
התקציבעלהתאבק

בחירה?קרןאואמונהבאו
אמונה""בארמכוןשלהראשונהההשתלמות

הממלכתי־החינוךבחסותשנתייםלפנילדרךיצאה

דתי,

$TS1$,הממלכתידתי$TS1$

$DN2$,הממלכתידתי$DN2$ותקצי־הסילבוסעלהחמ"דשללוגועם
בים.

$TS1$.ותקציבים$TS1$
$DN2$.ותקציבים$DN2$דרורהרבובהםרבנים,פנייתבעקבותאך

חסותואתהסירהחמ"דבחירה,קרןראשאריה,

לאשבחרהחמ"דאתמשבח"אנימההשתלמות.

לאאותהשמובילשמיתוכניתעםפעולהלשתף

נטיותבעלימתיקוןהמיואשתדעתואתמסתיר

אריה.הרבאמרהפוכות",

האוסרהחוקשעברלאחרהוקמה"בחירה"קרן

לנוערבחינםטיפוליםומציעההמרה,טיפולי
שלההכשרותאתכיוםשמממניםמילהט"בי.

העולמית"אמונה"תנועתהםאמונה""בארמכון
ההכשרות.עלהמשלמיםעצמם,והמשתלמים

ההש־רעיוןעםשנתייםלפנילדרך"כשיצאנו

תלמות,
$TS1$,ההשתלמות$TS1$

$DN2$,ההשתלמות$DN2$מלאיםשותפיםהיובחמ"דהמטהאנשי

מז־אבישיהרבמספרוהסילבוס",התכניםלבניית

רחי.

$TS1$.מזרחי$TS1$

$DN2$.מזרחי$DN2$שלהלוגוהתנוססאףההשתלמות"בפרסום

קיבלנולכך.מתקצובשניהנהלנווהובטחהחמ"ד
אלאהחמ"ד.מהנהלתגדולוחיבוקהדרךברכתאת

קיוםעצםעלמחושםעלומיגורמיםמיניכלשאז

בעקבותהחליטההחמ"דמינהלוראשההשתלמות,
ולח־ההשתלמותמפליירהלוגואתלהסירהמחאה

סום

$TS1$ולחסום$TS1$

$DN2$ולחסום$DN2$מצלצלת.סטירההיתהזוהמיועד.התקצובאת

הזוההשתלמותביצירתאנרגיותאינסוףהשקענו

ומיוסרותרכותנפשותולמעןהחמ"דתלמידילמען

זאתלמרותאמנם,שלנו.החינוךבבתיהמתהלכות

לוגובלילדרך,יצאהההשתלמותכןפיעלואף

שלגדלהתמיכהעםאךהחמ"ד,שלמימוןובלי

החמ"ד,מחנכיהרבים,והמשתלמים׳אמונה׳תנועת
במימוןלסייעכדימכיסםושילמובדרךשהאמינו
הזו".החייםומצילתהחשובהההכשרה

מקורמהולהביןוניסינואריה,דרורלרבפנינו
אמונה"."בארשללהכשרותשלוההתנגדות

הרב,אומרהתורה",בנצחיותמאמינים"אנחנו

המת־יקריםנוערבבניגםתומכיםכך"מתוך

מודדים

$TS1$המתמודדים$TS1$

$DN2$המתמודדים$DN2$לחיותהמיניתהנטייהסביבקשייםעם

כךלשםנאמנים.בתיםלהקיםואףהתורהפיעל

טיפו־במימוןהמסייעת"בחירה",קרןאתהקמנו

לים

$TS1$טיפולים$TS1$

$DN2$טיפולים$DN2$תשת־לאהתורהידידותיים.פסיכולוגיים

נה,

$TS1$,תשתנה$TS1$

$DN2$,תשתנה$DN2$שיהפכואסורהכאבעםוההזדהותהאמפתיה

בספקהמוטלותחדשותלתבניותללגיטימציה

הלגיטי־נוירוטית.מערביתמתרבותומושפעות

מציה

$TS1$הלגיטימציה$TS1$

$DN2$הלגיטימציה$DN2$פתרוןשאינהרקלאאבליותר,נוצצתאולי
סבלםאתומגבירההבעיהאתמחריפהרקהיא

המתמודדים".של

אישאיןהומוסקסואליות.שמגדירגן"אין

פתרונות.שאיןבוודאותלקבועשיודעמדע

שיעורבמערבנאורותשבמדינותיודעיםאנו

התמתן,לאההומוסקסואליםבקרבהאובדנות

הטו־האנשיםאתשהפכוחבלמכך.גרועואף

בים

$TS1$הטובים$TS1$

$DN2$הטובים$DN2$מסוכן,חברתיניסוישללקורבנותהאלה
זהות".איבודשל

המרה?טיפולזהידידותיפסיכולוגיטיפול

לחיותאיךלומדיםהמרה.טיפוללאממש"זה

לשינויאכזרייםהמרהניתוחיישהנטייה.לצד

לעזרהמרצונוהפונהאדםאבללגיטימי,זהמין.
המרה".טיפולשזהלואומריםישרפסיכולוגית,

החינוך"מינהלהחינוך:משרדתגובת
בנו־להכשרותישירותאחראיהממלכתי־דתי

שאים

$TS1$בנושאים$TS1$

$DN2$בנושאים$DN2$,זוהכשרהלכןפרטיים.גופיםולאאלה

ביקשהחמ"דזאת,לאורהחמ"ד.בידיתוקצבהלא
מהסילבוס".שלוהלוגואתלהסיר

r^vW-,.

המרה"טיפולי"לאאריה.דרורהרב

צילום:
יהודה
פרץ
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דרכיםפרשתעל16
סברסרבהדתי־לאומיבמגזרהלהס"ביהנוער

המגזראתגםטלטלאבלהרשת,אתשברשרקייאירשלמהארוןהיציאהפוסט

נעריםשלהמורכבתהסוגיהעםהאחרונותבשניםהמתמודדהדתי־לאומי,

מסיימים"אמונה"תנועתשלאמונה""בארבמכוןמינםלבניהנמשכיםונערות

לעצההזקוקיםנוערלבנימדריכיםשלרביעימחזורהכשרתאלהבימים

מכל:הגדולהאיוםאתשתסירדרךמציאתתוךוביקורת,שיפוטבליולתמיכה,

אורתודוקסיםרבניםגםישמנגד,בעולםמקוםלושאיןשחשמישלהאובדנות
נפשות""רוצחשמקלומיפשרה,תיתכןלאמוחלטים,ההלכהצוויהקובעים:

יוסףיהועועצילום:סברמרב

נמ־שהםהמגליםדתייםלנערהאולנעראומרים

שכים

$TS1$נמשכים$TS1$

$DN2$נמשכים$DN2$לחנהבהם,לטפלצורךישהאםמינם?לבני
הדתי־חרדיהמאבקהאםולקבל?להכילאולשקם,

עלאלהבימיםהשארביןמתרחשלאב"פרוגרס"
החרדי,אוהדתי־לאומיהלהט"בי,הנוערשלגבו

אונים?וחסרמבולבלחשכךשגם

ויקרא,חומשאתבגילכברללמודמתהיליםדתייםנערים
הוא".תועבהאישהמשכביתשכבלאזכר"ואתהפסוק:מופיעשם

אחרימכרכריםחבריואתהרואהעקיבאמבנינעריעשהומה

גורםללימודיםחברושדווקאמגלהאבלבשבט,היפותהבנות

ממוריוהלקשומעבשיעורים,יושבהואבבטן?לפרפריםלו

מסכנים,אומבולבליםמינםלבניהנמשכיםאתהמכניםוממחנכיו

מנשואקשהנתוןהואשבוהלחץחטא.הואקיומםשעצםוקובעים

למניעתהלאומיתהתוכניתשלבדו"חבאסון:להיגמרועלול
עצמםהמגדיריםהדתייםהנוערמבני78%כיהתגלהאובדנות

