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למדתי , נולדתי במשפחה דתית לאומית"

תי ללמוד החלט. והמשכתי במסלול שירות לאומי

במדרשה כי חשתי חלל בנושא ארו� הספרי� 

היהודי וחשבתי שאני לא נופלת בהבנת ד# גמרא 

כשרצו להכיר לי את הב� של . מכל בחור ב� גילי

לא הרגשתי מעוצבת מבחינה , מזכיר היישוב

וג� חשבתי שאני לא רוצה לצאת ע� כל , רוחנית

, חברות ודודות הציעו לי מדי פע� בחורי�. אחד

 30היו� אני רווקה בת .  לא מצאתי את בעליא(

 זהו קטע –..." ומודאגת מהחמצת האמהות שלי

אחת מארבע דמויות בדויות , ממונולוג של מיכל

של רווקות הנדונות בסדנא של מאירה פוירשטיי� 

ב "המופעלת בקרב תלמידות י" חינו( למשפחה"

פוירשטיי� מנסה . באולפנות ובנות שירות לאומי

א� הבחירות שעשו מיכל , הבנותלברר ע� 

, מדרשה, וחברותיה בקשר לשירות לאומי

ה� הבחירות הנכונות בהשוואה , לימודי� וחתונה

, דמות חמישית,  לבחירות שעשתה רחלי

פגשה , רחלי למדה במכללה. שנישאה בגיל צעיר

התלבטה בקשר אליו א( לבסו# נישאה לו , בחור

בעלת , די�א א� לילהי, 30בגיל , היו�. 21בגיל 

  .מקצוע ועובדת

טוענת , אי לקיחת החלטה בזמ�

היא מכשול בדרכ� של צעירות להיות , פוירשטיי�

, בסדנה. נשואות ומאושרות או רווקות ותוהות

, ל משרד החינו("שאושרה להפעלה בחוזר מנכ

מחלקת המנחה את הבנות לקבוצות וכל קבוצה 

במהל( הדיו� . דנה בדמותה של רווקה אחרת

  .ת הבנות את דאגותיה� לגבי עתיד�חושפו

בעלת תואר שני בייעו, חינוכי , פוירשטיי�

שימשה בעבר , ומרצה במכללת אורות ישראל

מורה ומנהלת באולפני עולי� ולפני חמש שני� 

הצטרפה למער( השידוכי� ההתנדבותי של ארגו� 

 והצעתי לה 20התקשרתי לצעירה בת ":  "ישפה"

השנה אני ': יתההתשובה שלה הי. לפגוש בחור

שנה . 'אני לומדת עד עשר בלילה, לא יכולה

אני לא ' :והיא השיבה, לאחר מכ� התקשרתי שוב

. 'אני צריכה ללמוד תורה במדרשה, יכולה

מבחינה יהודית ומבחינה אישית זה נראה לי 

כשהיא תרצה להקי� , 28הרי בגיל , מוזר

לא יאפשר מבנה האישיות שלה , משפחה

  ". זרי�להתחבר ע� אנשי�

פוירשטיי� מבקשת לעורר בקרב מי 

שמגיעות לפרק� מודעות באשר לעיתוי הנכו� של 

". לחופה ולמעשי� טובי�, תורה"קיו� המימרה ל

אל תגידי , א� דודה מציע ל( מישהו", לדבריה

אל תעצרי תהלי( טבעי בגלל ' !עכשיו לא': לה
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או בנתינה , צור( הנשמה של( בלימודי�

  ". למולדת

  

        להקי� בית להקי� בית להקי� בית להקי� בית החובה החובה החובה החובה 

הרב יהושע שפירא מרבה להרצות על 

ראשיתה של הבעיה : "החובה להקי� בית ישראל

היא התרבות המערבית הסובבת את החברה 

הדתית ומעמידה סול� ערכי� שמערכת החינו( 

, מסביר הרב שפירא" ,נאבקת בו בצורה מוגבלת

, וכשזה אינו קורה, בניית בית היא דבר טבעי"

