
במבט לאחור

תשפ"א



אנחנו  כאשר 
את  פוסעים 

האחרונות  הפסיעות 
חדשה  ושנה  השנה  של 

אנו  בפתח,  לה  ניצבת  כבר 
מעזים להסב את המבט לאחור אל 

בהתרגשות  ולהתמלא  שחלפה  השנה 
ספק  ללא  תיזכר  תשפ"א  שנת  וסיפוק. 

כשנה לא קלה בלשון המעטה ובכל זאת סקירה 
מהירה ממעוף הציפור מעניקה לנו תמונה מיוחדת 

במרכזי  המתנהלת  השוטפת  לפעילות  מעבר  במינה. 
"איילת השחר" והידיים העמוסות של הפעילים והמתנדבים 

הציון  מנקודות  קטן  חלק  אל  לחזור  בחרנו  השנה,  ימות  בכל 
המיוחדות והמרגשות של השנה.
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בשביל החיים

יש רגעים שבהם כולם כמהים לחיבור, אנחנו משתדלים להיות שם כדי לבנות 

במגפת  הנספים  להנצחת  החיים"  "שביל  היוזמה של  נולדה  כך  הגשר.  את 

מי  בהשתתפות  רושם  רב  במעמד  היהודי.  העולם  רחבי  מכל  הקורונה 

שבהמשך התמנה לנשיא המדינה מר יצחק הרצוג ונכבדים נוספים, ניטעו עצי 

"שומר  מבצע  בעת  שמונה.  קרית  עיריית  ידי  על  שנבנתה  בטיילת  זית 

החומות" כשבערים המעורבות התחוללו פרעות, נרתמו פעילי הארגון לסייע 

למשפחות באירוח, במשלוח חבילות סיוע ובעיקר בתמיכה מורלית ורגשית של 

שותפות וסולידריות. גם בעת האסון הנורא על הר מירון בו נמנו  45 הרוגים 

מתנדבי חברותא היו שם כדי להביא לידי ביטוי את החיבור בין כל חלקי העם. 

כל זה בנוסף לפעילות הנפלאה בכל גלי הקורונה של פעילי איילת השחר בכל 

מקום שהם לסייע למשפחות מבודדות או חולות. אף אחד לא נשאר בודד. 

פעילות שטח בזמן אמת



2
עושים מקום לתפילה

בתי כנסת חדשים בקיבוצים

יזמה  השחר  שאיילת  כנסת  בתי  עשרות  אחרי  גם 

והקימה במושבים ובקיבוצים הם לא היה בית כנסת קודם 

ופותח את שעריו  לכן, ההתרגשות בכל בית כנסת שמוקם 

ניתנת לתיאור. כל מעמד חנוכת בית  לתושבי הקיבוץ, לא 

הכנסת הוא סיומו של מסע ארוך ועמוק בין אנשים ולבבות, 

בין בירוקרטיה ומשרדים בין שאיפות וחלומות לנדיבות לב. 

השנה חנכנו בתי כנסת במצפה אביב, זיקים, בית קמה, כפר 

החורש, חנתון ובית הכנסת בקיבות עמיר הנמצא בהקמה. 

ברכות לחברים הנפלאים שזכו להגשים את החלום. בראש 

אל  שלכם,  החדש   כנסת  בבית  כשתשבו  הקרוב  השנה 

נפלאה. שנה  לכולנו  שתהיה  להתפלל  תשכחו 
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קרובות קרובות
חברותא נשים

הקורנה  דווקא  הפלא  למרבה 
שהביאה לחיינו את הזום יצרה 
במסגרת  חדשות  הזדמנויות 
מורחבת  סדנא  חברותא. 
כהן  שמחה  הרש  עם  לזוגיות 
פעילות  מאות  בהשתתפות 
עם  חנוכה  כנס  בחברותא. 
מרצים וסיפורי חברותא אישיים. 
בוגרת  של  סטנדאפ  ומופע 
העצמה  מפגשי  "חברותא". 
והעמקה  למידה  ומפגשי 
ומיוחד  חדש  מיזם  בתנ"ך. 
בין  המחבר  קרובות"  "קרובות 