35%לעומתלהתאבדחשבוהאחרונהשבשנההודוכלהט"בים

החילוני.בציבורהלהט"ביהנוערמבני

"בארמכוןנכנסהזאתוהמורכבתהטעונההסיטואציהאל

"ההתמודדותההכשרהאתשייסד"אמונה",תנועתשלאמונה"

בהשת־מדוברמינם".לבניהנמשכיםנערים/ותעםהחינוכית

למות

$TS1$בהשתלמות$TS1$

$DN2$בהשתלמות$DN2$כשיצאהמורכבים.לידהבחבלישלוותהמסוגהראשונה

מההטפות"נמאסצולבת.אשחטפההיאשנתייםלפנילדרך

מפלגתאישאריה,דרורהרבהתוכניתעלכתבחינם",לאהבת

הפוסט־מודר־הפלורליזם"יצאבראשה.בעברשעמדומינעם

ני

$TS1$הפוסטמודרני$TS1$

$DN2$הפוסטמודרני$DN2$קרא.הואמודרני",מבולזהדתית,ציונותלאזוהשק...מן

המחזוראתלהכשירסיימואמונה"שב"באראחריאז,אבל

שלמהארוןיציאתולופילללאשאישהדברקרההרביעי,

בעקבו־הרשת.אתששברפוסטבאותושרקי,יאירהעיתונאי

תיו

$TS1$בעקבותיו$TS1$

$DN2$בעקבותיו$DN2$ללימודיבתוכניתדוקטורנטמזרחי,אבישיהרבשלהטלפון
שביןהקונפליקטעםהרבניתההתמודדותאתהחוקרמגדר

הפניות.מעומסקרסכמעטוההלכה,הומוסקסואליות

מספרהדתי",בעולםמגה־אירועהואשרקישל"הסיפור

מאודדמותהואששרקימפניגםאדמה,רעידת"הואמזרחי.

טוב.שםהבעלעלספרגםלוישבשיח,באמירות,תורנית.

ול־הזה.בנושאשמרניותמאודבדעותשמחזיקרבשלבןהוא

פתע

$TS1$ולפתע$TS1$

$DN2$ולפתע$DN2$אלוהים׳.עלמוותרלא׳אניואומר:פוסטכזהמוציאהוא

שהואמעדיף׳הייתילי:ואמרחינוכימוסדראשאליהתקשר

הקב"ה.אתוגםבניםאוהבגםשהואיגידולאהכיפהאתיוריד
מציגפתאוםהואכישלי,הדתיהחינוכיהעולםאתמערערזה

הדמותלאוהואאפשרות׳.כאן׳ישאומר:הואשונה.מודל

אליהתקשרוהללו.הדבריםאתלישאמרההיחידההחינוכית

דומות".תהיותעםומחנכיםרבניםמעטלא

שאסורמהאתללמוד
שאםברורליוהיהמינם,לבניהנמשכיםנוערבני"פגשתי

היהסבלהמוןראויה,ככתובתמבוגראדםאומחנךלהםהיה

הםשלנוההשתלמותאתשעברושמחנכיםבטוחהאנינחסך.

פסי־סמט,תמיאומרתלתלמידיהם",מיטיבהוכתובתעוגן

כולוגית

$TS1$פסיכולוגית$TS1$

$DN2$פסיכולוגית$DN2$אמונה"."בארמכוןבראששעומדתומיבמקצועה

הדתית?בציונותלפעילותבםהתגובותהיואיך

זעק,האמיתיהצורךנכנסת.אנילמהבדעתיהעליתי"לא
עוצמתאתדמיינתילאטוב.הואעושיםשאנחנושמהוברור

ליקשיםוההתנהלותהתגובותאופיייצור.שזהההתנגדות

המיוחדהקולכמהעדההבנהאתמחזקרקזהשני,מצדמאוד.

השו־הדעותאתשמביאמתלהם,שאינוקולזהוחשוב.שלנו

נות

$TS1$השונות$TS1$

$DN2$השונות$DN2$למעןשםלהיותלמחנךיכולתומעניקהמגוונותוהחוויות
מקפידיםאנחנואבלללב,לקחנואמנםאמת.בזמןהתלמיד

הנכונה,הדרךשזואמונהמתוךעושיםשאנחנובמהלהמשיך

מלח־אנשילאאנחנואותנו.לעצורלהתנגדויותלתתולא

מה.

$TS1$.מלחמה$TS1$

$DN2$.מלחמה$DN2$מגווןלכלבהשתלמותמקוםולתתלדברשמחיםאנחנו

התורני".בשיחוהקולותהעמדות

מאשריותרקריטיתבמצוקהנמצאיםנעריםהאם

מבוגרים?

אלאהמצוקה,בגודללאהואלבוגריםנעריםבין"ההבדל

מאודבסערהמצוייםמגובשים,לגמרילאעדייןהםשלרובבכך

קיצוןלמעשיהנטייהשבוההתבגרותבגילשמשתלבתגדולה
שלהנפשיתהאישיתלרווחתומחויבמיטבימענהגדולה.היא

ונערהנערלכלאהדת.אוזולאג׳נדההכוונהבואיןהנער/ה.

אפשרותירגישוהםשבומקוםמגיעהאישיהבירורבתהליך
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צילום:
אורן
בן

חקון

שרקייאיר

רמי־

מזרחי:אבישיהרב

הואשרקישל"הסיפור

הדתי.בעולםמגה־אירוע

גםאדמה,רעידתהוא

דמותהואששרקימפני

לפתעתורנית.מאוד
פוסטבזהמוציאהוא

מוותרלא׳אניואומר:

מוסדראשאלוהים׳.על

׳הייתילי:אמרחינוכי

אתיורידשהואמעדיף

שהואיגידולאהכיפה

הקב"ה"ואתבניםאוהב

ומשםשיפוטיות,וללאחששללאעצמםאתלהביא

בבטחה".דרכםאתלפלס

פעילותכם?אתמנחהמה
ומצוות,תורהשומריאורתודוקסים,אנשים"אנחנו

אחדלאףאיןבדרכיו.ולדבוקה׳אתלעבודשואפים

צריךשאסורמהאבלשאסור.מהלהתיריכולת

שלמנעדמביאיםאנחנומאליו.מובןלאזהללמוד,

חור־לאאנחנואורתודוקסיות.תורניותשכולןעמדות,

גים

$TS1$חורגים$TS1$

$DN2$חורגים$DN2$התורניים,הקולותלכלבמהונותניםהתורנימהקו
אסורהזו.בסוגיהשמושמעיםוהחינוכייםהטיפוליים

הדתימהעולםהחוצהזורקיםשאנחנומצבליצורלנו

נטייתואתמממשהואאםגםהלהט"בי.הנועראת

ארחקאניאזשבת.לחלללומתירלאזההמינית,
חלילה?".החוצהאותו

המובילמזרחי,אבישיהרבגםמציירדומהתמונה

במכון.ההכשרהתוכניתאת
ר"מהסדר,ישיבתבוגרהחינוך,משדהמגיע"אני

מנהלשניםשמונהתקווה,בפתחתיכוניתבישיבה

מאותפגשתיהשניםכללאורךבנתניה.בינייםחטיבת

התי־בשלהיכללבדרךומתוכן,קרוב,באופןתלמידים

כון,

$TS1$,התיכון$TS1$

$DN2$,התיכון$DN2$מינםלבניהנמשכיםמעטיםלאתלמידיםניגשים

מוצא:איןובתחושתעמוקבכאבפוניםהםומתייעצים.

