
לפנסיה יוצאים

החדשה התקווה
בשאלה

 אביב, תל תושב אתינווב, ניב פרופ׳
 ב״ה.ל.ל" התנדבותו על תספר
 שתסייעת בשאלה] ליוצאים [האגודה
 החרדי: העולם את שעוזבים לצעירים
 באויב להילחם להם עוזרים "אנחנו

הבדידות" ־ גדול הבי

ויטנר אורסיאנו דורון

 שנה 30 במשך כיהן אחיטוב ניב פרוס׳
 תל באוניברסיטת לניהול הפקולטה סגל כחבר
 בנושאי באונכ״קו ישראל נציג היה הוא אביב.

 הלאומית האקדמיה את וייצג מידע טכנולוגית
 בינלאומית בוועדה למדעיב הישראלית

 פחות שלא נדמה אבל מדעי, מידע לשיתוף
 בראש עומד שהוא בכך גאה הוא אלה מכל

 האגודה ־ ה.ל.ל עמותת של המנהל הוועד
לשאלה. ליוצאיס

 את עוזבים אשר לצעירים מסייעת האגודה
 החילוני. לעולם לעבור וחפצים החרדי העולם

 ללא אלינו מגיעים צעירים ובחורות "בחורים
 וללא האנגלית, השפה ידיעת ללא בגרות,
 הפעולות ארבע למעט מתמטיקה, ידיעת

 "לרוב אחיטוב. מספר הבסיסיות", האריתמטיות
 קורת למצוא ועליהם מהם, מתנתקת המשפחה

 מבוגר ובעיקר בגדים, לעיתים פרנסה, מקור גג,
 ושהם להם, לסייע להם, לייעץ שיוכל אחראי
בו". לבטוח יוכלו

 ייעוץ תעסוקתי, בייעוץ עוזרת ה.ל.ל
 ייעוץ לבגרות, הכנה השכלה, רכישת בנושא

 עם מועדון וגם כלכלי, ייעוץ פסיכולוגי,
 ערבי סדר, ליל וארוחות, תרבות פעילויות

 מעניקה האגודה כן, כמו בארץ. טיולים שישי,
למי מסובסד דיור ומספקת לימודים מלגות

לכך. שנדרש
לזה? הגעת איך

 שהכרנו לאחר לה.ל.ל הגענו ואני "אשתי
 מה הבנו בית. בחוג בשאלה יוצאים מספר
 הם נפש תעצומות ולאיזה עליהם עובר

 היום עד רגשית. אליהם והתחברנו נדרשים,
 רבים ועוד אישי, באופן מהם כמה מלווים אנו

 לדעתי, העמותה. של שונות בפעילויות אחרים
 הליווי מציעה, שה.ל.ל השרותים מגוון מכל

 החשוב הוא בשאלה יוצאת או יוצא של האישי
 כיצד מייעץ וגם הבדידות את מפיג הוא ביותר.
זר". בעולם לנהוג

 מהיוצאים שחלק מספר אחיטוב פרופ׳
 את או ביתם את לעזוב נאלצים לשאלה
 מגלה שהמשפחה לאחר עין, כהרף הישיבה

 מגלה. שהמשפחה לפני רגע או בשאלה, שיצאו
 בגדים לגור, היכן להם ואין לה.ל.ל מגיעים הם

 מפעילה ה.ל.ל חברה. או אוכל מתאימים,
 זמן לתקופה מקסים, בית שהוא חרום, מקלט

 ייאלצו שלא מנת על אלה, לאנשים מוגבלת
 להיגרר גרועים, יותר במקרים או, ברחוב לישון

 לציין הראוי "מן נורמטיביים: לא למעשים
 לשאלה היוצאים על ביותר המעיק שהדבר

 לעולם יוצאים הם הבדידות. הינה ה״טריים"
 מהצבא, מהתיכון, חברים של שובל ללא החילוני

 מפנים רבות ופעמים ומהשכונה מהאוניברסיטה
מנסים אנחנו מעברם. האנשים כל עורף להם
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 של קבוצות ליצור וגם מלווים להם לספק
יחד". ויבלו יחד שישהו יוצאים
 אגל ומבורכת, מגוונת פעילות עושים אתם

 החרדית הקהילה מגיבה כיצד ההיא השאלה
שלכם? לעמותה

 היא שנים, 26כ- לפני הוקמה, ה.ל.ל "כאשר
 היום שילוט. וללא פרסום ללא במחתרת, פעלה

כתובת עם סניפים, שלושה מחזיקה העמותה

 ידועים טלפונים שילוט, עם באתר, שמתפרסמת
 לה.ל.ל התנגדות יש ומגוונות. גלויות ופעילויות

 שהעמותה יודעים הם אבל החרדית בחברה
 ה.ל.ל הכל, אחרי להישאר. כדי כאן והיא קיימת

 בעמותה מסיונרית. ואיננה בשאלה מחזירה לא
 חצתה או וחצה החליט שכבר למי רק מסייעים

 18 לבני מסייעים גם אנחנו לכן הקווים, את
ומעלה".
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