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לעוזבי?בלדהבקיבוץ:

אלמקהילתםשיצאולשעברחרדים

בקיבוץדווקאקיבלווקשהזרעולם
בוולהתפתחלנוחמקוםחצרים
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חצריםבקיבוץקופשרהשלהקטנהירתה

בכניסההאישי.מסיפורהפרקיםמספרת

בעליוילדהילדשלתמונותיהםתלויות

בתוךקופ.שלובתהבנהחרדיתחזות

מהוריהשקיבלההפמוטיםניצביםהדירה

טלוויזיה.השניומהצדגירושיה,לאחר

בחצריםשנקלטוהדייריםמחמשתאחתהיא(42)קופ

תוכניתבקיבוץ""ביתבמסגרתהאחרוניםבחודשים

ואתהחרדיתהחברהאתשעזבולצעיריםהמיועדת

בחברהראשונייםהסתגלותשלביעברווכברהדת,

קיבוץשלפעולהשיתוףפריהמיזם,מטרתהחילונית.

להםלסייעהיאהלל,ועמותתהרווחהמשרדחצרים,

להשתלבותנוספיםוכליםמקצועהשכלה,לרכוש

מקוםמלבדהכללית.הישראליתבחברהמלאה

החמישההקיבוץ,במתקנילהשתמשואפשרותמגורים

מהםאחדולכלמקצועי,וליוויהדרכהכאןמקבלים

מלווה.משפחהמוצמדת

קופחלקהבקיבוץ""ביתשלההשקהבאירוע

הוריה,פשוט.הלאהאישיסיפורהאתהנוכחיםעם

לעירשלהםהאדמו"רבהוראתנשלחולעלוב,חסידי

שלקהילהבהלייסדכדיהראשונות,בשנותיהאלעד

אשפוזשהצריכהממחלהקופסבלהבילדותההחסידות.

"בחדרהחילוני.לעולםנחשפהוכךתכופות,לעיתים

שזהוגיליתיבטלוויזיה,צפיתיהחוליםבביתהמשותף

לנו.מספרתהיאמאוד",מעניין

אצלהלצוץהחלובסמינרלימודיהבתקופת

הציוניםאחדמצדסותריםמסרים"קיבלנושאלות.

עללמדנושניומצדאדמות,עליגרועהכיהדברהם

האינטרנטאחדמצדלחברו'.אדם'ביןשלהחשיבות

למוסדות.כספיםלגיוסבומשתמשיםומנגדאסור,

עצמי".עםרעלילהיותהתחיל

עשרהשללמסעאביהאותהלקח71בתכשהייתה

שהחליטהאישהפגשתי"ושםצדיקים,בקבריימים

אחדים,חודשיםכעבורשלה".האחייןשלהשידוךשאני

המיועד,עםבלבדשעותארבעשלהיכרותואחרי

מחסידותבחורהיההחתןמאורסת.הייתהכברהיא

רבלשעברוואזנר,בנימיןיוסףהרבשלהלוישבט

הרתההחתונהלאחרקצרזמןבלונדון.סאטמרקהילת

אתופרנסהלבןאםהייתהכבר91גילולפניקופ,

נוספת.בתלהנולדהמכןלאחרשנתייםמשפחתה.

חדש:המראהמסלולנחנךמבאר־שבעדקותחמש
החרדיהמגזראתשעזבווצעירותצעיריםקבוצת
שמבקשמיזםבמסגרתחצרים,בקיבוץלגורהוזמנו
יוצא"אתההישראלית.בחברהלהשתלבלהםלסייע
אתומוצאקרוב,משפחתיתאכמושעובדתמקהילה
הדיירותאחתקופ,שרהאומרתהריק",בחללעצמך
הקהילתיההוויאתמקבליםאנחנו"כאןהטריות.
לשרוד,רקלאיכוליםאנחנוופתאוםוהמוכר,המלוכד
האבודות"הנעוריםשנותאתלהשליםגםאלא

מולדובןלירוןצלם:רייכנראלישיב

שאטרסטוק
איור:
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עםלהשליםהתקשיתיעצובה.לאישה"הפכתי

היהכזו.בתכיפותללדתעומדתשאניהעובדה

החתונהאחרישקניתיאינטרנטעםטלפוןלי

לרשתותנכנסתהייתיבבית.רקבווהשתמשתי

ויפות,רזותבגילי,בנותשםורואההחברתיות
ואניומתאהבות,חייםעושותהים,בחוףמבלות

השכלה".בליילדים,שניעםנשואהכבר

תכשיטים,בחנותכמוכרתאזעדשעבדהקופ,
ונרשמהההיי־טקבתחוםלהשתלבהחליטה

יחידותחמשהיוהקבלה"תנאילמכללה.