פסיכיאטר,הכלניסינושנעשה?רוצהאתהמה׳הרב,

אתלהכחידמטרהמתוךהמרהטיפוליפסיכולוגים,

אתהמהעובר.לאפשוטוזהצומות,תפילות,הנטייה,

שנעשה?׳.רוצה
התלמידיםאלהעליהם.סוגרשהעולםחשים"הם

משוםהושפעוולאהדתי,ולחינוךלתרבותשגדלושלי,

אפשראיךומיוסרים.כואביםמולי,כאןהםחיצוני.גורם

ששמעתי,שפגשתי,סיפורבכלעין?לעצוםאולהתעלם
לאהאובדנותשאקדחאחד,לאאפילומקרה,היהלא

במעשה.אובדיבורבמחשבה,השולחןעלמונחהיה

בכך.כרוךסבלכמהיודעלאמקרוב,מכירשלאמי
הרצוןהרומנטית.אלאהמינית,הסוגיהרקאינוהסיפור

הנוערבפנינסגרוכשהדברבמשפחה.באהבה,בקשר,

ליאמרמזה.נטרפיםהםאופקואיןהרמטיבאופןהדתי

שאניתחושהליהיתה14בןכשהייתי׳כבר:19בןנער

אםחוטא.הרגשתיסוטה,הרגשתימיני.לבנינמשך

סבלכמהחטאלאהיאשהנטייהליאומרהיהרקמישהו

מהאובדנותמוטרדיםמאודהרבניםממני.נמנעהיה

רביםכיאותם,מטרידהרוחניהעולםוגםומהסבל,

הר־הדתי.העולםאתעוזביםהלהט"ביםהנוערמבני

בנים

$TS1$הרבנים$TS1$

$DN2$הרבנים$DN2$:מחלליםגםהםחבילה.עסקתזורגע,אומרים

בחוץ?נתפסתהתורהואיךבכיפור.אוכליםבסוף,שבת
כישאומריםרבניםיששניומצדשכרה?וזותורהזו

והיאתרבות,מלחמתוישפרוגרסיביות,תנועותיש

אלינו".מחלחלתוהיאהבריתבארצותקיימת

מהמלחמותמושפעתההלכתיתהפסיקההאם

טרויאנקרמריהצילום:פלסטלינה"לאהיא"ההלכההראל.אהרליההרב

בנושא?החיצוניות

אמפתיהמגלהאניאםשאומרים:רבניםישספק."אין

פרוגרסיביות.לתנועותמקוםנותןאנימנרמל,אני

שמק־כאלהישלכןשלו.הזהויותאתמטשטשהעולם
דשים

$TS1$שמקדשים$TS1$
$DN2$שמקדשים$DN2$חשובאבלהפרטים.חשבוןעלגםבנושאמלחמה

הגאווה,דגלאתנושאאינובכיתהשאצלישהילדלזכור
יודעלאהואילד.הואפרוגרסיבית,מתנועהחלקלאהוא

תרבותמלחמתזהמחנכיואתשמעסיקומהנפשו.את

זהשלו,הזהותשזומרגישהואוהמסכן.השפוףגבועל

בג־סוטים,׳הםאומר:הרבאתשומעכשהואשהוא.מי

ללם

$TS1$בגללם$TS1$

$DN2$בגללם$DN2$מצער.נפשואתיודעאינוהואאדמה׳,רעידותיש

ככה?מדבריםאתם׳איךרבניםלאותם"וכשמעירים

מתכוון׳אנימשיבים:הםבכיתה!׳,אצלךיושביםהם

התמו־שחוויםממירביםאצלאךאליו׳.לאלתופעה,

דדות

$TS1$התמודדות$TS1$

$DN2$התמודדות$DN2$הםחייהם.לחוויית׳התופעה׳ביןהפרדהאיןכזו

להםומכאיבשלהם,הזהותשזושהם,מישזהמרגישים

היתהזושאלמלאמשוכנעאניאליהם.מתייחסיםשכך

אחר".נראההיהההלכתיהשיחתרבותמלחמת

להניחהיאהעליונהשהמטרהלהדגישחשובלמזרחי

והשתקההכחשהכיהשולחן,עלהנושאאתכלקודם
מטרידות.לוואיתופעותומייצרותמסוכנות

ליסיפרעציוןבגושהיישוביםבאחדנוער"מדריך

קבעשהואמינו,לבנישנמשךדתי,נעראותוששיתף
דלקבתחנתמישהועםייעודיתאפליקציהדרךפגישה
מכפרפלשתיניפגשהואלמקוםכשהגיעהיישוב.ליד

הסיכוןובמלחמה,בחטיפהלהיגמרהיהיכולזהשכן.

ואזמדבר,לאאחדאףכיכזה?דברמתרחשאיךמטורף.

איןפירמידה.איןההלכתי,האיסורברמתהיררכיהאין
מחלו־ישמהועלמדאורייתאשאסורלמההתייחסות

קות.

$TS1$.מחלוקות$TS1$

$DN2$.מחלוקות$DN2$כדאיהמיניות,אתלממששמחליטנערגםאבל

ברגעניצול.שקייםשיידעבטוחה.מיניותעלשיידע

לסכנות".חשוףהואהגדר,אתחוצהשהוא

סכנות?אילו

הסי־אחתמחבריהם.יותרהרבהמיניתמנוצלים"הם

בות

$TS1$הסיבות$TS1$

$DN2$הסיבות$DN2$שאותםבזהסוחרמישהוההסתרה.היאהמרכזיות

מישהועםצ׳וטט16בןנערגדול.סודמסתיריםילדים

הואלמקוםהגיעכשהואאיתו.להיפגשוקבעברשת

ויעשהיזרוםלאאםכיעליושאיים,40בןגברפגש

חייחיכשמישהובפומבי.סודואתיגלההואכרצונו

הואופסולאסורהואוכלמכלשהכלשמביןהסתרה,

שנוצללהוריםיספרהואאיךהקופה.כלעלללכתעלול

עםלבדהואהומו.שהואלספרצריךקודםהואמינית?

שיודעמיישלצערנו,השני,ומהצדלפנות.למיאיןזה,

זה".אתלנצל

שלכם?ההכשרהעקרונותמה

שהת־רוציםלאאנחנואדומים:קוויםשנילנו"יש

למידים

$TS1$שהתלמידים$TS1$

$DN2$שהתלמידים$DN2$שהנע־כדיהכלעושיםואנחנובעצמם,יפגעו

רים

$TS1$שהנערים$TS1$

$DN2$שהנערים$DN2$רוציםלאאנחנוזהכלבתוךהדתי.בעולםיישארו

צורותכלעםאותםלהפגישאלאהמחנכים,אתלחנך

להציע".הדתילעולםשישההתמודדות
יש?הלכתיתתשובה

אתהמניחותהלכתיותתשובותעודשאין"ייתכן

פצועות.נפשותעלאחריותלנוישכמחנכיםאךהדעת,

כירקהמדמםהפצועאתלהפקיריכוללאבשטחחובש

המלחמה".גורלאתהכריעולאעודבקבינט

גורמיםהורים?שלבהתנגדויותנתקליםאתם

רבניים?

המלחמהונלחמו.והחרימושכעסורבנייםקולות"יש

בהשתלמותצורךשישהרעיוןעצםהיתהלאשלהם

והאג׳נדהשלהםהקולשרקרצושהםכךעלאלאכזו,

)החינוךהחמ"דלכך.התנגדנוואנחנובה,יישמעושלהם
רב־קולותבווישיותר,ומגווןצבעוניהממלכתי־דתי(