סטודנטיות 
אונו  ממכללת 
הארץ  מכל  לנשים 
משותפת  לחברותא 
בזום ובטלפון. גם מחוץ לזום 
השתחוויה  תיאטרון  עולם,  יש 
ובו  חברותא  במסגרת  הפועל 
חילוניות  נשים  יחד  משחקות 
וחרדיות. קורס משותף וייחודי של 
וזו  "חברותא".  עם  ספיר  מכללת 

רק טעימה קטנה.
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מתכוננים לשמיטה
חברותא גברים

במהלך  בחברותא  בלטו  מיזמים  מספר 

השנה כמו "חכמים בסלון" המביא את 

הבתים.  לסלוני  חברותא  מפגשי 

של  ייחודי  חברתי  מיזם 

עם  עפולה  שיתוף 

בני ברק  עיריית 

ת  ו ב ד נ ת ה ל

עם  ולימוד  

קשישים בודדים. מיזם 

נוצרו  בו  יו"  פור  "ווטסאפ 

בווטסאפ,  מרובעים  מפגשים 

אבל  מיוחדת.  תאוצה  שתפס  רעיון 

לשנת  ההכנות  תנופת  הכל  מעל 

נמצא  בחברותא  מיוחד  צוות  השמיטה. 

רחבי  מכל  חקלאים  עם  רציף  בקשר 

לשנת  להתכונן  להם  ומסייע  הארץ 

לשטח  יוצאים  חברותא  פעילי  השמיטה. 

החקלאים.  את  לפגוש  יום  כלך  כמעט 

מורלית  ותמיכה  הדרכה  כנסי  עשרות 

נערכו במושבים החקלאיים מהדרום עד 

מקצו־ והרצאות  כתובים  חומרים  הצפון. 

אתר  כולל  הזמן  כל  שמופקים  עיות 

בסיסית  יסוד  הנחת  מתוך  הכל  מיוחד. 

ש"צריכים  הפעילות  כל  את  המלווה 

חברותא לשמיטה".
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מעלים על נס

לסדרת המרכזים הפעילים של איילת השחר בערים השונות נוסף בימים אלו המרכז 

איילת השחר בנס  גרעין תורני של  ציונה. לפני כ20 שנה הוקם  ישן בנס   – החדש 

ציונה, שיעורים הרצאות, מפגשים ופעילויות לכל הגילאים הכוללות מעורבות בקהילה 

ותמיכה בנזקקים היו חלק בלתי נפרד מהמקום. בשל קושי בתפעול וחוסר במשאבים 

הצטמצמה הפעילות שלנו במקום במהלך השנים. וכעת לאור דרישה שבאה מהשטח 

וסיוע של גורמים מקומיים מתחדשת ומתגבשת קבוצה חדשה ואיכותית של משפחות 

שבאות לקבוע את מושבת בעיר ולתרום מכוחם ומרצם כדי למלא את הצורך במסגרת 

קהילתית תורנית כמו בכל מרכזי איילת השחר ברחבי הארץ.

המרכז החדש בנס ציונה
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אין חופשה בחופש

פעילות "בין הזמנים" לנוער

שכולם  בימים  גם 

זמן  פסק  לוקחים 

מהעבודה, מרכזי איילת השחר 

פעילים ואפילו באינטנסיביות גבוהה 

הפעילים  הקימו  ובשלומי  טבעון  קריית  במודיעין,  יותר. 