בסמינרלמדתיואניובאנגלית,במתמטיקה

לישיכינוביקשתיבגרות.תעודתבליחסידי

והםהיגיון,עלהמבוססותשאלותעםאחר,מבחן

סייברתכנות,ולמדתילשםהתקבלתיהסכימו.

החילוניםבסטודנטיםהתקנאתימידע.ואבטחת

בעודבירה,לשתותהלימודיםאחרישיוצאים

ולמטלותולילדיםלביתלחזורצריכהאני

הואבתסכולבעליאתכששיתפתיהשוטפות.

להמשיךצריךאבלכמוני,הרבהשישליאמר
המשחק׳.את׳לשחק

לעשותגיבוילינתנושליאבאוגםהוא"גם
לו.מחוצהלאאבלרוצה,שאנימהשליבחדר

פיעליחיהאחדוכלבמושבשנגורהצעתי

הקהילהאתלעזובהסכיםלאבעליאבלתפיסתו,
ש׳תתקןלמישהישאלךהציעמצירוהואבאלעד.

גםתיקוןצריכהלאשאניאמרתיואניאותי',

כתלמידתלישהיואלהלאהןשליהדעותאם

אבל׳לצאת',עומדתשאניאותוהזהרתיסמינר.

האמין".לאהוא
וגבר,הלךוהתסכולהתרבובביתהוויכוחים

להיפרדקופהחליטה2021שבנובמברעד

פנתההיאבו.שגדלהומהעולםמבעלה

המסייעת"צעדים",לתוכנית

בניהולהחרדיתהחברהלעוזבי

החליטהבתגובהגירושין.הליכי

מילדיה,אותהלנתקהקהילה
עלמאיימתשהתנהגותהבטענה
ראיתילאחודש"במשךרוחניותם.

קופ.מספרתשלי",והבתהבןאת
רצוןלישאיןלאדמו"ר"הסברתי

והצעתילחילונים,אותםלהפוך

הממלכתי־הספרבביתשילמדו

דתי

$TS1$הממלכתידתי$TS1$

$DN2$הממלכתידתי$DN2$,החסידותאנשיאבלבאלעד

שהילדיםהסכימולאגםהםסירבו.

חרדי־ממלכתי,בחינוךילמדו
כדיכסףמספיקלהםשישואמרו

ערכאה".בכלבילהילחם
ממושךמשפטימאבקלאחר

במשמורתיהיושהילדיםהוסכם

ובפועלוהאם,האבשלמשותפת
קופ.שלהוריהבביתיגורו
שהפשרההבינושלי"ההורים

כחרדים,שלהםהנכדיםאתמצילה

המחיראתלשלםהסכימוולכן

הםאצלם.הילדיםבמגורישכרוך

להחזיריצליחולאשכברהבינוגם

אנילשםמגיעהכשאניאותי.

הילדיםאבלבהתאם,מתלבשת

חילונית".שלהםשאמאיודעים

הגירושיןלהליךבמקביל
בגבעת־שמואל,דירהשכרההיא
היי־בחברתלעבודתהוהתמסרה

טק

$TS1$הייטק$TS1$

$DN2$הייטק$DN2$.משמונה"עבדתיבראש־העין

וחזרתיבלילה,עשרעדבבוקר

להתקלחלאכול,כדירקלדירה
יצאתישלי.החייםהיואלוולישון.

י־
את"עשתהשלוהנחישות

?רישרענןההבדל".

מפעלמכירת
הכניסה"נטפים"

הקיבוץלקופת
מיליוןכ־042
והחבריםדולר,

להציעהתבקשו
למיזמיםרעיונות
"אניחברתיים.