שאי� לו , אד� ב� עשרי�. יהדומה הדבר לאנורקס

כמיהה טבעית לבנות בית ולהוליד ילדי� הוא 

הרב מאמי� שהסברה שתציג ." במצב אנורקטי

את ער( הבית וחיי המשפחה כער( העולה על 

הוא . קריירה ולימודי� תאפשר לפתור את הבעיה

פוסל את הפיכת הנושא לתוכנית לימודי� 

פ( א� הנושא יה: "במערכת החינו( הפורמלית

נושא שכזה אינו . הוא יימאס, למקצוע ע� ציו�

יש לטפל בו בחינו( . יכול להילמד על ידי מורי�

להפגיש בנות ע� אמותיה� ובני� , הבלתי פורמלי

. לערו( ימי עיו� באולפנות וישיבות. ע� אבותיה�

שיחזיר את המשפחה , יש לגרו� למהפ( תרבותי

  ."לסול� הערכי�

: ת מתלבטי�אל הרב שפירא מגיעי� זוגו

אול� , אני שומע מה שה� אומרי� ועוזר לה�"

הוא מספר על מקרה . הוא מציי�" ,איני מכריע

עתיר , 25בחור כב� . שאירע לו לפני ימי� אחדי�

א( , פגש בחורה בעלת מידות טובות, כשרונות

. תמימה למדי וחסרת תחומי עניי� רוחניי�

. הבחור התלבט א� להמשי( ולהיפגש איתה

 לו להבי� שהוא עוסק בדוגמות ולא בצד עזרתי"

כיוונתי אותו להבי� את התקשורת . האנושי

שהתפתחה ביניה� ולשאול א� הוא חש טוב 

. ופחות לעסוק בכישוריה מול כישוריו, במחיצתה

הוא הגיע למסקנה שכדאי לו להמשי( את הקשר 

  ".בגלל אישיותה החיובית

   

        מצא אישה מצא טובמצא אישה מצא טובמצא אישה מצא טובמצא אישה מצא טוב

שרוי בלא כל אד� שאי� לו אישה "