ניים

$TS1$רבניים$TS1$

$DN2$רבניים$DN2$.משוכנעאניהשתלמותמחזוריארבעהאחרישונים

לברכה".רקהיההזההרוחנישהעושר

בסכיןיוםכלאותישדוקויםתחושה
הלומד18בןדתי־לאומינערהואבדוי()שםאורן

עו־אתומהישיבהמהחברהומסתירשמרנית,בישיבה

בדת

$TS1$עובדת$TS1$

$DN2$עובדת$DN2$החשיפה.ממחירחששובגללהומוהיותו

שמרניתבישיבהשונהנטייהעםלהיותשל"התחושה

מדמםאניבסכין.אותידוקריםיוםאחרשיוםלחושזה

ההתמודדותלהט"בים.נגדסביבישומעשאנימהדיבורים

הצוותאנשיעלמסתכלשאניפעםבכליומיומית.היא

אלינושמגיערבבסדרלאכביכולשאניכמהנזכראני

שזהנפשית,במחלהשמדוברבריא,דברלאשזהואומר

לטיפוליאותםשדחפונעריםהיועצמית.משנאהמגיע

באמת".מועיליםשאינםהמרה,

מישהו?שיתפת

למעטומהחברים,מהצוותאחדאףמשתףלא"אני
שמהטועניםהםאםשיודע.אחדקרובוחברמשפחתי

מביןאניהמרה,טיפוליזהצריכיםכמונישאנשים
שליהרבניםאתמפנהאנייותר.עודבייפגעורקשהם

הנטייהעצםשעלבמפורשכתובשםויקרא,לחומש

אפשרכן,כמוהמגע.סוגיכלעללאוגםאיסור,אין

גבר".עםאפלטוניבקשרלחיות

להיותועדייןזוגיקשרלקייםשאפשרחושםאתה

להלכה?מחויב

מקרהבכליצרו׳.אתהכובשגיבור׳איזהו"כתוב:
בכלעצמו,עללהתגברחייבלתורההמחויבדתיאדם

הלכתיתסוגיהעודבזהרואהאניבחייו.ושעלצעד

שכש־חשובהכיעצמי.עללהתגברצריךאנישבה

מדברים

$TS1$שכשמדברים$TS1$

$DN2$שכשמדברים$DN2$פרטניתבשיחהבכיתה,הלהט"בנושאעל

איןבסדר.שהכלאפשריתדרךבכללהבהירצריך

מקובלת.היאנטייהוכלמינית,נטייהלשנותדרך
בתמיכה".היאבזהלטפלהיחידההדרך

לצאתללהט"ביםשמסייעיםטיפוליםשישטוענים

מזה.

מחק־הוכחהלהואיןהזאת,האמירהאתמכיר"אני
רית

$TS1$מחקרית$TS1$
$DN2$מחקרית$DN2$.יהיהאםלשלם.מוכןשאנימחירלאזהוליעילות

פוגעלאושזהלטפל,שאפשראחוזבמאהשיוכיחמחקר

כלעללוותרכדיזהאתעושההייתיאוליבאנשים,

זה".בגללחייכלשחוויתיוהסבלהכאב

הצוות?בפנימהארוןלצאתמתכנןאתה

ומעו־טאבושהםנושאיםישמהתגובות.מפחד"אני

ררים

$TS1$ומעוררים$TS1$

$DN2$ומעוררים$DN2$הרבהיעוררזהאחרים.אנשיםאצלרגשותהרבה

אוליבגילי.בומעונייןשאנימשהולאזהכלפיי.אנטי

יותרבטוחוארגישבעולם,מקומיאתואמצאיבואיום

לאאוליבקהילה.מקומיאתלאברחוששאנילהיחשף.

הומופוביה".בגלללתורהלעלותליייתנו

העינייםאתעוצמיםלא
ופוגשיםמאוד,שמרניותחלקןבישיבות,מחנכיםהם

הםחייהם.סודאתאיתםחלקושחלקםתלמידים,מאות

כדיאמונה""בארשלבהשתלמותלהשתתףהחליטו

בדמעות,אליהםהמגיעהצעירהנערעלעוברמהלהבין
לו.להציעיכוליםהםומה

לשישהאב,56בןדוד,בןרונןד"רהרבהואמהםאחד

"נווהאולפנתראשעציון,בגושגרהואלשלושה.וסב

לפסיכולוגיהרוטנברגבמכוןחינוךתחוםראשחנה",

"אפרתה".במכללתומלמדיהודית

יותרפוגשיםאנובעיניים.למציאותלהסתכל"צריך

לתתוצריךמינם,לבניהנמשכיםובחוריםבחורותויותר

שלתיאוראלאבעייתית,מילהאינהמורכבותמענה.

לנהלשחייביםמציאותוישוחזון,כיווןישהמציאות.

בצי־מינםלבניהנמשכיםעםשמדברמידיאלוג.בה

בור

$TS1$בציבור$TS1$

$DN2$בציבור$DN2$וגםמצידם,וכאבצערפעםלאיגלהלגווניוהדתי

הדתיתמהקהילהחלקלהיותלהמשיךמצירםעזרצון

האלההנושאיםסביבהתקשורתיהשיחשלהם.הרחבה

בפועלהמתנהלהשיחרובולקונפליקט.לקצוותנוטה
הרבההואורבנים,הלכהמורותומחנכים,מחנכותמול

מורכב".יותר

אליך?הפונהבחור/השלהעיקריהחששמה
מינם,לבניהנמשכיםובחוריםבחורותעםנפגש"אני

נוב־איתילדברשלהםהמוכנותמהםמביןשאניוממה

עת

$TS1$נובעת$TS1$

$DN2$נובעת$DN2$כוללניותבאמירותייתקלושלאיודעיםשהםמכך

מולחיץבהןשנוצרמשפחותלפגושלייצאובעייתיות.

לשוחחשמצליחיםמרגעדיאלוג.בהיעדרהבןאוהבת

יותר".טובהמציאותנוצרתכברלהסכיםבליגם
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קדומות?דעותיש
חלילה.מידבקת׳ב׳מחלהמדוברכישחושבים"יש

שהצעי־להביןחשובשני,מצדנכון.לאכמובןזה

רות

$TS1$שהצעירות$TS1$

$DN2$שהצעירות$DN2$חשו־שלנוהדתיותבקהילותגםוהצעירים

פים

$TS1$חשופים$TS1$

$DN2$חשופים$DN2$כמחנכיםלנו,אסורבריאים.לאממקורותלנושא

צריךאדרבה,כך.עלאיתםמלדברלהימנעוכהורים,

ייצורדווקאזהשאלותיהם.אתולשמועידעלהציע

אמוריםלאחינוכייםאתגריםיותר.בריאותקהילות

להבנתי,ומדייק.מקדםדווקאאלאמשתק,דברלהיות
ואחדאחתשבכלמההנחההנובעותהתובנותאחתזו

ייחודי".אלוקיצלםשוכן

הכ־בוגררונן,הרבשלהתלמידיםאחדעםשוחחנו

שרת

$TS1$הכשרת$TS1$

$DN2$הכשרת$DN2$,אפילומשמעותית,כמהעדלהביןכדיהמדריכים

לו.שניתנההעזרההיתהקריטית,

מצ־ומקייםמאמיןדתיאדםאניד.לי"קוראים

וות

$TS1$מצוות$TS1$

$DN2$מצוות$DN2$עםמתמודדאני.24בןכיוםהשם,אוהבובעיקר

פעמיםכמהשנים.מעטלאכברלבניםשליהמשיכה

מלומדותתשובותוקיבלתישלילרבניםפניתיבעבר

עלאסורההזוהנטייהאחת:היתהשלהןשהמשמעות
תתמודד.אזהתורה,פי

האול־שלמבוגרתשנהלפנירונןהרבעל"שמעתי

פנה

$TS1$האולפנה$TS1$

$DN2$האולפנה$DN2$לאולכןאישיתאותוהכרתילאאבלמנהל,שהוא

בפייסבוקתמונהראיתישבועותכמהלפניאליו.פניתי
אמונה׳,׳בארבמכוןהקורסאתשסיימומחנכיםשל
אומראםאגזיםלאאליו.פניתילכןשם,אותווזיהיתי

לשתיאיתיישברונןהרבהאור.אתגיליתישממש

למד־בסבלנות.והסבירליהקשיבארוכות,פגישות

תי

$TS1$למדתי$TS1$

$DN2$למדתי$DN2$נטיות.עללאאבלמעשים,עלאיסורשישזהעל

כאדם.אותיפוסלתלאהדתיתשהעמדההבנתיבכלל,

במצבי.בחוריםעללשמועוגםלקרואאותיהפנההוא

וגםדתי,להיותלהפסיקצריךלאשאניהבנתיבעיקר

תקווה".שלתחושהקיבלתילחיי.טעםשיש

בנושאגדולהתשיתהצפה
מי־בנושאיחינוכייםצוותיםומלווהמנחהטמיר,זהבה

ניות

$TS1$מיניות$TS1$

$DN2$מיניות$DN2$לחמישהאםהיאסיכון,התנהגויותומניעתבריאה

האחרונותשבשניםמספרתהיאבקדומים.המתגוררת

בת־ביותרוהנדרשיםביותרהמורכביםהנושאיםאחד

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$הזהותנושאהואהצוותבהדרכותהבריאההמיניות

מינם.לבנישנמשכיםונעריםונערותהמינית

מהדאגההחלבנושא,גדולהרגשיתהצפה"יש

אובדנות"ולמנועמהנעריםסבללמסוךהיא"המטרהבירושלים.הגאווהבמצעדכיפהמובשנער

האמירהאתמכיר"אני

יכוליםהמרהשטיפולי

הוכחהלהאיןלעזור.

