אני אוהבת בקהילה .למשל קשה 

לי כשעושים "קידוש" בנוסח חילוני. בעיני המסורת 

חשובה ואני לא יכולה להשלים עם קידוש היין או 

"המוציא" )ברכה על החלה( אחרים. וחוץ מזה עבורי 

 18קבלת שבת זה משפחה. אנחנו מארחים כל שבת 

זה מביא לי אושר עילאי ואני ולא יכולה לוותר על אנשים, 

הפעילות המגוונת בקהילה מאד מעשירה. הקהילה   זה.

נותנת את ההזדמנות להכיר חברים נוספים בעלי ערך 

 מוסף גבוה. 

 

 בימים אלה

אני אישה מאושרת, עוסקת בדברים שמעניינים אותי 

וגורמים לי הנאה, מוקפת בבעל, בילדים ונכדים כולם 

וצלחים ומצליחים המביאים לי אושר גדול, יש לי מ

משפחה רחבה גדולה מאד, חמה ומחוברת שמשמחת 

אותי. יש לנו בית יפה פתוח המארח רבים כולל אירועים 

  קהילתיים.

 

 ונסיים בשיר

 

 

 

 

 

 

 

 Ctrl+ לחיצה על האותיות הכחולות  לשמיעת השיר:

  - YouTubeשיר אהבה ישן ]גרסאת כיסוי[ -יוסי שחר 

 

 התרשם ורשם: יונתן אלתר

 

         

 שיר החודש              

 

 ".(הרוח - עדעדי: "באלבום,  4'  מס)  "הודאה"

  תווית הנושא, מדף מוצר הינם, החיים" איל: 

 ..." בזמן  לממשם צריך,  לכן ".תקף - פג" 

 .ב.נ

 תתקבל ,שלי היוטיוב בערוץ כמנויים לנרשמים

, הבא האלבום צאת עם ",מערכתית תזכורת"

 ...מתקדמים הפקה בשלבי כעת הנמצא

 בלבד מרנינה לידיעה

  ! מראש ובתודה
 

  איל אלף – הודאה | 04 

 
 ממרחק שנות דור

 ט,כמע

 אצלו לי מילות 

 ,הגיגך

 כמחרוזת פנינים ודסקית  

 עדויה

 .אשאן במקומי לעולם

 

 

 

 

 

 

 

התמונה הנ"ל היא תמונת הרקע של האלבום 

 "שבועה" וצויירה  בקיבוץ בית השיטה

  נמצא על מילותיו ושאר פרטיו השיר 

 Ayal Alefאיל אלף /  ביוטיוב, בהקלדת:

  Ctrlוגם בעמידה על הקישור ולחיצה על 

https://youtu.be/HAnxSwe9w38 

https://www.youtube.com/watch?v=nGGrejszskg
https://youtu.be/HAnxSwe9w38
https://www.youtube.com/channel/UC59VaQVIZTN9RmeeQrNuUkw
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 ציקי אוד –אבי החיילים הבודדים 

 לקראת ט באב יום קבורתו של מייקל לוין ז"ל.

 בזמנו עבדתי בסוכנות היהודית, ציקי אודקוראים לי 

אבל הפעם אספר  בתפקידים שונים מגוונים ומעניינים

 35בו אני פועל כבר  החיים המשפחתי.פרוייקט  על 
 .חיילים בודדיםליווי   שנים

 

 רקע

מטעם  בזמנו ניהלתי מרכז מידע לעולים ותיירים 

הסוכנות היהודית, וכיוון שתמיד עבדתי עם צעירים 

בירושלים הפך להיות בית שני לצעירים מכל  המרכז 

קשר ועם העולם. הם באו לקבל מידע ונשארו ב

. יום אחד ביקש ממני עולה שהגיעו הצעירים האחרים

כי ברוסיה זה לצבא גיוס יום המרוסיה ללוות אותו ל

העולים  מעמד קשה והוא מפחד, לכן ליוויתי איתו. 