נחשפתיאישית

שללסיפורים
בשאלה,יוצאים
הקשותוהחוויות
נגעושלהם

מספרלליבי",

פריש.רענן

ברורלי"היה

הללושהצעירים
להיותצריכים
גבוהבמקום

העדיפויות"בסדרי

בער

שומ

זקנההרגשתיחברה.ליהייתהלאאבללחופשי,

."24בתשלבגוף

עברהגםואזמבעלה,גטקופקיבלהביוני

כברהקיבוץ:לאנשי"אמרתיבחצרים.לדירה

חיים.זהלישחסרמהולימודים,עבודהלייש

בחדריושבתאניחיים.לינותןבעיקרוהקיבוץ

משפחותעםמדברתהמקום,חבריעםהאוכל

קהילה.שלמנטליותומכירההורותעלצעירות
שלי,המאמצתהמשפחהעםיושבתאניבערבים
המון".ולומדתהציונותתולדותעלשומעת

בראש־העין,בחברהלעבודממשיכההיא
בקיבוץ.מדירתהבעיקרזאתעושהאבל

ומשםלמשרד,מגיעההיאבשבועיומיים

כדיבאלעד,הוריהלביתממשיכההיא

להביארוצה"הייתיילדיה.עםלשהות

כבר׳קיבוץ׳המילהאבללפה,גםאותם

משנהולאממנו,באהשאניבמקוםפסולה

לחלב".בשרביןמפרידפהשהמטבח

יפהמשתלבתשקופמספריםבחצרים

השתתפההיאבאבט"ובערבהמקומי.בהווי

לבמהעלתהואפילובקיבוץ,שירהבערב

לכאן,שהגעתי"עדהחברים.עםיחדלשיר
לעשותשידעתיהיחידהדבראתעשיתי

קופסיפרהליל",עדמבוקרלעבוד

לפניבקיבוץ","ביתשלהרשמיההשקהבאירוע

חיים.ליהיולאאבללחופש,"יצאתישבועיים.

העולםאתלהכיראוחבריםלהכירהצלחתילא
קשרים.ליצורפחדתיאליו,שיצאתי

ההוויאתלנומחזירהכקהילה"הצרים

בתוךהפעםאבלוהמוכר,המלוכדהקהילתי

פתאוםומכילה.סובלניתליברלית,קהילה

ולהרשותולהתפתח,לעבודופנאיזמןלנויש

אתלהשליםגםאלאלשרוד,רקלאלעצמנו

בחברהולהשתלבהאבודות,הנעוריםשנות

ומוגנים".עטופיםכשאנחנוהישראלית

מגיעיםלאהשכניםבעיר

התחלות,כמהישבקיבוץ""ביתשללסיפור
חברפרישרענןאלמוביליםהחוטיםכלאבל

פנסיונר.וכיוםבמקצועופלסטיקהמהנדסהצרים,

המפעלב"נטפים",פרישעבדרבותשניםבמשך
השקיהמוצרישמייצרהקיבוץשלהמפורסם

חברה,Mexichemרכשה2017בשנתבטפטוף.

הפרסומיםולפימנטפים,אחוזים80מקסיקנית,

דולר.מיליוןכ־042הקיבוץלקופתהכניסה

מבוסם,קיבוץהיהלאקזיטקודםשעודהצרים,
במיזמיםמההכנסותחלקלהשקיעהחליט

מתוצרתו.חברתיים

II
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בחצרי?בקיבוץ"ב"ביתהמעברדירותומכילה.ליברליתבקהילההמלוכד,הקהילתיההווי
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אבלבהתאם,מתלבשתאנילשםמגיעה"כשאני

בני־ברקחילונית".שלהםשאמאיודעיםהילדים

לכתבה(קשראיןלמצולמים)אילוסטרציה,

הס.מספרשנזדרז׳/כדאי

משרדאתגםלמיזםלרתוםהחליטפריש

ליווי)שיקום,של"מלמנהלהופנההואהרווחה.