המקומיים מסגרות "בין הזמנים" לנוער המעניק לבני הנוער 

חברתית  ואווירה  לימוד  של  וערכית  חווייתית  מסגרת  בעיר 

מדהימה. מסגרות בין הזמנים כוללות גם טיולים ופינוקים יחד 

ממגוון  מרתקים  ואנשים  רבנים  עם  ומפגשים  הרצאות  עם 

תחומים. להיכנס למרכזי איילת השחר בעיצומה של החופשה 

הוא  המדרש  בבית  בתורה  הוגים  נוער  בני  עשרות  ולראות 

הבוגרים  שהנערים  פלא  לא  לב.  ומרנין  נפש  משובב  מראה 

מקומם  את  אחרי,  ארוכות  שנים  גם  השחר  באיילת  רואים 

הטבעי והבית השני שלהם.
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מעורבות בקהילה

גרעיני איילת השחר 
במודיעין, קריית טבעון, 

שלומי, רחובות, 
ירוחם ויערה.

דגש מיוחד ניתן השנה במרכזי איילת  
השחר הגדולים הנמצאים בערים 
טבעון,  קריית  מודיעין, 
שלומי  ירוחם,  רחובות, 
פעילות  על  ויערה, 
ת  י ת ר ב ח
ת  ו ר ג ס מ ב
ת  ו נ ו ש ה
ל  ל כ ו
בין  הגילאים. 
ניתן  הפעילויות 
"עזרה  קורס  למנות 
שהתקיים  ראשונה" 
במסגרת המרכז התורני במודיעין 
חדשים  לעולים  נרחבת  פעילות  וכן 
דוברי אנגלית המעניקה להם קהילה תומכת 
הוקם  טבעון  בקריית  בארץ.  בקליטתם  וסיוע 
בשנה זו מערך מתנדבים לחלוקה של סלי מזון 
לנזקקים בדגש על יולדות וכמובן מבודדים וחולי 
הקהילה.  מבני  מיוחדים  לפינוקים  שזכו  קורונה 
במרכזי  תאוצה  שתפסה  ומרגשת  נוספת  יוזמה 
איילת השחר השונים קשורה בבתי אבלים. נציגי 
ומעניקים  בעיר  אבלים  לבתי  מגיעים  הקהילה 
וענין.  צורך  בכל  ופרקטית  נפשית  ותמיכה  ליווי 
ובאופן כללי ניתן לומר שמה שמסמל את פעילי 
האוזניים  הוא  המקומות  בכל  השחר  איילת 
שתמיד קשובות והלב שתמיד פתוח לרווחה ונכון 

לסייע ולעזור בכל תחום וענין.
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הכח הנשי

מפגשי נשים בקיבוצים

הנשה  שנולד  ומרענן  חדש  מיזם 

של  חלום  לפועל  מוציא  השחר  באיילת 

שנים לייצר מפגשים מורחבים בתוך הקי־

או  פעמיים  חד  ביקורים  עוד  לא  בוצים. 

טלפוני  קשר  על  המבוסס  מרוחק  שיח 

ממש  של  במפגש  מדובר  הפעם  בלבד. 

בין נשים מהקיבוץ לנשים דתיות וחרדיות 

החרדיות  השכונות  מתוככי  המגיעות 

מוקדים   9 ישנם  כיום  כבר  בארץ.  ביותר 

ייפתחו  ובקרוב  מצוין   שפועלים  פעילים 

המפגשים  של  המטרה  נוספים.  מוקדים 

החרדי  הציבור  את  לעומק  להכיר  היא 

דרך הרצאות, סיפורים ועוד, כי בסופו של 

יום הכח האמיתי הוא הכח הנשי.
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גם זום לטובה

