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  ,לכבוד

  ועדת קרן פרס יושב ראש הכנסת לאיכות החיים 

  

ר הכנסת בנושא פעילות לגישור וסובלנות וצמצום הפערים "המלצה לקבלת פרס יו: הנדון

  בחברה

  

  ,שלום רב

  

  .לקבלת הפרס" איילת השחר"לעונג ולכבוד לי להמליץ על ארגון 

  

, שבראשה הרב שלמה רענן,  על ידי קבוצת פעילים1997ארגון איילת השחר הוקם  בשנת 

  .לגשר בין רחוקים ולתרום לחיזוק הזהות היהודית, במטרה לקדם אווירה של פיוס חברתי

  

, עולים וותיקים, חיברה צעירים ומבוגריםש, הארגון יזם פעילות קהילתית סביב חגי ישראל

  .מרכזים קהילתיים ובתי הכנסתב, דתיים וחילונים

  

רעיון . קשר אישי בטלפוןהמבוסס על  –' חברותא' פתח הארגון את פרויקט 2004בשנת 

 ואינטלקטואלי בין אנשים רגשיהבסיסי הוא לנצל את יתרונות הטלפון ליצירת קשר 

שבה מחליפים דעות , קשר מתנהל באמצעות שיחה אחת לשבועה. שונים  ומגזריםמקהילות

 . היהודים ולומדים ביחד פרקים מארון הספרי,ורשמים
  

בהם חובשי כיפות סרוגות ,  משתתפים25,000-תוך זמן קצר הגיע היקף פעילות הארגון לכ

ת הקשר הטלפוני יכול להיו. עולים וותיקים, נשים וגברים, מסורתיים וחילונים, ושחורות

בין חיילים מהצפון , בין חרדית ממאה שערים לצעירה חילונית מקיבוץ השומר הצעיר

הכל נעשה . בין פנסיונר מכפר סבא לאיש ישיבת הסדר מירושלים, לאברכים בבני ברק

  ". כל ישראל חברים: "ל"ברוח אמרת חז, וסובלנותרצון טוב , באווירה של כבוד הדדי

  

ש הזה לפני כשנה ולמדתי להכיר ולהוקיר שלושה התוועדתי לפרויקט המיוחד והמרג

, אכפתי, רגיש, איש נעים הליכות וכריזמטי, הרב שלמה רענן: מפעילי הארגון הבולטים

הרב הוא הרוח החיה סביב כל המיזם . המחזיק בתפישת עולם של סובלנות ודאגה לזולת

עם חוש ,  ורב פעליםנמרץ, צעיר מקסים ושנון, מוטי רייך. והלוואי וירבו כמותו בישראל
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כושר , בעל ראיה חודרת, אדם רחב אופקים, אליעזר היון. טכנולוגי יוצא דופןוארגוני 

  .ביטוי ולב טהור

  

. נבחר על ידי השותפים עצמם, הנושא הנלמד בחברותא: נוכחתי כיצד מתנהל הפרויקט

, ת ישראלמחשב, דמוקרטיה ויהדות, פרשת השבוע, ספרות עברית, לרוב מדובר באקטואליה

  .או הלכות לשון הרע

  

, יוצר דינאמיקה של קרבה והבנה,  דקות מדי שבוע20-  כ בדרך כללשאורך, הלימוד המשותף

למערכת לא אחת מתפתח הקשר . שמעודדת שיחה על נושאים רחבים ולעתים גם אישיים

 כל . להיות משכיל או בקיא במקורות כדי ללמודאין צורך.  בין המשפחותה יותר רחביחסים

  .דכפין יטה ויטעם

  

הקים צוותים שתפקידם לתאם את החברותות וללוות בעזרה ובהכוונה " אילת השחר"ארגון 

  .ללא מגמה של החזרה בתשובה, הכל בנועם הליכות. לפי הצורך

  

עלינו לעודד ולשבח מיזמים , ומשבר זהות, איבה וניכור בין קבוצות, בימים אלה של בורות

  .הפחתת דעות קדומות וקירוב לבבות, של לימוד מורשת

 שלום ,אחווה, אהבה, שמשכיל לייצר אנרגיות חיוביות של מחשבה, "איילת השחר"ארגון 

  .ראוי בעיני לכל שבח ואני ממליץ עליו בחום לקבלת הפרס לסובלנות ולגישור, ורעות

  

  

  ,בברכה

  עוז אלמוג' פרופ

  סוציולוג

  החוג ללימודי ארץ ישראל

  חיפה' אונ

  

  

 

  