ופיקוחטיפולשירותימתןעלהמופקדומניעה(,
היוצאיםגםובהןבמצוקה,לאוכלוסיותחברתי

הפרויקטיםתחוםומנהלהמטהראשבשאלה.
מקרובשמכיריעבץ,נפתלישל"מ,במנהל
הדלת.אתלרווחהבפניופתחהנושא,אתמאוד

רמותבשכונתחרדיתבמשפחהגדלעצמוהוא

הפסיקפאותיו,אתגזר15ובגילבירושלים,
וחצישנתייםבמשךמהבית.וגורשמצוותלשמור

14לצבורהספיקהזוובתקופהברחובות,הסתובב

בסמים.וסחרגנבותפריצות,עלפלילייםתיקי

ההשקהבאירועיעבץסיפרקטין",הייתי"למזלי
שללמסגרות"נכנסתיבקיבוץ"."ביתשל

תהליךעברתישל"מ,במנהלהנוערחסותרשות
ואחריומחיקה,חנינהמהנשיאקיבלתישיקום,

סוציאליכעובדהוכשרתיוקשהמאומצתדרך

אתמספראניהרווחה.במשרדלעבודונכנסתי

ושכלהגבול,הםשהשמייםלהמחישכדיכאןזה

בשבילו.אפשריהכולהזהלפרויקטשנכנסמי

והכניסהארוכה,לקיבוץמהישיבההדרךאםגם

אפשרי.זהקשה,הישראליתלחברה

׳דירהבשאלהליוצאיםחונכים"כשאנחנו

מהבנייןהשכניםאפילובעיר,הללשלבקהילה׳
מגיעהקיבוץ"פהיעבץ.הוסיףמגיעים",לא

בתוכנית.מעורביםממנוחבריםוהרבהועוטף,

הייתהליאםלכאן.שנכנסיםבצעיריםמקנאאני

מהאתגריםהרבהחוסךהייתימלווה,משפחה

שעברתי".ומהקשיים

לפגועהפחד
דירותשתיכרגעכוללבקיבוץ""ביתמיזם

בדירהלבנים.אחתודירהלבנות,המיועדות

בדוי(,)שםנעמימתגוררתקופשללזוהסמוכה
במוסדותולמדהתורניביישובגדלההיא.19בת

מספרת,היאהביניים,בחטיבתכשהייתהחרדיים.
בביתששמעהאמירותכנגדלהתקומםהתחילה

עושהאנימהאכפתהיהלאכברשלי"להוריםקבלה:תהילה
בלילותמבלהעצמיאתמצאתיי׳בכיתההלימודים.לאחר
חוויתי21גילעדהספר.לביתהיישרבבוקרומגיעהבעיר,

למסקנההגעתיחדשות.התחלותוהרבהניתוקאחרניתוק
למטרותולהגיעבעצמילהשקיעכדישקטצריכהשאני
בקיבוץ"מצאתיזהאתשהצבתי.

.?;'.-*Tjr־.־- $TS1$.-rjT*-.';?.$TS1$$DN2$.-rjT*-.';?.$DN2$
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מספררעיונות",להביאהתבקשו"החברים

למטרותרביםכספיםתרמנוכןלפני"גםפריש.

מיזמיםלהציעהתבקשנוהפעםאבלחברתיות,

אניתורמים.רקולאבהם,מעורביםשנהיה

בשאלה,יוצאיםשללסיפוריםנחשפתיאישית
ליהיהלליבי.נגעושלהםהקשותוהחוויות

במקוםלהיותצריכיםהללושהצעיריםברור
שישבתיאחריובדיעבר,העדיפויות,בסדריגבוה

כמההבנתילתוכנית,המועמדיםאתוראיינתי

צדקתי".
למיזמיםהצעותעשרותהגישוהצריםחברי

שלהצעתוכוללארבעהנבחרוומהםחברתיים,

שללקליטהדירותכמהיקצהשהקיבוץפריש

ניתנהכךעלשוהחלטלפניעודבשאלה.יוצאים

מעטלהיחשףאקראיתהזדמנותלקיבוצניקים

ב־9102,קרהזההזו.האוכלוסייהשללעולמה

לצעיריםבדרוםטיולקיימההללכשעמותת
ביןאותםוהביאההחרדי,המגזראתשעזבו
להרצאהלהיכנסבמקוםבחצרים.לביקורהשאר

לעשות,אמוריםשהיוכפיהחברים,במוערון
הקיבוץ.ברחבילהסתובבמהאורחיםרביםבחרו
כולוהאירועאבלבהם,נזפהאףהחברותאחת

"אםהתופעה.עםבהיכרותהמקומייםאתזיכה

להם,שאומריםמהעושיםהיובשאלההיוצאים

tji 53

מנכ"להם,יאירבחיוךאמרקורה",היהלאזהכל

ולאמקשיביםהיוהם"אםההשקה.באירועהלל,

היהלאאוליבקיבוץ,פהמההרצאהיוצאים

מיזם".