אומר הרב יוס# " בלא טובה, בלא ברכה, שמחה

ששימש רב אזורי ספרדי , אלנקווה מיד בנימי�

כל יהודי צרי( לשאת תפילה . "במועצת חו# עזה

כי , הרב אלנקווה גורס." להקמת בתי� בישראל

מליו� פנויי� ופנויות באר, מלמדי� על קיומה 

בכל . של בעיה לאומית שיש להחדירה לציבור

ה מפסיד ע� ישראל אלפי בתי� בגלל אי שנ

לפני חודשי� אחדי� . מימוש הזכות להקי� בית

כינס הרב בכותל המערבי רווקי� ורווקות 

רק , לדבריו. לעצרת תפילה למע� חיתו� זוגות

כשבני .  "הסברה טובה תביא לצמצו� התופעה

ר# הדרישות שלה� הגיוני , הזוג ה� צעירי�

. ויופי ומתחתני�ה� מחפשי� ערכיות . וסביר

הדרישות , ככל שה� נעשי� משכילי� ודעתניי�

ופחד רווקות אוחז בפנויי� , נעשות מופרזות

רוב המתגרשי� ה� אלה , לשיטתו". המתבגרי�

ומכא� שלא מקובל , שחיו יחד לפני נישואיה�

אי( התחתנת ע� מי : "עליו כשאומרי� לצעיר

הוא מספר על בחורה ". שלא הכרת מספיק קוד�

היא שמה לה למטרה . נתה אליו באינטרנטשפ

להינשא לבחור מישיבת הסדר וכל מי שנפגשה 

לאחרונה פגשה . עמו עד היו� לא נשא ח� בעיניה

שמצא ח� בעיניה מאוד , מסודר, בחור ירא שמי�

בוויתור על . אבל אינו תלמיד ישיבת הסדר

ושאלה מה , דרישתה ראתה פגיעה בעצמה

השבתי , משמעיתחד , להתחת� איתו. "לעשות

להתנות תנאי להתחת� רק ע� תלמיד ישיבת . לה

הסדר הוא אחת מההחלטות היותר משונות 

  ". שאפשר להעלות על הדעת



הרב אלנקווה מספר כי הכיר לבחורה 

שלאחר הפגישה , 32מסורתית מהנדס עיר ב� 

כי מימיו לא פגש בחורה שהתאימה , ציי� באוזניו

 יצר קשר ע� עבר שבוע והבחור לא. לו כל כ(

 הכירו לו 18כי בגיל , בבירור עמו סיפר. הבחורה

בחורה ומאז ה� נפגשי� ונפרדי� ללא הר# והיא 

, התקשרתי לבחורה. "זו שמפריעה לנישואיו

. הזמנתי אותה לפגישה משותפת בבית קפה

שאלתי אותה א� , כשהבחור ניגש להזמי� קפה

ביקשתי מבעל . 'כ�'והיא השיבה , היא רוצה אותו

ושאלתי אותה מתי נוח לה , בית הקפה לוח שנה

, כשחזר הבחור. היא נקבה מועד. להתחת�

הוא היה . שאלתי אותו א� המועד מתאי� לו

באותו יו� הוא הל( להתפלל על קברי . בהל�

אחרי . תו( שלושה חודשי� ה� התחתנו. צדיקי�

כמהנדס עיר בניתי ': החתונה אמר לי הבחור

בית פשוט משלי ורק , הרבה בתי� גדולי�

כעבור שנה הוזמנתי ג� לברית . 'התקשיתי לבנות

  ".             מילה

על השאלה אי( נית� לפתור את הבעיה 

להעלות דברי� , לעורר עניי�: משיב הרב

לשאת תפילות , למודעות אצל ראשי ישיבות

להכי� תוכנית לימודי� מסודרת , ותחנוני�

להקמת בית בישראל שתילמד באולפנות 

ללמד להיות הורי� ולעודד חתונות , ישיבותוב

אני אוסר על בחורה מבוגרת : "וג�. בגיל צעיר

לב� זוג� לפני שיתייצבו ' לא'ובחור מבוגר לומר 

  ".לפני רב וישאלו

  

        למלכה אי� בית למלכה אי� בית למלכה אי� בית למלכה אי� בית 

, דתייה"א� בעבר חיפשו הבחורי� בחורה 

היו� אי� בפנימיות הזו , "הגונה ומבית טוב, ישרה

מיופי " להידלק"רי� רוצי� בחו. כדי להרשי�

למתקשי� לבחור ולהחליט מוצעת . וחיצוניות

, "למלכה אי� בית למל( אי� כתר"חוברת הדרכה 

בחוברת . שכתבה מיכל פלהיימר ממעלה אדומי�

מגלה פלהיימר לקוראיה שאי� שיקוי קסמי� 

. מדובר בתהלי( מורכב, להיפ(. לבחירת ב� זוג

צעת היכרות היא מציעה אי( לנהוג בה' בפרק א

' בפרק ב; מה רצוי לברר ואי(, עוד לפני הפגישה

, היא מציעה אי( לנהל את הציפיות מהפגישה

איזה תוכ� להעניק לפגישה וכיצד לשת# הורי� 

היא ממליצה לבקש הצלחה ' בפרק ג. וחברי�

מה לא , "לא"דרכי� לומר , בתפילות ותחנוני�

מעשיי� בקשר " טיפי�"וכ� נותנת , לעשות בקשר

אל , הבחורה, ל(: "דוגמה מתו( הטקסט. לאהבה

מה הבחור היה צרי( לעשות 'תתעסקי כל הזמ� ב

 ולא –היה צרי( לשאול א� קר לי ';  ולא עשה–

 ולא –היה צרי( לקחת אותי למסעדה ; שאל

 ולא –היה צרי( להגיע לפני חמש דקות ; לקח

א� משהו . חבל על האנרגיה המבוזבזת... הגיע

קשה לי ללכת  הרבה ; לומר זאתעלי( , מציק ל(

לא נעי� לי לשבת בתחנה מאוחר ,  בוא נשב–

לא מספיק לי להיפגש פע� בשבוע , בלילה

  ..."ולחכות חמישה ימי� לטלפו�

התחלתי לכתוב את העצות הללו בגלל "