מפגשי הכשרה לפעילים

זכו  השחר השנה  איילת  פעילי 

כמה  למפגשים במשך  חודשים 

רבנים  עם  ומרצים מכל העולם היהודי שהע־מרתקים 

מזווית  אחד  כל  החיבור ניקו  על  מבט  הייחודית  ראייתו 

אדם  לכל  והקשב  בכל זמן, בדגש על זמני קושי ומצוקה. בין לקהילה 

שפירא  אליהו  אפרים  הרב  עם  המפגש  במיוחד  זכורים  נותרו  המרתקים  המפגשים 

ישראל  פרופסור  מנהיגות בעת משבר,  פלורידה שדיבר על  ביץ'  מיאמי  נורס  מקהילת 

שטראוס מנהל אגף בריאות הנפש בבי"ח מעייני הישועה שהציג משנה סדורה על חרדות 

והדרך לזהות ולהתמודד איתן. הרב מרדכי נויגרשל שעסק במשנת הכוזרי והשלכותיה 

האקטואליות. הרב אברהם בוקופולסקי מקהילת בית יעקב בסאן דייגו קליפורניה. אדיר 

יונה ממקימי בית הכנסת בקיבוץ בית קמה. ערב מיוחד לZכרו של הרב יונתן זקס ז"ל עם 

תלמידו הרב אלן קמחי מלונדון. מפגש על אחריות וחינוך עם הרב נח פלאי. הרב יהודה 

פרויליך משיקגו. והרב ראובן לויכטר מתלמידי הרב וולבא. מפגש שעסק בחסד של אמת 

הרב  עם  בעולם  היהודיות  הקהילות  מצב  על  וסקירה מרתקת  רוזה  הרב  זק"א  רב  עם 

אליהו בירנבוים מאורגוואי. היתה זו הזדמנות נדירה ממש עבור כלל הפעילים בכל פינות 

הארץ להתכנס יחד ולהעשיר את עולמם בתוכן רלוונטי שמסייע להם להעניק לאחרים.
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חברותא בכיתה

רב שיח עם תלמידים ובני נוער

ת  ו ר ש ע

כיחות מבתי ספר 

חילוניים ברחבי הארץ 

נציגות  או  נציגים  ארחו 

מהמגשר החרדי לרב שיח של 

ישירה  אמצעית,  בלתי  הכרות 

אותנו  לימדה  הקורונה  וכנה. 

הרבה דברים, אחד מהם האפש־

לעומק  ולהכיר  שיח  לפתח  רות 

נפגשים  הינו  מגזר שכנראה לא 

אתו ביומיום. עשינו את זה דרך 

אנשים  בין  מפגש  ייצרנו  הזום. 

חרדים בכל מיני תחומים לתלמי־

דים מבתי ספר לא דתיים .ויצרנו 

השיח  המגזר.  הכרות  על  שיח  

ה  י ה

ק   ת ר מ

ונתן  ומלמד  

חד  הזדמנות 

פעמית לתלמידים להכיר 

ולקבל  שאלות  ולשאול 

תשובות. מהתגובות של התלמידים 

ניתן היה להבין את חשיבות הביקו־

והמבט  עולמם  בעיצוב  הללו  רים 

ויהדות  תורה  על  שלהם  הכולל 

בכלל ועל הקהילה החרדית בפרט.



יותר  שנת תשפ"א תהיה 
מכל סמל של שנת תהפוכות. 

שנה שהחלה עם תקוות גדולות 
שהנה המגיפה נמצאת מאחורינו אך 

כדי  פה  שהמגיפה  הבנו  הזמן  עם 
אחורנית  שבהסתכלות  ספק  אין  להישאר. 

אף  שעל  רב  סיפוק  ישנו  שחלפה  השנה  על 
יוצאי דופן. כעת  הקשיים הצלחנו להגיע להישגים 

כי  תפילה  אנו  החדשה  השנה  אל  הפנים  עם  כשאנו 
השנה הבאה תהיה שנת שלום, שנה שבה נצליח לקיים את 

הלכות השמיטה בהידור רב בכל חלקי ארץ ישראל. שנה של 
אחדות וקירוב לבבות. שנה שנאמין שאפשר לחבר. 

לסיכום



אם גם אתה רוצה לקחת חלק 
בדבר הגדול הזה

לחץ כאן לתרומה

https://ayelethashachar.org/he/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA.html