וצוותנבחרהבקיבוץ""ביתשהצעתאחריגם

אותהלהוציאזמןלקחלהפעלתה,גויסחברים

פנהמקצועי,לליווייזכהשהמיזםכדילפועל.

מיהרולאמצידםואלההלל,עמותתלאנשיפריש

פעולהמשיתופיאכזבותבעברלנו"היולהיענות.
דברשלבסופוכאן"אבלהס,מסבירקיבוצים",עם

הגיעהואזההבדל".אתעשתהפריששלהנחישות

והדירותהביתה,חזרוהקיבוץצעיריהקורונה.

המיזםחזרהסגריםכשהסתיימוהתמלאו.הריקות

כדיהללעמותתעםהקשראתחידשופרישלחיים,

שוב,התקשרהואשנהכחצי"לפניתהליכים.לקדם
אזבדרך,כברמאוקראינהשהפליטיםלהזהירכרי
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שמו׳יימחהרצלעלאמרההמורות"אחתהספר.

רגע,אמרתיערכי,בביתשגדלתיואני,וזכרו',
עםהתחתןואפילודתיהיהלאשהואלהיותיכול

למיליונישאפשרותהליכיםהאיץהואאבלגויה,

איךאזאותם.הצילובכךלכאן,להגיעיהודים
הייתההמורהשלהתגובהכזה?דברלומראפשר

מהכיתה".אותילהוציא

לסמינרהמשיכהלאנעמיהחטיבהאחרי

שהביאמהתורנית,לאולפנהאלאחרדי

גםשעזבה.החרדיתמהמסגרתאחיותיהלסילוק

התהליך"אתשייכות.הרגישהלאהיאבאולפנה
בגילהתחלתיהחרדיתמהחברההיציאהשל

החייםושצורתמאמינהלאשאניכשהבנתי,16

נאלצתישנתייםבמשךלי.מתאימהלאהדתית

שאלות,הרבהליהיובסוד.זהאתלשמור
יצאההיאמענה".קיבלתיולארבניותפגשתי

ללמודהחלהמכןולאחרלאומי,שירותלשנת

שבחרתי"התפלאוחרדית.אקדמיתבמכינה

בגרות,תעודתליהייתהכיכזו,למכינהללכת
רגללהיותנוחהכיהרגשתישםדווקאאבל

הזהבשלבנעמי.מסבירהבחוץ",ורגלבפנים

להתגוררועברההוריה,ביתאתלעזובהחליטה

הגיעהחודשיםכמהלאחרמבוגרת.אישהעם

גגקורתחיפשהונעמיביניהן,והפרידההקורונה

במלחה,הללעמותתשללבית"הגעתיאחרת.
הרגשתיהראשונהבפעםתמיכה.קיבלתיושם

מותרהיהפתאוםלרגליים.מתחתאדמהלישיש

ולאאני,מילבדוקספק,להטילאחרת,לחשוב

חברתיות".למוסכמותעצמיאתלהתאיםרק

לימודיהאתמשסיימהכך,אחרשנהחצי

"אםבחצרים.לדירההיאגםהגיעהבמכינה,

בקיבוץשאגורשניםשלושלפניליאומריםהיו

לאשאניחברתיותממוסכמותחופשייהחילוני,

שאכפתובאנשיםבקהילהועטופהבהןמאמינה

להתעוררמחכהכנראההייתיממנילהם
יכולתליאיןמציאותי.הזההחלוםאבלמהחלום.

