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 נוטעים דרך
 

לטעת להם דרך חדשה  רביםלאחר שלא מצאו עצמם בעולם החרדי החליטו בעלי תשובה 

מחפשים קהילה שיש ה רשת קהילות של בעלי תשובה ,כירו את "נטיעות"ה משל עצמם.

הם לא שרונות שה' נטע בהם. חיבור אל החיים ואל הכוחות והכעם  עבודת ה' בשמחה בה

 אך גם לא מוכנים לוותר על עולמו הטבעי של הקב"ה. לם התורה,מוכנים לוותר על עו

 מאמינים ונוטעים. מענה לצרכי בעלי התשובה? תספקנה קהילותיהםהאם 
 

ואף שירת  תנועת הנוער העובד והלומדב היה פעילו גדל בקרית טבעון בבית חילוניאריאל לביא אהרן 

 ,חד החברים מהתיכון. לביא פנה לציונות הדתיתא גם מו, כשחזר בתשובה, שב ע. לאחר כמה שניםבנח"ל

היו מעורבים בפלילים  הקהילה סגורה. לאחר שהתגלה שחלק מעסקני נכנס לקהילה חרדיתואותו חבר 

. אך דווקא ממנו, הגיע מצוותהתורה וה חבר את עולם התורה והתרחק משמירתעזב ה, ההתפרקקהילה וה

 הרעיון החלוצי.

שבעצם כשאדם חוזר בתשובה אין לו באמת לאן לחזור כי אין קהילות " ,מספר לביא ,"הוא אמר לי" 

הן היו יכולות להוות בית אמיתי ובריא , אם היו קהילות כאלו למעשה,שחיות יהדות שמחוברת לחיים. 

ליתי שיש ואחרי כמה שנים גי של בעלי תשובה, נולד הרעיון להקמת קהילה עצמאיתכך  לבעלי התשובה.

  ".ים על זהעוד הרבה שחושב

 

 ?ש לכדי מציאותהתגב הרעיון להקים רשת קהילות לבעלי תשובהאז איך 

תשובה -בעלי ידי-', שהוקם עלאדרבה' שנפגשו. הכיוון הראשון היה הירחוןזה התחיל משני כיוונים 

של חיים של בעלי תשובה  במודל בעיות רבותישנן שתשובה  של שנה 02 מהעולם החרדי, שהבינו אחרי

כבר בהתחלה הם חשבו על הקמת הציף את הנושא. חברה החרדית, והרגישו שהם חייבים לתוך הב

בדיעבד  קהילות עצמאיות, אך הרעיון נזנח בהתחלה עקב קשיים רבים ובמקום זאת הוקם כתב העת.

 ציבור בעלי התשובה עוד לא היה בשל לשינוי כזה. שנים  כי לפני חמש ,הטובלמתברר שזה היה 

 לחמן, בעל תשובה איתי יוסףחבר בשם י ואנלדבר על הנושא ישבנו  ,שנים לפני ארבע בכיוון השני,

ולא  ,בבית ישראל בגילה והוא בנחלאות אז אני גרתי .)שהיה בצופים, אבל הסתדרנו...( פיתוח הילצמהר

  .ישראלית-התחלנו לחפש מקום לקהילה חסידית ארץוראינו מקום שנוכל למצוא בו את עצמנו, 

גענו , והנוספות ולפני שנתיים החלו לצוץ קהילות דומותעוטף עזה שב 'שובהמושב 'גרעין בהקמנו 

 הקמהקהילות בעוד שלוש  ועוד, ויש חיפה, מעלות, במצפה רמון, צפת לשמונה קהילות שהתאחדו לרשת:

 עם המון ילדיםמשפחות,  51-02בכל קהילה יש בין . ומשפחות רבות שמעוניינות להצטרף למהלך הזה

 ועשייה עניפה.

 

 החברה החרדית? בתוךיתיות במודל של החיים של בעלי תשובה ימה הבע

לדים של בעלי תשובה מתקשים יו החברה עצמה לא תמיד מקבלת אותך כשווה בין שוויםקודם כל 

אף ששם מקבלים אותך  ופשוט לאומי זה לא תמיד קל-חרדיים, וגם בציבור הדתי להתקבל למוסדות חינוך

-וחוסר במסורת, שמובילות גם ללקיחת חומרות לאישנן בעיות זהות  אך מעבר לכך .תר טובהרבה יו

ובעיקר הרבה סוגיות רוחניות אמוניות  בעיות בחינוך ובתעסוקה, הגיוניות וללחץ משפחתי. מעבר לכך יש

 הדבר מאוד מסובך., אך כשמנסים להיבלע במקום אחר מןלי תשובה צריכים ללמוד להתמודד עשבע

הוא משועמם ש ר לאביוומוא יום אחד מגיע הבן הקטןכאשר אצל משפחה של חוזרים בתשובה  ,משלל

ברמה האישית, והוא צריך ללמוד כיצד מתמודדים עם זה.  האב יכול מאוד להיבהל מכך בלימוד הגמרא,

, אך כל בעל תשובה מביא איתו משהו מהעולם הקודם ובמקום לחבר אותו לתורה הוא נאלץ להדחיק אותו

ולחבר את  סוגיות אמוניות הקשורות לכל הציבור יויחד אפשר ללבןכאשר יש קהילה של בעלי תשובה 