והישראלים הוותיקים באו עם בני לבדם עמדו בצד 

כשתחילו  . חדשים ונוצציםעם צ'ימידנים משפחה, 

 לקרוא שמות לעליה לאוטובוס ראיתי מחזה שלעולם

ואילו לא אשכח. העולים עלו עם שקיות פלסטיק, 

חדשים  צ'ימידניםאותם  הישראלים הוותיקים עם 

שמשפחותיהם קנו. אחרי שנפרדתי מהם עליתי את 

בצלאל בדמעות של בושה כישראלי. הגעתי  כל רחוב 

לחנות של ציוד צבאי ברחוב בן יהודה וסיפרתי לבעל 

בשירה,  , שהיום יותר מסלסלאמיר שרייברהחנות 

והוא התרגש ואמר מהיום כל עולה שיש לך אני אתן 

לו תיק והתחיל לאסוף תרומות בעצמו. התחילו 

עולים מכל הארץ לקבל תיקים, וזה לא נגמר  להגיע 

 …בתיקים

 

 תיקיםזה לא נגמר ב

התחלתי ללוות את אותם אחרי שעניין התיקים סודר, 

חיילים בודדים גם לטקסים לגיוסים והזמנתי אותם 

היו אצלנו מזה הביתה לחגים ולערבי שבת.  כתוצאה 

חיילים בודדים. כמובן  15-20 כמעט כל שישי שבת כ

  כל ילדי היו מעורבים בעניין, היו אפילו פעמים שהם 

פחות  לא ידעו מי ישן יחד איתם בחדר.  )היום מגיעים הרבה

 ולאיה קשה להתרגל לבשל למעט(
כחלק מהתפקיד במרכז המידע היה עלי להסתובב בארץ 

בתכניות צעירים ולספר להם על אפשרויות לתכניות נוספות 

בארץ. הייתי יכול להיות בוקר בהסברה באולפן בקיבוץ נען 

באחת  .בצפת "תנֹויב  ת ולה  נֹוב  ל  "אחה"צ להיות בתכנית 

וצת יבנה ודיברנו על תכניות המשך הפעמים הייתי בקב

והייתה שם קבוצה שהונהגה ע"י בחור צעיר שנראה כמו 

ילד בר מצוה ששאל מיליון שאלות. בליבי חשבתי עוד 

אמריקאי שמבלבל את המוח ועוד לפני  סוף התוכנית יהיה 

חזרה באמריקה. אחרי סוף התכנית אותו אמריקאי  וקבוצה 

שמו של אותו  תהדקו. שלמה באה לירושלים והקשרים ה

 אמריקאי היה מייקל לוין. 

 

 מייקל לוין

מייקל לוין עלה לארץ 

מפילדלפיה שבארה"ב 

התגייס  2004ובשנת 

והיה מאד לחטיבת הצנחנים. 

מאד גאה במדיו. בצניחה 

מייקל שהיה קטן ורזה לא 

הצליח להגיע לקרקע והרוח 

העיפה את המצנח הרחק 

טחי הצניחה ולכן בצניחה מש

שמו לו אבנים  הבאה כבר

  בכיסים.

מייקל תמיד אמר לי שכשהוא ישתחרר נפתח ביחד מקום 

שבו שיהווה מקום מפגש לחיילים בודדים שחיילים בודדים 

, לעשות יוכלו לחלוק חוויות, לערוך ארוחות משותפות

יוכלו לראות טלוויזיה )ובמיוחד  .קידוש, לחגוג ימי הולדת

עזרה וייעוץ במהלך שירותם ל לקבגם ואת הסופרבול(, 

 אמר שהוא יביא את הכסף ואני אטפל בחיילים. הוא  . הצבא

, מייקל קיבל חופשה כדי לבקר את משפחתו 2006בקיץ 

 .מלחמת לבנון השנייה פרצהכשבמהלכה 

כששמע מייקל שכחלק מתגובת צה"ל לירי חיזבאללה על 

טס שובי הצפון נכנסת פלוגתו ללבנון, קיצר את חופשתו ויי

חזרה לישראל כדי להילחם. הוא התעקש, למרות הסירוב 

  של מפקדיו, להצטרף לחבריו ולבסוף נענה בחיוב.
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 המשך – הבודדיםהחיילים  אבי