כאן.מקבלתשאניהערךאתבמיליםלתאר
להתפתח".לימאפשרתהזאתהתוכנית

ההורים?עםשלךתקשרתיוםנראהאיך

אבלאותם,ואוהבתאותםמכבדת"אני

אמונותליוישאחרתחושבתשאניהעובדה

מגיעהכשאניבינינו.המפגשעלמקשהאחרות

בתחפושת".אניבבית,לבקר

יותרהטרוגניותםסםיםתחייתםירושלים

יותרקללחיותאמורלאזחםקיםוץ.מאשר

כמוך?למישחי
שאניידעתיאותי.חסמהההטרוגניות"דווקא

אמאשלחברותדודים,בניברחובלפגושעלולה

אתלומרליעצובמהאולפנה.מורותאושלי

עולמי,להשקפתבהתאםחיהכשאניאבלזה,
רוצהלאואניאוהבת.שאניבאנשיםפוגעזה

בהם".לפגוע

לימודיהאתלהתחילאמורההיאהחגיםאחרי

בתוכניתולהשתתףבן־גוריון,באוניברסיטת

אומרתשלה,החלוםהמקומי.לשלטוןהצוערים

שישבתחושה"גדלתישגרירה.להיותהואנעמי,

ממני,שמוסתריםחלקיםהללוהחייםשלבסיפור
מתוךלהבין.רוצהשאניטוביםחלקיםגםובהם
אתלעולםלספרלעזוררוצהאניתפיסהאותה

ישראל".מדינתשלוהאמיתיהנכוןהסיפור

תהילההיאבקיבוץלדירהנעמישלשותפתה

במשפחתה,השמיניתהילדההיא.21בתקבלה,
עברומסורתי,במושבשהתגוררולהוריםבת

כשתהילהלירושלים.ועלוהתחזקותתהליך

אדםליישובהמשפחהעברהחמשבתהייתה

חרדי.חייםאורחלנהלהמשיכהאךבבנימין,

tmימיו§ (IKMffl

נלמעלה(:קוםשרה
החברה"עזיבת

אחרבשעותבביתלבד"הייתי

לאכיחברים,בליהצהריים,

מהיישובהילדיםעםיחדלמדתי

היאחרדי",ספרבביתאלאשלי

בלימחשבלנו"היהמספרת.

אבאשלהמשרדאבלאינטרנט,

היהושםלבית,צמודהיהשלי

העברתיכךסינון.עםאינטרנט

בסרטיםבצפייהשלמיםימים

ובסדרות".

קבלהנשלחההתיכוןבגיל
שהצליחהואףבירושלים,לסמינר

חוסרהרגישההיאבלימודיה

לתיכוןלעבור"ביקשתישייכות.
לאסירבה.שליאמאאבלאחר,

הראשונהבשנהטוב.קשרלנוהיה

קילו15העליתיבסמינרשלי
בסוףרגשית.מאכילהכתוצאה
לתיכוןשאעבורהחלטתיט׳כיתה
בושעושיםיותר,מודרניחרדי

אבלרופאה,להיותחלמתיבגרות.

זה".אתלהגידהעזתילאכחרדית

במעברלבדהטיפלהקבלה

אךבו,ללמורשרצתהלתיכון

להשיגנדרשההתהליךבסוף

התנגדו,הםמהוריה.אישורגם
שלהראשוןוביוםהתעקשה,היא

לקבלהצליחההלימודיםשנת

גובההחרדית

כבד.מחיר

להישרדותמעבר
גםישהיומיומית,

חיפושזהות,חיפוש

וחבריםמשפחה

לחיים.ומודלים
מקהילהיוצאאתה
בצורהשעובדת

תאשלתבניתית

קרוב,משפחתי
עצמךאתומוצא
אתהוכעתבריק,

די־אךלייצרנדרש
ולהתאיםחדשאיי
חברהלעצמך

אנחנווקהילה.

לצידנוואיןצעירים
מוללבדמבוגרים.
העולם"

אנימהלהםאכפתהיהלא"כברהסכמתם.את

ליעשהלאוזההלימודים,שעותלאחרעושה

מבלהי',כיתהתלמידתעצמי,אתמצאתיטוב.