מחירלאזהמחקרית.

אםלשלם.מוכןשאני

שיוכיחמחקריהיה

שאפשראחוזבמאה

פוגעלאושזהלטפל,

הייתיאוליבאנשים,

הכאבכלעלמוותר

חייכלשחוויתיוהסבל

זה"בגלל

התחושהדרךולתלמידים,לתלמידותוהכנההבסיסית

והדאגההכאבעדוכמובןבתחום,כליםחסריםשאנחנו

כלקודםהואהאתגרישראל.תורתלנצחיותהאמיתית

הבנהמתוךהללו,התחושותלכללהמקוםאתלאפשר

תפ־לנווישערכיםבהקנייתחשובתפקידלנושיש

קיד

$TS1$תפקיד$TS1$

$DN2$תפקיד$DN2$הראשוניתהמטרהתלמידינו.שלבנפשםקריטי

עלעוברמהלעומקלהביןבתחום,ידעלהקנותהיא
אתוחוויםהללוהקולותאתששומעיםונערותנערים

לדוןהסיכוניים,ההיבטיםאתלהביןבגופם,התחושות
לזהותהדתיתהזהותביןהעצוםבקונפליקטלעומק

כליםלעצמנולסגללבקשזהכלועםההומוסקסואלית,

האמונהעםיחדלפרטהעמוקההדאגהאתהמכילים

ישראל.בתורתהגדולה

מסוימתדעהלמחוקגםאבלגדול,האתגרלא,זה"קל

השו־לדעותמלהקשיבולהימנעלהשמיעלאפשרולא

נות

$TS1$השונות$TS1$

$DN2$השונות$DN2$המייצרתמסוכנתתנועהזוגםהשוניםולכאבים

בהיבטהמחיראתשמשלמיםומיוהתבצרות,אנטגוניזם

מבקשיםאנחנווהתלמידים.התלמידותאלוהחינוכי
קשובהדמותלהיותאיתה,להתייעץבטוחהדמותלהיות
גדולהואהבהאמפתיהעםמורכבותלהחזיקשמסוגלת

לטיפוללהכוויןמבקשיםאנחנוולתלמידים.לתלמידות

המסע".אתלעבורשעוזרכזהמיטיב

החודברוגזוגםכתובת
סוערת,במחלוקתנמצאהנושאהדתיבמגזרואם

השולחןעלכללעולהלאכמעטהואהחרדיבמגזרהרי
הפרט.לצנעתהנוגעיםרביםלנושאיםבדומההציבורי,

לאר־ואבנשויבמרכז,גרלבקשתו(בדוי)השםשלמה

בעה

$TS1$לארבעה$TS1$

$DN2$לארבעה$DN2$.לנעריםבישיבהעובדהחרדי,למגזרמשתייךילדים
המוחלטההיעדרעקבשדווקאהביןהואחרדיים.מבתים

לתלמידיו.מיטיבהכתובתלהיותעליובנושאהשיחשל

בהכשרה?להשתתףחששת

שיימסרומהתכניםוגםמהסביבהגםחששתי"בהחלט.

מונעשלאמקוםלמצואהללובנושאיםקשהבהשתלמות.

ולאמסוימותעמדותלקבלשאצטרךחששתימאג׳נדה.

הרא־למפגשלכןשלי.ולתהיותלמחשבותמקוםלייהיה

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$יתאים,לאשאםלעצמיואמרתיבשריוןעטוףבאתי
הזושההכשרהליהתבררמאודמהרלעזוב.אתביישלא

בסביבהגבהשהרימוהיומקום.ונותנתהוגנתמדויקת,

העיסוקעצםשלהנקודהסביבהיההביקורתעיקרשלי.

׳להתבלבל׳".אנשיםלעודלכאורהוגורםשמובילבזה,

להשיג?קיוויתמה

מינם.לבניהנמשכיםאנשיםישהחרדיתבחברה"גם

קושיהרגשתיהתלמידים,בפניכךעללדברכשניסיתי

הגדולהאתגרהזאת.הנקודהאתלתווךלנסותעצום

מציאתלפניעודבעיניים,למציאותלהסתכלהואכרגע

רקכאלו.חשוביםוענייניםהכלהלפניעודפתרונות,
אנשיםישרציני.אתגרזההזההנושאאתלהנכיח

׳מידבק׳.שהואמשוםבנושא,העיסוקמעצםשחוששים
אםלכךייכנסלאנערשוםבנושא,שלימהתרשמות

הת־שלקושי,שלשלםעולםלומחכהבו.בוערלאזה

מודדות

$TS1$התמודדות$TS1$

$DN2$התמודדות$DN2$הזדמנותנפספסנתעלםאםפוסקת.בלתי

גדולות".מנפילותנעריםלהציל

הפסיקותקשתאתלהביא
הפסי־קשתכלאתלהביאמקפידיםבהשתלמות

קות

$TS1$הפסיקות$TS1$

$DN2$הפסיקות$DN2$מהעמדהבנושאוההלכתיותהרבניותוהדעות

הליברלי,בקצהשנמצאתלזוועדביותרהשמרנית
לגיטימי.מענהיחסיםקיוםללאזוגיבקשרגםהרואה

בהכשרה,כמרצהשהשתתףהראל,אהרל׳ההרב
ביתוראשהקטורתבגבעת"מוריה"ישיבתראש

בשםספרלאחרונההוציאבעפרה,הקהילתיהמדרש

בה־אריאל.יעקבהרבעםכתבשאותולבב","ישרי

קדמה

$TS1$בהקדמה$TS1$

$DN2$בהקדמה$DN2$כאלהדבריםשמתיריםלרבניםמתייחםהוא

אומגעללאזוגיותכגוןהלהט"ב,בסוגייתואחרים

בנו־מקילותפסיקותשפוסקמיומכנהמסוים,מגע

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$נפשות"."רוצח

כיוםמושפעתהמחמירהשהגישהייתכןהאם

למ־מתייחסתואינההעולמיתהתרכותממלחמת

צבו

$TS1$למצבו$TS1$

$DN2$למצבו$DN2$הפרט?שלהמיוחד

באההרבניתהפסיקההשאלה.נגדמתקומם"אני

קיוםמתוךאושרואתלוולהעניקהאדםעםלהיטיב
שלגבועללהיותיכולהלאהיאהבורא.דבר

אבלובאהבה.בחמלהמלאהשהיאמשוםהפרט,

הואהזהשהעולםיודעתגםהרבניתהפסיקה

והיעד,הטרקליןהואהבאוהעולםפרוזדור,

כב־במחיריםכרוכהליעדההגעהולעיתים

דים

$TS1$כבדים$TS1$

$DN2$כבדים$DN2$ועכשיו".כאןלשלםשיש

הטועןנערלקראתללכתמוכנהההלכהכמהעד
חייו?כללהתנזרעליוהאםמינו?לבנינמשךשהוא

אפשרי?אפלטוניקשרהאם

ההלכהכיאחד,אףלקראתללכתצריכהלא"ההלכה

ד1ד:ב!רונןד"רהרב

יותרפוגשים"אנו

ובחוריםבחורותויותר

מינם,לבניהנמשכים

מענה.לתתוצריך

מילהאינהמורכבות

תיאוראלאבעייתית,

שמדברמיהמציאות.