 .התורה לחיים

 

 "רשת" של קהילות כאלו? להקים מספיק להקים קהילה. מדוע כךאם 



. וצריך גוף ארצי שיקים אותן, יאסוף משאבים יארגן וכדומהראשית, יש ביקוש לעוד ועוד קהילות כאלו 

ומחזקת אותן. נציגים מכל הקהילות נפגשים מדי  מחדש מעצבת את הקהילותהרשת עוד סיבה היא ש

כגון על ן מהותי שקשור לקהילה, דיו מקיימיםולומדים אחד מהשני  ,, כל פעם בקהילה אחרתחודש וחצי

נחה רב מיותר או הלכה רב פוסק דרוש  : האם בקהילות מעין אלולהרב קהי סוגיות בחינוך, או על

 קבוצות?

 

 לא תשתלבו בגרעינים התורניים?שלמה 

מגיעות  מצד שני,מחפשים ליצר זהות ציבורית חדשה לבעלי התשובה. שאנחנו הסיבה העיקרית היא 

היה בעיקר מחפשות שעבודת ה' תו ו אחר,לאומי שמחפשות משה-רבות מהציבור הדתימשפחות גם אלינו 

זה ו יותר טוב, שואלת עצמה בבוקר איך עובדים את ה'כל משפחה בקהילה  –המרכזי בקהילה  הדבר

המרכזי של עבודת ה' זה העניין ברק או בכל התנחלות. -נה בבניו דווקא נמצא בכל שכולאייחודי ו

. זהו עוד מודל לק מעבודת ה'נובעת כחוהיא בעניין פן מהותי  הנה ייה חברתיתעש , כאשרהקהילות

  .מוד ממנו ולהתחבר אליושאפשר לל

 

 יצד מתייחסים אליכם הרבנים החרדים והדתיים הלאומיים?כ

אך אין להם מענה חלופי לבעיות שהעלנו.  להם, קצת חדש כי זה דבר שהואחלק מתנגדים  בציבור החרדי

רו לנו "לכו על זה" אלא אמלא רק ש ,גדולי דורביניהם  ,גם תמיכה מהרבה רבנים חרדייםיש  מצד שני

רואה  כבר הדור הצעירות יודי עובר תהפוכות רצינגם העולם החר .?"ום עד עכשי"איפה היית :אמרו

  ., ורשת נטיעות מהווה ראש חץ בתהליך הזהעצמו כחלק מהחברה הישראלית

ו לא חנחוזרים בתשובה, אך יש שלא הבינו למה אנ קבלים הרבה יותר טובבציבור הדתי לאומי אכן מ

הבדלים מהותיים בהתכוונות של שיש  טוענים חנום לרשתות של הגרעינים התורניים. פה אנמצטרפי

עם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הקהילות ובהקשר שבתוכו הן צומחות, אבל הכל נעשה מתוך דיאלוג ו

 .הגרעינים התורניים ועם כלל הארגונים והתנועות של הקהילות המשימתיות בארץ

  

 נטיעות"? "קהילות של  ייעודה מהו

. המטרה העיקרית היא גיבוש של הציבור להיות בפריפריה גאוגרפית או חברתית הקהילות עצמן מיועדות

 שראליות':לחבר את התורה לחיים. אנו קוראים לזה 'חזרה ליבגדול ו משותפת, וזהות סביב חזון משותף

קוראים להם  ומעשייה רחבה בכל מיני תחומים, ואנחנוות מובחרות חוזרים בתשובה הגיעו מסייר הרבה

. לדוגמה, יש אצלנו קהילות שעוסקות ביהדות ואקולוגיה, קידום מעורבות חברתיתלולתעסוקה לחזור 

 מנותק.תזונה בריאה בחברה החרדית ובמתן מענה לנוער חרדי 

 

 ?עוד כמה שניםלשאיפה מהי ה

ים עם תוכניות מסודרות . אנו עובדבעשור הקרוב איש 0222-כעם  תוקהיל 01-כהשאיפה הנה להגיע ל

התודעה של בעלי שינוי בעיקר לו, להביא לשינוי תודעה של היחס לבעלי התשובהושואפים  יין,על הענ

לא חיים באשליות  חנו לא יכולים להבטיח הבטחות במקומות שאחרים הכזיבו, ואנחנוהתשובה עצמם. אנ

ים רוצים שאנשלא היינו  ו מנסים ליצור את כל התנאים המתאימים.חנאך אנ ,לנו פתרונות קסם שיש

ם לעבודת , אלא שיקחו אותתיהםרונושקודם ואת כל כ מחקו עם התשובה את כל האישיות שהיתה להםי

השינוי הזה בא לידי ביטוי גם בעיתון "אדרבה" שבהתחלה במוסיקה ובמדע. , מנותאב ה' ולקדושה, כגון

 ,וגם עיצובואחרי שנה וחצי שינה כיוון  עיות של בעלי התשובה בעולם החרדיהצפת הבעסק בעיקר ב

לבל, צריך לשים לב לאיפה דור מבול ש ,שדווקא בתקופה הזו להגיד אנחנו רוצים. והתחיל לחשוב קדימה

 נו.ריות על חיינו ולברר היטב את דרכלקחת אחהולכים, 

 

 