באוגוסט, נהרג מייקל מירי צלף  אחדביום שלישי, ה

, בעודו נלחם 21שעב" כשהוא בן -בכפר "עיתא אל

על המדינה אשר אהב. מייקל הובא למנוחות בבית 

 .העלמין הצבאי בהר הרצל שבירושלים

כעבור שנתיים יצאתי לפנסיה מוקדמת מהסוכנות 

היהודית והמון חיילים ביקשו שאמשיך לעשות את מה 

אני וחיילים  ,ם בודדים, ואזשעשיתי בליווי חיילי

המרכז "את  2009בשנת  ,פתחנו ברלשעבודדים 

" שמיועד ליצור ןמייקל לוילחיילים בודדים ע"ש 

  .קהילה חמה ותומכת

 מחו"ל אלפי חיילים בודדיםמגיעים היום מרכז ל

שנחשפו לסיפורו של מייקל והרגישו רצון ומחוייבות 

להמשיך את דרכו, להגיע לארץ, לשרת בצה"ל ולהגן 

  .על מדינת ישראל ואזרחיה

בתחילת הפעילות שלי אף אחד לא הבין למה אני עוזר 

לחיילים בודדים כי זה צריך להיות תפקיד של המדינה.  

כבר שנים אחר כך,  15הרי הצבא עושה הכל ..... 

נפתחו המון עמותות והחיילים הבודדים מחו״ל לא היו 

י יכוונות יות מוטרדים בניסיון להבין את צריכים לה

 באנגלית העילגת שלי. 

 חיילים בודדים מהארץ

 

בשלב מסויים ביקש ממני אחד העולים לעזור לבן דודו 

ממאה שערים שהלך לצבא, והוא מנותק ממשפחתו 

 ולא מכירים בו כחייל בודד.

אחרי שטיפלתי ביונתן ממאה שערים התחילו להגיע 

עוד צעירים שנולדו בארץ והוריהם חיים בארץ אך כיוון 

"שסטו מהדרך הישרה" הורחקו מהמשפחה. בתחילה 

הבנתי שיש הרבה שעברו פגיעות מיניות כאלו 

ואחרות וארגנתי להם טיפולים עד שהבהירו לי 

אני מהחשבונות של העמותה שעם כל האהבה שבלב 

מסיים כך את התקציב. ראיתי שבוגרי החינוך החרדי 

מגיעים עם אפס ידע בחשבון )ארבע פעולות חשבון( 

חסרי ידע במחשב, ונושאים אחרים שחשובים במבחני 

הקב"א או הדפ"ר. גייסתי המון מתנדבים ביניהם כאלו 

שעברו אצלי את התהליך והם לומדים או סיימו את 

ום מקבלים מאיתנו מלוים לימודיהם. רוב הצעירים הי

 שמסבירים להם על אפשרויות והחיים בצבא.  צעירים 

 

 

 

פתחנו מרכזים בבאר שבע ותל אביב. בין המלווים יש 

כאלה שגדלו בפנימיות ומשפחות הרוסות )תמיד צובט לי 

(. העבודה עם 4בלב שנער מספר שהיה בפנימייה מגיל 

בצה״ל הצעירים עדיין קשה אבל אני כבר לא לבד.  

כמחצית החיילים חיילים בודדים,  7000-משרתים כ

 עולים שמשפחותיהם הבודדים הם 

 

והמחצית השנייה הם ישראלים  ץ לארץמתגוררות בחו

שיש להם משפחה בארץ אך שנולדו וגדלו בישראל 

בקשר עם משפחותיהם  מסיבות שונות ומגוונות אינם

 ומשפחתם אינה מעניקה להם בית. והוריהם,

 

 לילד ואב גרוש ,יהודה לשמאל : מימיןבתמונה

 לקח ,אותו רצה לא הצבא בהתחלה .חרדית ממשפחה

בסיירת.  קצין הוא היום ,הצבא עם לריב שנתיים לנו

 בת כשהייתה הגבול למשמר התגייסה ,הדס באמצע,

 ממשפחה  היא גם דסי, משמאל .קצינה היא היום 24

 בליל .האב אצל שחיה ילדה פלוס גרושה חרדית

היא  דההלי אחרי ,בעלה ידי על נאנסה הנישואין

 קצינה היאהיום  ,הנישואין מויהסתי שבזה לו הבהירה

 להיות רוצה היא . בהמשךפערים להשלים ולומדת

 רופאה
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  המשך – האבא של החיילים הבודדים

 

 

 

 

 

 

 וליש

 

 

 

 

 

 

 