מינםלבניהנמשכיםעם

לאיגלההדתי,בציבור

מצידם,וכאבצערפעם
להיותלהמשיךרצוןוגם

הדתית"מהקהילהחלק

נערבד1י(,)ש?אורן

להוד׳בי:דתי־־לאונוי
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ברויפההמשפחהערכיבעדמצעדואמאאבאש7אהבה

*jhS§?v

מאב
אמאנאשלאהבהכמו

.זימין$־

פלסטלי־לאהיאנצחית.אלוקיתחייםתורתמייצגת

נה

$TS1$פלסטלינה$TS1$

$DN2$פלסטלינה$DN2$,עקרונותישלהלכהכבקשתך.תוכניתולאגמישה

פונה,כלבפנימוצגיםלהיותצריכיםאשראיתנים,
בתוכם.עצמואתלמצואצריךוהוא

חד־מיניתזוגיותשלבמודלמכירהאינה"ההלכה

ויכוח.עליושאיןברורקונצנזוסוזהוכלגיטימי,סוגמכל

ביותרהליברלילגוףהנחשבהלל,ביתרבניארגוןאפילו

וכלמכלהשוללעמדהניירהוציאבאורתודוקסיה,

ממילאהמין.אותובניביןזוגיקשרהקמתעלמחשבה

הרבהכמוה;עוברעבורקיימתאינההזוהאופציה

קשרלאדםמאפשרתלאההלכהשבהםאחריםמצבים

שבדבר".הצורבהכאבכלעםזוגי,

קלינית,פסיכולוגיתסתנ1,תתי
"אנחנואתונה":"בארתנהלת

ה׳אתלעבודששואפיםאנשים

מביאיםאנחנובדרכיו.ולדבוק

תורניותשכולןעמדות,שלמנעד

לזרוקלנואסוראורתודוקסיות.
גםהלהט"בי.הנועראתהחוצה

זהנטייתו,אתמממשהואאם

אניאזשבת.לחלללומתירלא

חלילה?"החוצהאותוארחק

המרה?שכטיפולילסכנותמודעאתה

אםשנה20המנתחבכירקרדיולוגפעם"שאלת

מבצע?שהואבניתוחיםשישלסכנותמודעהוא

אזהיטב.לכךמודעשהואיודעתאתשלא.נראה

גבריםאלפישנהמ־02יותרשמלווהכמיאני,גם

הנזקלפוטנציאלמודעמינם,לבניהנמשכיםונשים
זהבשבילבדיוקנכון.לאשנעשהנפשיטיפולשל

לכתובתלהגיעממתמודדלמנועכדיכאןאנחנו

תביןלאשהיאאוזוויות:משתילו,תועילשלא
לעבראותוותדחקמצוקתו,ואתהדתיעולמואת
בתוךאותושתקבעמאמץ,חסרתעצמיתקבלה
מאודעליושיקשהדברההומוסקסואלית,זהותו

לטיפולאותותדחקשהיאאודתי;כאדםחייואת

גורליות".טעויותנעשותשבוומסוכןאחריותחסר

אמונהמתוךאישה,עםלהתחתןלהומותמליץ

לגברים?משיכתועללהתנכרלויסייעשהטיפול

אישהולאמללכזהסיכוןלקחתהיתרשום"אין

שתי־תוחלת,חכרתזוגיותלתוךשהוכנסהמסכנה

גמר

$TS1$שתיגמר$TS1$

$DN2$שתיגמר$DN2$בשוםמכוערות.בבגידותאובגירושיםלרוב

יעבורגבראםאךחד־משמעית.לא,ואופןפנים

בנטייתופלקסיביותחווייתלחוותלושיגרוםטיפול

בהמלצתלנשים,נמשךכןכברהואוכעתהמינית,

במצבו,זוגובתאתשיתףשהואולאחרשלוהמטפל
לגופו".מקרהבכללדוןמקוםיש

השקפתך?נגדהביקורתאתמביןאתה
מקבלאניביקורת.סופגלאעושה,שלא"מי
מהזוגותהפונים,מאלפימרבותיי,יומיומיחיזוק

עתהזהשנולדוילדיהםשלתמונותליששולחים

להםשאפשרטיפולעברוהאישהאושהגבראחרי

ומכלהפונים,מאותשלמההוריםמשפחה,להקים

לגווניה.הדתיתהחברה

חייאורחאתאחדאףעללכפותבאלא"אני

לכפותינסולאהלהט"ביםשגםוראויואמונותיי,

עולמם.תפיסתאתוהמצוות,התורהשומריעלינו,
לשי־טיפוליםבחוקלאסורהנואלהניסיוןלמשל,

נוי

$TS1$לשינוי$TS1$

$DN2$לשינוי$DN2$דוגמההואבאיבו,ונגרעשנעצרמינית,נטייה

דו־בולשביקיתולדיקטטורהמשחקכללילהפרת

רסנית

$TS1$דורסנית$TS1$

$DN2$דורסנית$DN2$עםלעשותמהבוגראדםעללכפותהבאה

להיפסק,חייבתהזוהאגרסיביותחייו.ועםעצמו
הדרך.זועלהלאהוכןנגדתגובתמייצרתהיאכי
להסכיםלאאךלהכיל,להכיר,לדבר,נשבבואו

והשקפתו".דרכופיעליחיהאחדוכללוותר,ולא

meravs1992@gmail.com

וטלווהנונחהטמיר,זהבה

בנועואיחינוכייםצוותים

וטניעתבריאה1ויני1ת

"המטרהטיבק:התנהגויות

בתחום,ידעלהקנותהיא

נעריםעלעוברמהלהבין

התחושותאתהחוויםונערות

בקונפליקטולדוןבגופם,
לזהותהדתיתהזהותבין

ההומוסקסואלית"

צילום:

פלאש09
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GOLDEN AGE

Reinvigoratedafterretirement
FOUNDERS LAYA SAUL JACKSON
(R)and Chaya Barth Shechter at the

future siteof the Children'sMuseum
of the Galilee.(EfratMoskivitz)

CARL JACOBS (below)and sample
of hiswork from the Book of Esther.

(CourtesyCarl Jacobs)

RIVKAH LAMBERT ADLER

People
are multidimensional.

After retirement,they often

have the luxury of nurtur־

ing

$1ST$nurturing$1ST$

$2ND$nurturing$2ND$sides of themselves that

might have gone neglected
duringyears spentworkingand raising
families.

It is said that “retirement is not the

end of the road;it’sthe beginningof
the open highway.”The Magazinespoke
with nine English-speakingimmigrants
to find out where their open highways
are takingthem.

Hebrew scribal artist

Carl Jacobs of Jerusalem retired

few times. He made aliyahwith his

wife,Anita, in 2011, after his initial

retirement. Since arrivingin Israel,he
has combined workingparttime with

“a lot of volunteering[at]food banks;
Encore Theater set/propbuilding;
Sar-El;and various archaeologicaldigs
around the country.”He has also served

on the boards of Encore and AACI.

He and his wife have nicknamed

themselves “vatikim bodedim’’ (lone
veterans),since all their children and

grandchildrenlivein the US.

Besides travelingto see them, Jacobs
shared that the couple does “a fair

amount of touringaround the country,
[and]we have been to over 30 countries

since we came in 2011.”

As of 2021, retirement seems to have

stuck. Now 75,Jacobshas taken paint־
ing

$1ST$painting$1ST$
$2ND$painting$2ND$classes and studies Hebrew scribal

art. So far,he has written two Scrolls

of Esther,the Book of Ruth and Song
of Songs.He is also writingtexts for

mezuzot for his grandchildren.Working
with quills,ink and parchment,Jacobs
spendseightto 10 hours week perfect־
ing

$1ST$perfecting$1ST$
$2ND$perfecting$2ND$his scribalskills.

“I had no clue as to what wanted

to do afterworkingfor 30 plusyears. It
takes some time to decompress,”he re־

flected.

$1ST$reflected.$1ST$

$2ND$reflected.$2ND$

To olim who are tryingto reinvent

themselves after retirement, Jacobs
advised,“Pick something new to do,
outside your comfort zone. As Kurt Von-

negut wrote, ‘You don’t need to master

something to enjoy it;sometimes it’s

perfectlyfine to suck.’”

Volunteer extraordinaire

EvelynneGoldman and her husband

made aliyahin 1990 from London

to Ra’anana. Now livingin Rehovot,
Goldman lives and breathes the social

service organizationEmunah, where

she volunteers few hours every day on

dizzyingarray of projects.