הספר.לביתהיישרבבוקרומגיעהבעיר,בלילות

הגיעכךאחרשבת".לשמורהפסקתיאזכבר

לאומי.לשירותיציאהסביבהוריהמולמאבק

בזמןהחרדיתמהחברהיצאושליאחיות"שתי
לחיותאפשרותלהןנתןזהכיהלאומי,השירות

הישראליתהחברהאתגיליתיאנילבית.מחוץ

אזעדבתל־השומר.החוליםבביתבשירותי

המועצות".בריתיוצאיפגשתילאלמשל
הוריה,בביתלגורקבלהחזרההשירותבתום

אתשובעזבהמריבותשלשנהחציאחריאבל

הללעמותתשלמעברלדירתהפעםהבית,

בחצרים.לביתהגיעההיאמשםבירושלים.

והרבהניתוקאחרניתוקחוויתי21גיל"עד

שאנילמסקנהוהגעתיחדשות,התחלות

ולהגיעבעצמילהשקיעכדישקטצריכה
בקיבוץ.פהזהאתמצאתישהצבתי.למטרות
כאן,התקבלתישבומהאופןבהלםהייתי
אניכך.אותיקיבלהלאשליאמאאפילו

רוציםבאמתבקיבוץשהאנשיםמרגישה

שלהם.לחייםשאכנסרוציםלי,לעזור

להםתורמותשלישהאנרגיותאמרוהם

לחיים".

זמניתבמשרהעובדתהיאכיום

לבחינהמתכוננתבבאר־שבע,

דצמבר,בחודששתתקייםהפסיכומטרית
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בקיבוץ'"ביתשלההשקהאירועמניעה.של?עולה

חברהלי"ישרפואה.ללימודילהתקבלונחושה

וכבראחותלהיותשחלמהלארבעה,אםבגילי,

צעירותהרבהמכירהאניחלומה.אתתגשיםלא

שלמעשהלילדים,ואמהותנשואותחרדיות,
אמאלצאת.מעיזותלאאבלבתחפושתחיות

הקלהבאפשרותשבחרתישברחתי,אומרתשלי
שזהלהאומרתאניהחילוני.לעולםכשהלכתי

מוכיחההחוצהשיצאתיהעובדההפוך:בדיוק

לוישכאן,שנמצאמיוהקרבתי.שנלחמתי

גבוהה".מוטיבציה

מחירגובההחרדיתהחברהשל"העזיבה

להישרדות"מעברקופ.מסכימהכבד",

משפחהחיפושזהות,חיפושגםישהיומיומית,

מקהילהיוצאאתהלחיים.ומוהליםוחברים
קרוב,משפחתיתאשלתבניתיתבצורהשעובדת
לייצרנדרשאתהוכעתבריק,עצמךאתומוצא

וקהילה.חברהלעצמךולהתאיםחדשדי־אן־איי
מוללבדמבוגרים.לצידנוואיןצעיריםאנחנו

העולם".כל

אפיקורסליתקראאל
הצריםקיבוץביןמתחלקהתוכניתמימון

השתתפהההשקהבאירועהרווחה.למשרד

ראשלשעברמורן,סיגלהמשרדמנכ"לית

הצריםשקיבוץבני־שמעון,האזוריתהמועצה

בקיבוץ""ביתעלדיברהמורןאליה.משתייר
"חייביםמניעה:באמצעותלטיפולדגםבתור

החרדיתהחברהמיוצאימעט"לא)בתמונה(:יעבץנפתלי

לאפיקורסיםהופכיםלאהםאםוגםמאמינים,נשארים
בכלל,הזאת.לאוכלוסייהלסייערוציםאנחנולדתיים,אלא
מאוד"מאתגרתהיאבשאלה׳׳יוצאיםההגדרה

שלולאהשקעה,שלבמונחיםרווחהעללדבר

המקוםאתלחזקרוצים"אנחנואמרה.הוצאה",
אתלזהותהמניעה.בעולמותהמשרדשל

ולפתחלהידרדרות,חששבהםשישהצמתים

משאביםהרבהבעתידשיחסכומעניםעבורם

למדינה".