יוצאי החברה הבודדים ילידי ישראל הם חיילים ה

בסיכון )ילדים אשר גדלו החרדית או צעירים 

במשפחות אומנה, פנימיות, חלקם אף מגיעים הישר 

עומדים בפני אתגרים וקשיים רבים הם ולכן  .מהרחוב(

ומגוונים, החל מהדברים הבסיסיים ביותר כמו: מציאת 

מקום מגורים, רכישת ביגוד, ריהוט ומוצרי מזון; ועד 

לייעוץ, הכוונה ותמיכה נפשית בשלבים שלקראת 

 .יוס, בזמן הצבא ולאחר השחרורהג

המרכז מלווה חיילים בודדים מהרגע בו הם מחליטים 

להתגייס, במהלך השירות ולאחריו. החיילים מקבלים 

תמיכה, ליווי והכוונה כדי לקבל הזדמנות שווה 

 .להשתלב בחברה

ה זו עלה בהשפעת יהצורך ומתן מענה לאוכלוסי

מחדש על שינויים חברתיים אשר חייבו התייחסות 

החיילים הבודדים. ליווי החיילים מתבצע טרום הגיוס, 

במהלך השירות הצבאי וכחמש שנים לאחר השחרור. 

העמותה פועלת בשלושה מרכזים: ירושלים תל אביב 

 ובאר שבע

אני עדיין קולט כחמישה צעירים חדשים בשבוע עם כל 

המורכבות, החבר'ה מתגייסים.  חלק מתקדמים 

קשה ולדאבונם  בצבא, לחלק המאמץ

לתפקידים פחות חשובים. בעיית המגורים  עוברים 

קשה והבעיות הכלכליות בשחרור יותר קשות אני 

חלקם  תמיד מחפש מתנדבים ליעוץ כלכלי אישי כי 

חיים בחובות. אני מאוד גאה בהם תמיד. קשה לראות 

בטקסים כשאני היחיד שמגיע וגם זה כבר קשה לי, 

 צידניות עמוסות.ות עם ויש מסביב חמולות שמגיע

 

 

ניים אם הורים ומשפחה לא פות לי העיתמיד מטפטבכלל, 

איך אמר אחד הצעירים … באים לחתונות של ילדיהם

זה מצער אותך כי אתה …שמסיים משפטים בבינתחומי

בא מעולם אחר אותי אף פעם לא חיבקו ולא שאלו איך 

אני מרגיש אז 

 החסר הוא אחר. 

 

 

עם גדי בסוף 

 "מסע כומתה". 

 

גדי לא האמין 

שמישהו יבוא 

 לפגוש אותו

 

 

 

הרבה מאלה שליוויתי הם בוגרי חשוב לדעת ש

אוניברסיטאות, רופאים ועוד. לדעתי אלו הצעירים שצריך 

הם רבים ורוצים להיות חלק מהחברה  בהם כי להשקיע

 בישראל.

 

 ותו.לא זכה לראות אהתגשם והוא מייקל החלום של 

 תגייסבמשרד עם הצעירים הבודדים העומדים לה

 

 איך אפשר לעזור.

 להיות אוהבים לא הם ביחד 2-3 ל רגוע שבוע סוףלתת 

 מתעייף אני נהדר יהיה איתי קורס לסיום סוענל. לבד

 עכשיו לי ש. וגם, למשל, ישלי באוטו לנהוג אפילו ,מנהיגה

 בשוק מתעניין שמאוד( ביטחון לשרות מועמד) ב"מלש

 אפילו יכול זהאשמח אם מישהו יהיה איתו בקשר.  ההון

 . הזמן כל צרכים יש ,פלאפוני קשר להיות
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 קבלת שבת 1.07.2022

 

קבלת השבת של ראש חודש תמוז : נירה בן ישראל

וראש חודש יולי היתה קבלת שבת חודשית, שבנוסף 

לקבלת השבת עסקנו בדמותה ויצירתה של נעמי 

 שמר.

חברי קהילה על הדשא וליווינו בשירי  40ישבנו קרוב ל 

שבת את החמה שמראש האילנות נסתלקה, את 

הערב היורד לו בין ברושים ומביא אלינו את ערב 

 ירתו המיוחדת.השבת ואוו

 

 

 

עם סיום קבלת השבת, נשארנו לאכול במשותף ארוחה 

 מעשה ידינו.