מסבירה " ,חברות וקרובות משפחה שהתעכבו

שנישאה בגיל צעיר וכיו� היא א� , פלהיימר

מתו( אינטואיציה ומסיפורי� כתבתי . "לילדי�

פלהיימר נעזרה ברב הסופר חיי� ." ששמעתי

, מ בישיבת מעלה אדומי�"שמשמש ר, סבתו

סבתו מעביר לתלמידיו מדי . מקו� בו עובד בעלה

המהווי� הכנה , שנה סדרה בת עשרה שיעורי�

היא נעזרה . וללי� עצות לחיי נישואי�לפגישות וכ

, החוברת . בסיכומי שיעוריו וקיבלה את ברכתו

מסתובבת ברחבי , שיצאה לאור בהוצאה עצמית

האר, ורווקי� ורווקות מתקשרי� לרכוש אותה 

אני יודעת שעצותיי . "תמורת עשרה שקלי�

  .אומרת פלהיימר" ,עזרו

  



        הצור( עצו�הצור( עצו�הצור( עצו�הצור( עצו�

עיית� מי שעוסק באופ� פרקטי בפתרו� ב

של רווקי� ורווקות במגזר הדתי הוא ארגו� 

יושב ראש הדור , מיסודו של חיי� פאלק, "ישפה"

לדברי נעמה . ל ויושב ראש הארגו�"הצעיר במפד

מדובר בגו# הגדול ביותר , מנהלת הארגו�, וינוגרד

עד כה .  רווקי�2100באר, המחזיק במאגר של 

ו בודדי� התייאש.  רווקי�900נישאו באמצעותו 

. הצור( עצו�, הבעיה גדולה ורחבת היק#. "ופרשו

מדובר . אנחנו פשוט עוזרי� לאנשי� להשתד(

  ."ולא בהרצאות ובפעילויות חברתיות, בשידוכי�

כל מועמד מתייצב לשיחת היכרות ע� 

ממלא , ריובאזור מגו" ישפה"שדכנית מטע� 

הארגו� מעסיק . בלבד1 180טופס נתוני� ומשל� 

דכניות הפזורות ברחבי בהתנדבות עשרות ש

, פתח תקוה, מעלות, חיפה,  רמת הגול�–האר, 

, רחובות, רעננה, אביב�תל, גבעת שמואל, רמת ג�

מאגר המועמדי� . ועוד, ירוח�, דימונה, ירושלי�

שרק , הארצי מופיע באתר באינטרנט סגור

  .לשדכניות קיימת גישה אליו

עור( הארגו� סדנאות תקשורת , בנוס#

ראת זוגיות למועמדי� שמרבי� בינאישית לק

לפגוש בבני זוג במש( שני� ולא הצליחו להגיע 

לרווק שכבר שבע שני� . "למימוש נישואי�

' תוקע'אני מציעה שיבי� מה , מכירי� לו בחורות

  . מסבירה וינוגרד" ,אותו בבחירת בת זוג

שעלות� (גשי�  מפ14�12הסדנאות כוללות 

ומונחות ) וחללא מטרת רו, 10001�  ל600נעה בי� 

בעקבות סדנא , למשל. על ידי פסיכותרפיסטית

התקיימה לפני ארבע שני� התעורר גל אירוסי� 

היה לנו מקרה של בחור בעל . "בי� משתתפיה

שהגיע למסקנה בעקבות סדנא , נאה, מקצוע

הפסיכולוג התקשר . שהוא זקוק לעזרת פסיכולוג

דבר שקיצר את , לשמוע מה עבר הבחור בסדנא

אחרי חודשיי� הוא הכיר בחורה . הטיפול

  ."היו� הוא מתנדב בארגו� שלנו. והתחת�

שנקראת , מעסיק יועצת זוגית" ישפה"

אליה פוני� מי נפגשי� ע� בני ". מלווה שידוכי�"