Between Ra'anana and Rehovot, she

has served on the Emunah national

board and as secretaryon the local

board.

“About six years ago, became chair of

the English-SpeakingChaptersin Israel,
holdingboard meetingsin the Tel Aviv

office. [Ialso]organized volunteers’

luncheon every year for approximately
150 peoplewith bazaar for about 20

vendors, brochure and guestspeaker.
[BeforeCOVID] also organizeddaysof
intensive studyon singletheme every

year for about 100 peoplewith

guestspeaker.
“Two years ago, became chair

of our local Emunah Rehovot

Chapter,where have great
board who organize lectures

every month. We raise money to

deal with various projectsof the

Emunah [daycarecenters]in Gan

Yavne and Gedera.

“The Rehovot Chapterpublishes
an amazing calendar every month,
which has been copiedby another

organization,and am the sales

distributor,amongst my many
Emunah hats,”she related.

Goldman advises olim and re־

tirees,

$1ST$retirees,$1ST$

$2ND$retirees,$2ND$“Take time to know your

community, go to meetingsto meet

other olim and to make new friends.”

Poet

When Yochanan Zaqantov made

aliyahin 2018,he had every inten-

iMtns
fijjVr
snantf
tfnns
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Clockwise from top L:

EVELYNNE GOLDMAN

with husband,Hershel

dizzyingarray.(ChavaWeisberg)

SARA LEVENE craftswith

fiber.(AllenLevene)

YOCHANAN ZAQANTOV
holds copiesof hisself-

publishedpoetry.
(CabrielaZaqantov)

ALLAN GONSHER with study
partnerYa'akov Johanix.
(HayimReiffman)

tion of continuingto work for few

more years but found that “the job
market here was too difficultwith my
lack of Hebrew skills.”

Today,he fillshis dayswritingand

self-publishingpoetry.
“I also volunteer for an Englishpo־

etry
$1ST$poetry$1ST$

$2ND$poetry$2ND$organizationin Israelcalled Voic־

es

$1ST$Voices$1ST$

$2ND$Voices$2ND$Israel.Poetryis my passion,and
have been exploringand developing
different stylesof poetry,from struc־

tured

$1ST$structured$1ST$

$2ND$structured$2ND$forms like limericks,villanelles
and acrostic. also have been writing
usingfreestyleand rhyming forms. My
latest effortisJapanesepoetryforms.
write haiku,senryu, sedoka,tanka and

haibun,”Zaqantovrelated.
“I started writingpoems when was

in the US Army. wrote some for my

high school sweetheart and continued

after we were married. have always
been romantic person, so my poems
reflectthat.”

He estimates that he spendsfour to

fivehours week immersed in poetry as

the muse hits him.

Zaqantovis “also fan of [Japanese]
lightnovels,manga and anime.

“I reallyenjoyreadingand learning,”
he said. “I also volunteer for religious
educational institution. My hobby is

learningacoustic guitar.”
Although it seems he has retirement

figuredout, Zaqantov admitted: “At

first,did flailaround. was hi-tech

geek,but my lack of Hebrew and age
held me back.”

His advice to fellow retirees?“Don’t

lock yourselfinto any one interest or

goal.There is Taoist quote, ‘Be like

water.’ Be flexibleand adapt.
“In America, was alwaysso busy

making livingthat reallywasn’t liv־

ing.

$1ST$living.$1ST$

$2ND$living.$2ND$Here am livingand enjoyingmy
retirement,”he concluded.

Fiber artist

In the UK, Jerusalem resident Sara

Levene worked as the senior medical

officer for recruitment for Scotland
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Yard. It was her responsibilityto deter־

mine

$1ST$determine$1ST$

$2ND$determine$2ND$“whether peoplewith disabilities

were eligibleto enter the Police Service.

“My daughteris doctor in Israel,”
she said,“so get littlefix of medical

discussion. But don’t miss work. love

beingretired.”
She and her husband made aliyahlast

year, and from her home in Jerusalem,
she indulgesin her passionprojectof
fibercraft.

“Mostly knit,but also have fleece

which am cardingand will eventually
spininto yarn. have loom and weave.

“I’vemade silly,simplethings,like

baby bonnet, and complex,beautiful
things,like shawl in the traditional

styleof Shetland lace. also present
[Torahlecture]on the [creativeactivities

prohibitedon] Shabbat related to pro־

ducing
$1ST$producing$1ST$

$2ND$producing$2ND$fabric,with hands-on experience
of dyeing,cardingand weaving.”

Levene said she prepared for

retirement “by bringing17 cartons of

yarn over with me and the fleece which

had bought as retirement project.
also brought over three looms, spin־
ning

$1ST$spinning$1ST$
$2ND$spinning$2ND$wheel and carton of knitting
needles.”

Knittinghas been minor note since

she was young.

“My grandmother taught me when

was small child. She was famous for

knittinggorillasweaters, where the

sleeves were fartoo long.
“Ikeptitup in limited way. used to

knit when commuting on the London

Underground. also spentfour years on

remote knittingcourse from America,
which increased my skillsenormously.”
Today,she spends few hours day

workingon various knittingprojects.
“I have two projectson the go: one

complex one when I’m able to concen־

trate;

$1ST$concentrate;$1ST$

$2ND$concentrate;$2ND$and simpleone for when I’m on

Zoom,” Levene elaborated.

When she doesn’t have pairof nee־

dles

$1ST$needles$1ST$

$2ND$needles$2ND$in her hands, she studies Torah,

Modern
Sltei/e
°ems

volunteers with her synagogue and is

learningthe art of making stained glass.

Yeshiva student

After 40 years of practiceas child

therapist,Allan Gonsher positivelyooz־

es

$1ST$oozes$1ST$

$2ND$oozes$2ND$enthusiasm for his dual passions his

familyand studyingTorah.
Gonsher retired in 2019 and made

aliyahto Efrat.He studies Torah 30 hours

week at the David ShapellCollegeof
Jewish Studies/YeshivaDarche Noam

and said he spendsthe rest of his waking
hours with family.

“All of our kids live in Israel,”he
shared.

“To be quitehonest,because of my

reputation,when came to Israel

couldn’t retire.Peopleknew my work,
so continue to see clientsand provide
good deal of supervision/consultation.
squeeze that into allof the above. don’t

believe will ever [fully]retirefrom do־

ing

$1ST$doing$1ST$

$2ND$doing$2ND$what do. But certainlyhave ad־

justed

$1ST$adjusted$1ST$

$2ND$adjusted$2ND$my prioritiesat my age. Now

have no problem cancelingclients or

consultations for learningor family.
“I knew what wanted to do when

we made aliyah what callthe ‘lamed’

stageof my life,”he shared,referringto
the Hebrew letterthat beginsthe infin־

itive

$1ST$infinitive$1ST$

$2ND$infinitive$2ND$form of the Hebrew verbs for “to

help,”“to learn,”“to love.” “It was my
chance to learn,helpothers,and really
love my family.

“Not that didn’t do it in my ‘real

life,’but now could reallydo it.

immediatelystarted adjustingas soon

as we landed. love my life! am so

blessed. wish this on allwho come.”

Gonsher has advice forJewishretirees
who live outside of Israel.“If you can’t

live here and enjoyit the way am, at

least come for month [ortwo].Get
an apartment and relax,learn,visitthe

land,make friends,volunteer,travel.If

you are like me and grew up with love

for Israel,come and experienceit.Just
sitback,relax and feelthe holiness,”he
enthused.
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CHAIM SCHOCHET'S

genealogyproject,front
cover. (Chaim Schochet)

SCHOCHET AT home in Bar

Yohai,with Mount Meron in

background.(RivkaSchochet)

TOVAH D'SOUZA (below)
found her niche in

education. (ChavaCohen)

Genealogist
Retirement gave Chaim (Claude)

Schochet the opportunityto finish an

enormous undertakingthat began in

1983: He publishedan extensive family
genealogy.