וכמה מילים על נעמי שמר. נעמי שמר נולדה בי"ז בתמוז 

 26שנים מאוחר יותר ב  74( ונפטרה כמעט 1930תר"פ )

. בחרנו במועד זה של קבלת שבת, שהוא בין יום 2004יוני 

 ירותיה.הולדתה ויום מותה, כדי לטעום מיצ

בשנות חייה כתבה אינספור שירים שהם נכסי צאן ברזל 

ישראלית ופסקול חיינו. בחרנו לשיר מגוון -בתרבות היהודית

משיריה, מאז "שירי זמר נודד" ועד "עצוב למות באמצע 

העשירה  ערטלהחילונית "לו יהי". בתפילה  התמוז" וקינחנו

אותנו באיזכורים מקראיים בשירתה החילונית של נעמי 

 כתמיד הפליא בנגינתו בליווי השירים. איתן מרקושמר, ו

 "על כל אלה שמור נא לי אלי הטוב"

 

 מועדון קריאה 03.07.2022
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 מועדון קריאה 

קוראות וקוראים התכנסו לדון  17   נירה בן ישראל:

 כהן." מאת אלדד קומי אמאספר "ב

העלה זכרונות שספר הכל כך ירושלמי הזה, ה

 ילדות אצל הקוראים הירושלמיים מבינינו.

הספר מתאר אירועים מנקודת מבטו של המספר, 

, חלקם ריאליסטיים וחלקם מוזרים אך 12ילד בן 

אפשריים, המתרחשים בירושלים של שנות 

השמונים, עם הסרט הערבי של יום שישי, ההווי 

ודה עם עזרה הדדית בין המוכרים של שוק מחנה יה

והקונים בשוק, הופעה בבריכת הסולטן וקביעת 

 מפגשים בטליתא קומי.

הקריאה בספר מעלה חיוך גם כשהיא נוגעת 

בבעיות מאד ישראליות, של משפחתיות, זוגיות, 

בית ספר, וגם הלם קרב שלאחר מלחמת יום כיפור 

 !מומלץ לקרוא          ופיגועים.

 

  ספר השמות האבודים" "  הספר הבא:

 כריסטין הרמל. :  מאת

 

 

 

 

 מפגש עם אמנית - 08.07.2022

 ביקור בביתה של הפסלת אתי ירמיהו

במסגרת ביקורים בבתי אומנים שאני : ציפי קריזלמן

מארגנת עבור קהילת רעים, ביקרנו ביום שישי בביתה 

 של אתי ירמיהו, פסלת באבן ובשיש.

 

של אתי, אני  מוצפת ומתבלבלת: מיד עם הכניסה לבית 

בכל מקום פסלי אבן יפהפיים, מרהיבים, אני לא יודעת 

על מה להסתכל קודם: על הפרח המקסים שלא ינבול 

לעולם, על התרנגול הצבעוני שנתפס באמצע קריאת 

הבוקר שלו, על הזוג שקפא באמצע חיבוק אוהבים? ידיה 

הברוכות של אתי הפכו את שלל האבנים הקשות 

פסלים רכים וחלקים שידי לא שבעה מללטפם. הסלון, ל

המטבח והגינה מהווים מוזיאון לשלל יצירות מדהימות, 

 ומי יודע מה מסתתר בחדרים האחרים...

אנחנו מתיישבים ואתי מספרת מעט ההיסטוריה שלה 

)היא גם מציירת ומצלמת(, על כאמנית רב תחומית 

 שעשתה עד שהגיעה לפסל באבן ובשיש.הדרך 
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 המשך –מפגש עם אמנית 

 

אח"כ אתי מקרינה עבורנו מצגת ומסבירה בעזרתה 

כיצד יצרה שלושה פסלי חוצות ענקיים, המוצבים 

ברחובות מודיעין. הפסלים נוצרו במסגרת סימפוזיונים, 

רועי פיסול שעיריות מזמינות, בהם מספר ישהם א

פסלים מוזמנים לפסל פסלי אבן ענקיים שיפארו את 

העיר. אתי מתעכבת בעיקר על התהליך )המרתק חוצות 

והמפרך( בו פיסלה את הפאזל המוצב בשדרות 

החשמונאים, מראה את הכלים בהם היא משתמשת. 