. זוג רבי� ואינ� מתקדמי� לקראת קשר יציב

היועצת מבררת ע� הפנוי או הפנויה סיבות 

  . ומעוררת מודעות לה�, "תקיעות"ל

י בלונדהיי� היא פסיכותרפיסטית עד

מכפר סבא שמנחה סדנאות לפנויי� ולפנויות 

שמטרת� לעבוד על תהליכי� , "ישפה"מטע� 

היא מקשיבה . שקשורי� להיכרות אישית

להיסטוריה של כל משתת# ומזהה אצל כל אחד 

השתעממות מהירה , התחלת קשר: קושי שונה

משיכת קשר חודשי� בלי יכולת להגיע , מקשר

לאחר איתור הקושי היא מביאה . ועוד, החלטהל

את המשתת# לברר כיצד קשור הקושי לדפוס 

לריצוי , לאירוע משפחתי, התנהגות במשפחה

מעלה דברי� למודעות ומלמדת טכניקה , הורי�

כל . שעוזרת לעבור משלב הבנה למעשיות

. משתת# חייב לייש� תובנה אליה הגיע בסדנא

, שאינה נשיתבחורה שהגיעה למסקנה , למשל

באה למפגש בחצאית ובנעלי עקבי� חדשות 

מישהי שהבינה שהיא עסוקה יתר על ; ומפתיעות

בחרה לטפח תשומת לב כלפי , המידה בעצמה

בחור שסיפר כי במפגשי ; מישהו מבני משפחתה

 הסיע טרמפיסט �היכרות הוא נוהג באנוכיות 

, לדברי בלונדהיי�. והביא אותו עד מחוז חפצו

ודעות ובשינוי התנהגות שישפיעו ג� מדובר במ

  .על תהלי( בחירת ב� זוג

, 28היא בחורה דתית בת ) ש� בדוי(חגית 

למדה שנת , ששירתה שנה בשירות לאומי

 היא 21מגיל . מדרשה ולאחר מכ� חינו( במכללה

, רבני�, בעזרת שדכני�, נפגשת ע� בחורי�

ועד כה בנתה לעצמה , חברות ובעלי� של חברות

. לדבריה, "לא מוגזמות"ישות רשימת דר



. לאחרונה נפרדה מקשר ממוש( ע� בחור

הרגשתי שאני חייבת לעצמי תשובות מה קרה "