ליוצאיםמציעההללבחצרים,הביתמלבד

בבאר־ברמת־גןבירושלים,מעברדירותבשאלה

שבע

$TS1$בבארשבע$TS1$

$DN2$בבארשבע$DN2$,עדבהןלהתגוררמוזמניםשהםובחיפה

לשהותשאפשרבירושלים,חירוםומקלטשנה,

הדיורמערךמנהלתחודשים.ארבעהבמשךבו

בעמותה.סוציאליתעובדתאליהו,אתיהיאהזה

מהצעיריםחרשיםשאנחנוהמוסף"הערך

מסבירהלימודים",הואבחצריםבפרויקט

כברשהואבריאיוןסיפרהצעירים"אחדאליהו.

מספיק,לאשזהלואמרתיכטבח.עבורהמצא
ילמדשאוליאמרהואלחלום.גםצריכיםפה

שףבמסעדתעובדהואהיוםקונדיטוריה.

ללמודבשבועיוםלתל־אביבונוסעבבאר־שבע

תמיכהגםבפרויקטמקבלהואכךקונדיטוריה.

עתיד.וגםמהקהילה,וליווי

בשבוע,יומייםלחצריםמגיעהשלנו"הרכזת

תוכניתהדייריםעםובונה

אנחנואישית.התקדמותשל

יעבדולאשהםמעדיפים

לעבודיצאואלאבקיבוץ,
החייםעםויתמורדובעיר

וליצורללמודצריכיםהםעצמם.

למשפחותהכשרהגםקיימנוקשרים.

מהלהןוהסברנואותם,שמלוותמהקיבוץ

הליוויומההאתגריםמהבשאלה,יוצאזה

עודישהמאמצותהמשפחותמלבדמהן.שנררש

במגווןבתוכניתשמתנדביםקיבוץחבריחמישה

אנשיגםכימלא,פעולהשיתוףישתפקידים.

ביותר".הטובהבצורהיצליחשזהרוציםהקיבוץ

מקוויםהרווחהובמשרדהללבעמותת
ובכללנוספים,לקיבוציםהפרויקטאתלהרחיב

שאדםאומרתשלנו"התפיסהדתיים.קיבוציםזה

שיותרכמהלקבלצריךהחרדיתמהחברהשיצא

מצטרפיםשנה"מדיהס.מסביראפשרויות",

הואמהםאחדשכלבשאלה,יוצאים600אלינו

היציאהשלהמרכזיהמוטיבעצמו.בפניסיפור

שלנוהצורךאתמחזקוזהבחירה,הואבשאלה

פתרונות".שלמגווןלהםלהתאים

נשאריםהחרדיתהחברהמיוצאימעט"לא

לאהםאםוגםמאמינים,

אלאלאפיקורסיםהופכים

לסייערוציםאנחנולדתיים,
מוסיףהזאת",לאוכלוסייה

׳יוצאיםההגדרה"בכלל,יעבץ.

בדו"חמאוד.מאתגרתהיאבשאלה׳

שאלנוהאחרון,בפברוארשהוצאנו

מגדיריםהםאיךהחרדיתהחברהיוצאי855

׳חילונים',במילהבחרו399כיום.עצמםאת
עצמםהגדירו103אתאיסטים,שהםאמרו221

׳יוצאיםבאפשרותבחרותשעהורקמסורתיים

אחרות.מגוונותבאפשרויותואחריםבשאלה',

אלאבשאלה,יוצאעצמיאתמגדירלאאניגם

החרדית".החברהיוצא

בכ־061מטפלשלוחותיועלשל"ממנהל

עברושבגללמודהיעבץאבלבשנה,אישאלף

באוכלוסייתלעיסוקמיוחדתחיבהלוישהאישי

תקציבעםהתחוםאת"קיבלתיבשאלה.היוצאים
מתוקצביםאנחנועכשיושקלים,מיליונישל

הסכוםאתלהגדילמקווהואנימיליון,בעשרה

הואליכואביםשהכיהפצעיםאחדיותר.עוד

לקטינים.הזהבנושאמענהלתתיכוללאשאני
dyokan@makorrishon.co.ilלתגובות:מהשוהיםאחוזו־53לנוער,חסותמעונותלנויש

אסוראבלוהחרדי,הדתימהמגזרמגיעיםשם

כזוהגדרהאיןכיבשאלה׳׳יוצאיםלהםלקרוא
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