קצת קשה לקשר בין אתי הדקיקה לכלים הכבדים, 

מקדחות ופטישי אויר רועמים.  בפעם הבאה שאראה 

את הפאזל הזה, אני חושבת לעצמי, אדע להעריך יותר 

 יופיו ומיוחדותו.את 

 

מרגשת, אנחנו שרים  קבלת שבתעורך  אייללקינוח 

בעוז שירי שבת, מברכים על הלחם והיין, מודים לאתי 

בדרך לאוטו אני  על הבוקר הנפלא שהיא יצרה עבורנו.

מתחילה לחשוב על הביקור הבא שאארגן, בבית של 

אמנית  )או אמן?( אחרת. איזה יצירות ימלאו את הלב, 

 יש למה לחכות!לאות אפגוש שם? איזה כיף, אילו פ

 נוירו גרפיקה – 11.7.2022

 

 מפגש נוירוגרפי בקבוצה היוצרת     

מי אמר שאשמה זה רגש פסול? כפולניה : ציפי קריזלמן

וותיקה אשמה מניעה אותי לפעילויות שונות, חלקן 

משונות וחלקן כואבות, כמו לשמור על קשר עם  בת 

במיוחד או להשקות את הבסמת משפחה מעצבנת 

הנובלת ממש מוקדם בבוקר או להשאיר במקרר כרובית 

 עצובה ומלון שזקוק להמתת חסד, כי אוכל לא זורקים.

אז תחושת אשמה כבדה על שנרשמתי לחוג היצירה של 

ערטל ומיכל ואני כמעט לא מגיעה למפגשים הניעה אותי 

ם שאני לחשוב על תרומה לחוג, ולאור התוצרים המופלאי

רואה בתמונות של הקבוצה לא נותר לי אלא להציע מפגש 

 בנושא נוירוגרפיקה.

המארגנות האדיבות הסכימו, וכך הגעתי למקלט ביום שני 

האחרון ופגשתי שנים עשר אנשים שכנראה הגיעו כדי 

 לבדוק מה מסתתר מאחורי השם המוזר הזה. 

עכשיו, כדאי שתבינו, אני מומחית ממש קטנה 

רפיקה. הייתי במפגש אחד בנושא, העשייה מצאה לנוירוג

חן בעיני, והמשכתי בבית, להנאתי. הרעיון הכללי הוא 

ציור של מעין רשת של קוים מפותלים, המצויירים כאילו 

ביד רועדת. בכל מקום בו הקוים נפגשים, נוצרות ארבע 

זוויות, או פינות. את הזוויות צריך לעגל. העשייה הזאת 

ים מעוגלים ומתוחמים שאותם ניתן יוצרת שלל משטח

כי  –לצבוע בדרכים שונות ובצבעים מסוגים שונים. נוירו 

התוצאה נראית קצת כמו נוירונים מחוברים, גרפיקה כי, 

נו, גרפיקה. יש הסבורים כי שיטת הציור הזאת משפיעה 

בדרכים מועילות על המוח וקושרים לה כתרים ללא 

יטטיבית, אני מציירת מעצורים. החוויה שלי היא קצת מד

מול החדשות בטלוויזיה והציור מקל עלי להתמודד עם 

בקיצור, עם כל  –חדשות מדכאות, מכעיסות, מזעזעות 

 מה שקורה מולי על המסך בין שמונה לתשע ורבע בערב. 

חילקנו את הציוד: דפים מבלוק ציור וקופסאות של טושים 

מרתי לכל המשתתפות וגם לשני הגברים שהגיעו )!(. א

את ההנחיות הפשוטות וכולם התחילו לצייר ואחר כך 

לצבוע. היה מעניין לראות את הציורים השונים שנוצרו, 

כל אחד נושא  את החותם המיוחד של מי שיצרה אותו. 

לבסוף דיברנו מעט על הרגשות והתחושות שהתלוו לציור 

וגם הראיתי מעט מהציורים שלי, להשראה ליצירה 

 עצמאית בבית.

נהניתי מאד בשעתיים האלה, מקווה שכך גם  אני

המשתתפות ואפילו שני הגברים האמיצים שהתמודדו 

 בכבוד ובהצלחה עם דפי הציור והטושים הצבעוניים.