In 2015, Schochet retired from his

positionas math professorat Wayne
State University.He and his wife,
Rivka,“now live in Bar Yohai, which

is 200-familyyishuv near Meron

in the Upper Galilee.” From 2015-

2022, he served as visitingprofessor
at the Technion-Israel Institute of

Technology.
Conductingresearch in math, spend־

ing
$1ST$spending$1ST$

$2ND$spending$2ND$time with the six grandchildren
who are currentlyin Israel,hostingvis־
itors

$1ST$visitors$1ST$

$2ND$visitors$2ND$and attendingTorah lectures all

continue to engage his interest.

But the main outputof his retirement

has been the 175-pagefamilygenealo־
gy

$1ST$genealogy$1ST$
$2ND$genealogy$2ND$he helpedresearch and publish.

“I have been interested in familyge־
nealogy

$1ST$genealogy$1ST$

$2ND$genealogy$2ND$for many years.”
Startingwith “a handwritten family

tree that his father drew up in 1983,
with the assistance of various relatives,”
Schochet “completed 63-pagegeneal־
ogy

$1ST$genealogy$1ST$
$2ND$genealogy$2ND$in 1986,but it was quitedifficult
the technologywasn’t available.

“I started working seriouslyon [a
more expansiveversion]around 2010

and got much more serious about itin

the years 2018-2021.

“More than 95% of the genealo־
gy

$1ST$genealogy$1ST$
$2ND$genealogy$2ND$work that did in recent years was

done via the computer, via email,get־
ting

$1ST$getting$1ST$
$2ND$getting$2ND$lots of information from relatives

and via Zoom, where we had few very

largefamilymeetings,as well as several

small meetingswith relativeswho were

of major assistance in the production
of the book.”

Schochet also did research on ge־

nealogy
$1ST$genealogy$1ST$

$2ND$genealogy$2ND$websites such as ancestry.
com and findagrave.com,as well as

DNA research. During the most active

phases,he spentup to 20 hours week

on the enterprise.
Not surprisingly,Schochet, who

made the unusual choice to live in an

Israeliyishuvwith only handful of

other English-speakingfamilies,urges
retired olim to master Hebrew.

“Knowledgeof Hebrew makes huge
difference in your aliyahexperience,”
he asserted. “Lack of Hebrew means

that there are many placeswhere you
cannot live,for purelypracticalreasons.

Housing [inEnglish-speakingenclaves]
is two to three times more expensive
than in the periphery,and lack of

Hebrew cuts you offfrom largeportion
of the Israelipopulation,”he noted.

Educatingothers
While planningtheir aliyah,Tovah

D'Souza and her husband “both en־

visioned

$1ST$envisioned$1ST$

$2ND$envisioned$2ND$making difference here in

Israel.”Formerly healthcare worker

based in California,D’Souza found her

niche in education.

“I currentlyeducate in five areas:

recovery from domestic abuse; what

Tanach has to say about spiritualand

psychologicalhealth; how to study
Torah;strategicplanning;and English.

“As see it,of all of the educational

topicsthat could teach,reconnecting
women to their God through Torah

learningis topmost in importance.It
istopmost in importancefor myselfas
well.”

D’Souza ishappiestwhen she isbusy.
“Although we do take time to drive

to other partsof the country and see

archaeologicalsites,farms and nature

reserves, do not enjoylargeamounts
of unstructured time.

“I did not expect to be so long
without work. After gettingover the

shock of not beingactive,and resisting
the temptationto feelrejectedand un־

wanted,

$1ST$unwanted,$1ST$

$2ND$unwanted,$2ND$understood that needed to

put in the effort to mobilize myselfin
different way. Beingflexible,having
good imagination,and being per־

sistent
$1ST$persistent$1ST$

$2ND$persistent$2ND$in communicating with others

has paidoff.
“Outside of this focused effort,my

husband and wrap our privatelives
around prayer and Torah learning,ex־

ercising

$1ST$exercising$1ST$

$2ND$exercising$2ND$or takingwalks,container gar־

dening
$1ST$gardening$1ST$

$2ND$gardening$2ND$and meeting any community
needs that come along.

“Itcontinues to amaze me how much

more spirituallyproductiveitishere in

Israel.Every prayer, every ritual,every
studyhas greatermeaning and effect

on us than previously,”she confessed.

Museum founders

Laya Saul Jackson and Chaya Barth

are volunteer founders of forthcom־

ing

$1ST$forthcoming$1ST$

$2ND$forthcoming$2ND$children’s museum in the Galilee.

Both women volunteer fulltime on the

project,causingJacksonto remark,“The

onlythingabout me that feelsretired is

my age and that getSocial Security!”
In response to specificprayer re־

quest,

$1ST$request,$1ST$

$2ND$request,$2ND$Jackson had dream, liter־

al

$1ST$literal$1ST$

$2ND$literal$2ND$dream. “I'd had dream that gave
me the mission to build children’s

museum in the north of Israel.It's

profound experienceto be guided in

such way. remember standingup
in my bedroom in awe and sayingout
loud, ‘That’s reallybig.’ voice came

into my head and said,‘You know, you
don’t start finished. Take baby steps.’
answered,‘Okay,I’lldo it.’

“What can say isthat althoughthis
isn’tan easy mission,itisnearlyalways
joy.When my joy goes off track,

remember that happy placemust be

built with happinessifit’sto bringjoy.
Even that thoughtbringsme to smile.

“You know, it’ssuch big project.
The team we’ve got carries so many

aspectsof this that could never ever

do alone. My co-founder,Chaya Barth

Schechter,who recentlyretired after

40 years of owning her own business,
is the best anyone could dream of,so

never feel like I’m in this alone. Her

strengthsmake up for my weaknesses.

She isamazing and isworkingwith me

fulltime on this!

“For this project, use the meta־

phor

$1ST$metaphor$1ST$

$2ND$metaphor$2ND$of givingbirth. When woman

is givingbirth,she’s all-in with the

experience.But she didn’t make the

baby!That’s how this experienceis for
me. I’m all-in,and the miracles keep
coming, mostly in the form of the

peoplewe meet who getinvolved with

their time,talent or treasure.”

As an expert on women in Tanach,
Jackson reminds peoplethat Miriam

was at least in her 80s when she led

the women in song by the sea. “My en־

couragement

$1ST$encouragement$1ST$

$2ND$encouragement$2ND$to seniors is,You’re never

too old to make difference. You can

changethe face of the nation by being
your truest self,”she advised.

Jackson’smuseum partner is Safed

resident Chaya Barth,who retired in

2018 from the “green architectural

chemicals company” she founded.

Buildingthe Children’s Museum of

the Galilee with Jackson is one of her

post-retirement passions.
Initially,Barth said,she “was re־

cruited

$1ST$recruited$1ST$

$2ND$recruited$2ND$to providesome professional
counsel regarding green construc־

tion,”

$1ST$construction,”$1ST$

$2ND$construction,”$2ND$but soon she found that many
areas of her professionalexperiencefit
well with the needs of the [nonprofit
organization].

“I came to [retirement]enthusias־

tically

$1ST$enthusiastically$1ST$

$2ND$enthusiastically$2ND$after whole lifeof work that,
yes, did enjoy. had no choice but to

work to support my daughterand my

parentsfor many years.
am person of faith and trust,and

simplydecided to leave my business

because had enough. left with no

plans,with no expectations,onlywith
home that owned and enough to

liveon.”

In addition to the 30 to 40 hours

week she invests in the museum, Barth

studies dailypage of Talmud, runs

few times week,participatesin at least

one half-marathon year, does Pilates,
gardensand maintains social and

home life.

And in the spiritof making the most

of one’s retirement,she married for the

firsttime at age 68.

Despitethe fact that Israel is often

accused of being youth-oriented
culture,approximately12% of Israelis

are 65 and older, statisticthat is in־

creasing

$1ST$increasing$1ST$

$2ND$increasing$2ND$by nearly1% per year.
Most olim have alreadyreinvented

themselves at least once. From these

stories,it’sclear that there issomething
specialabout lifein Israel marriage
of inspirationand opportunitythat
allows individuals,from poets to

yeshivastudents to museum founders,
to squeeze every drop of juiceout of

their retirement years.
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