בקשר ומה אני צריכה לעשות כדי שלא יקרה 

היא מסבירה את הצטרפותה " ,שוב דבר כזה

לצאת , רציתי להתקד�. "לסדנא של בלונדהיי�

לתת לעצמי , לקבל כוחות ועידוד, מהמצב

ובעזרתה , הסדנא האירה את עיניה." תקווה

למדה פרמטרי� לפיה� בוחרי� בני אד� את בני 

" הבריח"וא# קיבלה עצות קטנות אי( לא ל, זוג�

התחלתי לגשת , אחרי הסדנא, היו�. "בני זוג

  ".לעניי� אחרת

יועצת ניהולית בתחו� יחסי , רחל וילר

שרתמה , בעלת תשובה, אנוש זה עשרי� שנה

השני� האחרונות לייצר את עצמה בעשר 

, סדנאות למע� שמירת הזוגיות והגדלת זיווגי�

ידר 'ודלת הפריז, כבר הובילה עשרות חתונות

אני שואלת את . "מלאה בהזמנות, לדבריה, שלה

פע� לא היתה ? למה צרי( סדנא': הרווקי�

אלא שבשני� ?' לא התחתנו? אז מה. סדנא

, תהאחרונות נעשה העול� בלתי ידידותי לזוגיו

יש , קיימת דחיית גיל נישואי�. ג� בעול� הדתי

יש יותר חופש למימוש אישי ויש , יותר בחירה

דור של� של בני . יותר חרדות להישאר לבד

  ".שלושי� ומעלה במיגזר הדתי לאומי תקועי�

" שורשי�"וילר מנחה באמצעות ארגו� 

, סדנת זוגיות המבוססת על עקרונות היהדות

ועוסקת בטיפוח ובשינוי , ובעיקר רוח החסידות

יה בסדנאות. מודעות בתקשורת הבינאישית

 שומרי 30%� וכ, משתתפי� רווקי� חילוניי�

במקביל היא מקיימת סדנא לנשואות . מסורת

רה להכשיר אות� לבנות נכו� את במט, טריות

כמו כ� . נישואיה� מבלי להזדקק בעתיד ליוע,

 45בנות , היא מקיימת סדנא לרווקות דתיות

" לי� אות� עקרונותבכל הסדנאות פוע. "ומעלה

אני מיישמת תהלי( של התבוננות . "היא מסבירה

בסו# . ב� זוג ואהבה, והשתנות כלפי זוגיות

 לשינוי התנהגות התהלי( המשתת# צרי( להגיע

  ."     והתנהלות

על בחורה שביקשה ממנה , וילר מספרת

הבחור היה בסו# . לשוחח ע� מועמד שהוצע לה

 הוא 19בשיחה התברר שמגיל .  לחייו30�שנות ה

ושעד כה , שכל השני� היה ברר� גדול, משוד(

, ע� העמקת השיחה התגלה.  בחורות1700הכיר 

הוא פוסל את  התאהב בבחורה ומאז 22כי בגיל 

מציינת " ,אמרתי לו שהוא זקוק לעזרה. "כול�

, סיפרתי את הסיפור בסדנא", וילר ומוסיפה

אני כבר : ומשתתפת הרימה אצבע ואמרה

אי( את : לשאלתי.  בחורי�275נפגשתי ע� 

. 'אני מנהלת רישו� מדוייק': השיבה? יודעת

שיש לה� קושי לשנות , מדובר בבנות איכותיות

הסדנא משנה לה� . � אחרתפאזה ולהתבונ

אני משמשת . והחתונות מגיעות אחר כ(, תפיסה

  ".  שליח קט� ברגע המתאי�

    

        רוננות פנימיתרוננות פנימיתרוננות פנימיתרוננות פנימיתהתהתהתהת

, מנהל לשעבר של בתי ספר, יהודה שוור,

לייעו, משפחתי " נתיבות"יז� במסגרת מכו� 

יסודות "קורס סמסטריאלי , זוגי בירושלי�ו

 ובמכללות הנלמד במכוני�, "בבניי� הבית היהודי

בקורס מרצי� . דתיי�) גברי�(להכשרת מורי� 

עובדי� סוציאליי� , ג� אברה� כ, ומשה ברלינר

כשישבנו וחשבנו על . "ויועצי� משפחתיי�

רצינו להביא לצמצו� , בעיית הרווקות המאוחרת

מסביר שוור, את היוזמה שאושרה על " ,התופעה

מטרת . ידי הג# להכשרת מורי� במשרד החינו(

לעודד נישואי� בקרב המורי� : ס כפולההקור

הרווקי� ולתת ביד� כלי להכשרת תלמידיה� 

קורס ראשו� נפתח לפני . להקי� בית בישראל

חודשי� ספורי� בישיבות ההסדר בפתח תקוה 

http://www.shemayisrael.com/shorashim/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=30


ובקי, יפתח קורס נוס# בישיבת , ובחיספי�

  .ההסדר בשדרות

הקורס עוסק בהתבוננות פנימית של 

זהות כוחות מלמד אותו ל, האד� בעצמו

ומציע מודל לבחירת , וחולשות ושליטה בה�

עוד . נכונה של בת זוג שמערב צד רגשי וצד שכלי

עוסק הקורס באפיוניו של האד� הבשל 

מידות ; רגשות המשפיעי� על הבחירה; לנישואי�

הנישואי� כער( מוס# לצמיחה ; ותכונות אופי

; תהליכי� רגשיי� ושכליי� בבחירה; אישית

אהבת עצמ( כבסיס לאהבת ; אישית�תקשורת בי�

, הקורס משלב הפעלות חווייתיות. האחר

את ההפעלות . הנשענות על טקסטי� מקראיי�

  . מנחה אברה� כ,

מדובר במבנה חדשני של קורס , לדבריו

התרגול החווייתי נועד כדי . מטע� משרד החינו(

ומה , שהמורי� ישפיעו על תלמידיה� מצד אחד

  .( נישואיה�שילמדו יקחו ג� אל תו

בנתה ג� סדנא מקוצרת לבנות " נתיבות"

שמתבססת על טקסטי� מקראיי� , שירות לאומי

, ועוסקת בנושאי מיגדר, ותיאוריות פסיכולוגיות

אנחנו מאמיני� : "כ,. רגשות ותקשורת, אהבה

28�27שכדי לא להגיע לרווקות מאוחרת של גיל  

צרי( לתת לצעירי� כלי� ומיומנויות לגעת 

אנחנו מביאי� איתנו ניסיו� . ובאחרי�בעצמ� 

שעשוי להצליח בנוס# על פעילות� של , קליני

  ."לא במקומה, רבני�

  

8422�644, "ישפה" אירגו�  � 02  
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