 בעמוד הבא מעבודותיה של ציפי  

 



 
 29.7.2022   בהתשפ"אב א'                    18גיליון מספר                            עלון קהילת ֵרעים

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיח רעים 12.7.2022

 

מזמור ס"ח בתהלים הוא אחד הפרקים  אייל ישפה:

הקשים יותר להבנה. פרופסור ישראל קנוהל מכין מהפרק 

הזה מטעמים מיוחדים. התחקינו הפעם בשיח רעים אחר 

הניתוח המורכב והמעניין של פרופסור קנוהל שמציג את 

. יצירה כיצירה העתיקה ביותר בתנ"ך כולוהמזמור הזה 

לפני  1208רף שדנה במלחמת ישראל במרנפתח בחו

הספירה. היה מרתק לעקוב אחר הנימוקים והפרשנויות 

 של קנוהל.

הקרב נערך לדבריו ברמת הגולן, בו הייתה נחלת ישראל 

בימים הללו. הר החרמון היה ההר של האל יהוה ומרנפתח 

לא הצליח לנצח את ישראל למרות הכתוב במצבתו. נראה 

לחו לעבוד שגם ישראל לקחו שבויים באותו קרב ואלו נש

במשכן את האל. אולי הם הבסיס שממנו התפתח שבט 

לוי מאוחר יותר. הידעתם שבניגוד לכל שאר השבטים 

 אנשים בשבט לוי נושאים כמעט תמיד שמות מצריים?

קנוהל תומך את התיאוריה שלו בממצאים ארכיאולוגיים 

וגם באמצעות תבניות שהוא מזהה בטקסט. תבניות 

טים נוספים של שירה בתנ"ך. שחוזרות על עצמן בטקס

ככלל, טוען קנוהל, קטעי השירה התנ"כיים עתיקים יותר 

מקטעי הפרוזה וזאת משום ששירה קל יותר לשמר לאורך 

דורות בתרבות ללא כתב. בתוך השירה מוצא קנוהל 

מבנים שחוזרים על עצמם ומסיק מכך מסקנות מרתקות. 

רים הרבה מהידע המובא בספר הוא פרי מחקר של חוק

רבים שקנוהל מצטט אבל התוספות שלו משמעותיות 

 ומיוחדות.
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 קבלת שבת  15.07.2022

 

התכנסנו לקבלת שבת שבועית. דיברנו  אייל ישפה:

על פרשת פינחס ועל הקושי לראות דברים מורכבים. 

התחלנו בשיח אודות נשים נוכריות מפורסמות 

שנטמעו בישראל, כמו רבקה, אסנת, ציפורה ורות, 

והמשכנו למישור האישי יותר ועל כך שקל יותר 

להיתפס למציאות של שחור ולבן ולא לתת לעובדות 

אבל המציאות מורכבת יותר ומכילה כל תנו. לבלבל או

סוגיה נוספת היא שקל כך הרבה יותר רבדים וצבעים. 

יותר להיות חלק מהמון ולתת לאחרים לקבל החלטות 

בשבילנו. דיברנו על כך שאנחנו, כחילונים הומניסטים, 

לא יכולים להרשות לעצמנו את העצלות המחשבתית 

המשמעותיות הזו ואנו צריכים לקבל את ההחלטות 

לגבי חיינו בעצמנו, ולהבין שהמציאות מורכבת ורבת 

פנים. אומרים על רבי מנחם מנדל מקוצק שאמר פעם: 

"כשם שאתה מצליח להבין שפרצופיהם אינם זהים 

לשלך, כך גם עליך להבין שדעותיהם תהיינה שונות 

 משלך".

 

 קבלת שבת  22.07.2022

 

 ישבנו. השבת את לקבל שוב התכנסנו, 22/7, שישי יום

 בליווי ושרנו, העצים בין הדשא על אנשים 12 כ

 .השבת משירי איתן של האקורדיון

 

 

, נדרים בדיני עוסקת" מטות" פרשת, השבוע פרשת

, לדיון הנושא את פתחנו. לנשים וגם לגברים ותקפותם

 דיברנו, בימינו החילוניים לנו הנדרים משמעות את לבדוק

 לא אם גם, לאחר הניתנת מילה של המחייב כוחה על

 ".נדריי כל" בשיר הקצר הדיון את סיימנו. נדר של בתוקף

 חלה וטעמנו, נרות הדלקנו - הטקס הלכות פי על, וכמובן

 .ויין

 

25.07.2022 

 

 

שבוכל 
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